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VOORWOORD

In de zomer van 1983 vatte ik het plan op om een studie te gaan
schrijven over 'De parlementaire behandeling van het monetaire beleid
sinds 1863 (daaronder begrepen de monetaire analyse van De Nederland-
sche Bank N.V.  sinds de jaren vijftig).' Bij het zoeken van mijn weg
in de politicologie en de monetaire economie heb ik van velen steun
mogen ontvangen. Prof. dr. J.N.F. Bakker, prof. dr. H. Daudt,
drs. J.C. van Kessel, prof. dr.   G.A. Kessler, dr. F.E. Klijn.
dr. J. Kymmell en drs L.M.A. Masset hebben mij geinspireerd of bemoe-
digd en zijn mij behulpzaam geweest.  In het bijzonder komt dank toe
aan prof. dr. H.W.J. Bosman - een betere promotor zou men zich niet
kunnen wensen - , aan mijn co-promotor, prof. dr. Joh. de Vries en aan
prof. mr. A.K. Koekkoek.
Het is  te  danken geweest aan het organisatievermogen van mevrouw
Th.C. Ruijtenschildt dat ik het werk aan dit proefschrift binnen een
overzienbare tijd heb kunnen afsluiten. Ondanks haar drukke werkzaam-
heden  verzorgde  zij - met  steun van mw.  E. Schoof - het typewerk,
waardoor de auteur veel werk uit handen werd genomen. Voor wat betreft
de opzet van de studie gaf zij bovendien een aantal belangrijke op-
merkingen.
Daarnaast komt dank toe aan de mij door het bestuur van het Nederlands
Instituut voor het Bank- en Effectenbedrijf verleende  faciliteiten.
Eveneens wil ik mijn erkentelijkheid uitspreken aan al die Kamerleden,
medewerkers van De Nederlandsche Bank N.V.  en van het ministerie van
Financien die met mij van gedachten wilden wisselen over de inhoud van
deze studie. In het bijzonder Zou   ik willen noemen
drs. J.T.M. Julicher en drs. C. Rensen, beleidsmedewerkers van  de
directie Binnenlands Geldwezen van  het  ministerie  van  Financien.

Uiteraard blijft de inhoud geheel voor rekening van schrijver dezes.
Tenslotte zij erop gewezen dat dit proefschrift is opgedragen aan mijn
ouders.  Zij hebben door hun enthousiasme, meer dan wie ook, bijge-
dragen aan de totstandkoming van deze studie.

Voorschoten, november 1986 R.J. Schotsman



DEEL I

INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING
ENIGE ALGEMENE OPMERKINGEN OVER DE VERHOUDING

TUSSEN CENTRALE BANK EN PARLEMENT



INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING

De Nederlandsche Bank NV neemt al sinds haar oprichting in 1814 een

bijzondere positie in ten opzichte van de regering en de beide Kamers
der Staten-Generaal. Bewust koos men voor de NV-vorm, ook na de naas-
ting van haar aandelen in 1948, om aan De Nederlandsche Bank (hierna
afgekort als:  'DNB' of  'de Bank') een grote mate van zelfstandigheid

te geven ten opzichte van de regering.
De bijzondere positie van DNB komt mede tot uitdrukking in de Compta-
biliteitswet van 1976, waarbij bepaald is dat, verband houdende met de
gewenste grote mate van zelfstandigheid bij de Bank, noch de Staat,
noch de Algemene Rekenkamer, bevoegd zijn tot een boekenonderzoek bij
DNB,  welk onderzoek wel kan plaatsvinden bij andere rechtspersonen
waarvan alle aandelen toebehoren aan de Staat.

1)

Ook op een ander punt neemt DNB een bijzondere positie in. Zij kan
worden vergeleken met een zelfstandig bestuursorgaan;  zijnde een op
zichzelf staande organisatie met op grond van attributie of delegatie
verkregen  publiekrechtelijke  bevoegdheden.  al dan niet met een

privaatrechtelijke status, die een formele band heeft met de over-
heid2). Tot slot zij over de bijzondere positie van DNB erop gewezen
dat door velen wordt gesteld dat de Bankpresident het recht heeft om
een duidelijke mening kenbaar te maken over het overheidsbeleid, waar-
bij  de minister niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor zijn
mening.
De bijzondere positie die DNB inneemt betekent dat feitelijk de rela-
tie tussen de Bank en het ministerie van Financien geen hierarchi-
sche- is, maar 66n van consultatie en samenwerking. Daarnaast voert

DNB bij bepaalde monetaire aangelegenheden een eigen beleid. waarbij
zij op enige afstand van de politiek opereert.
Maar hoezeer een centrale bank zelfstandig is, van een onafhankelijke
positie ten opzichte van de wetgever kan in een parlementaire demo-
cratie geen sprake zijn. De wetgever heeft de bevoegdheid de bestaande
Bankwet te amenderen, waarmee een invloed kan uitgaan op de beleids-
marges van een centrale bank. Al gelet op deze mogelijkheid zal  de
centrale bank in kwestie rekening dienen te houden met de in het par-
lement  voorgestane  opvattingen  omtrent  aangelegenheden de  centrale
bank betreffende. Eveneens heeft het parlement, wanneer het beginsel
van de ministeridle verantwoordelijkheid van toepassing is, de moge-
lijkheid om door middel van het vragenrecht, recht van interpellatie,
moties, controle uit te oefenen. Tenslotte moet er op gewezen worden
dat de parlementaire behandeling van het budgettaire beleid, waarbij
de Rijksbegroting mede in het licht van haar gevolgen op de monetaire
ontwikkeling dient te worden beoordeeld, repercussies kan hebben voor
het te voeren monetaire beleid.
Om de genoemde redenen staat in deze studie de volgende probleemstel-
ling centraal:
Hoe wordt de verhouding van de Staten-Generaal ten opzichte van DNB
gekenmerkt?
Teneinde hierop een antwoord te geven wordt in deze studie - aan de
hand van de Handelingen van de beide Kamers der Staten-Generaal, mon-
delinge vraaggesprekken en literatuuronderzoek - de parlementaire be-
handeling van het monetaire beleid centraal gesteld.
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Ons onderzoek begint in het jaar 1863. toen de eerste Bankwet de wet-
gever passeerde. DNB werd namelijk in 1814 bij Souverein Besluit door
Koning Willem I opgericht, terwijl in 1838 het aan haar verleende oc-
trooi met een tijdsduur van 25 jaren bij Koninklijk Besluit werd ver-
lengd. In 1863 was men echter algemeen van mening dat de beide Kamers
der Staten-Generaal niet langer buiten spel  konden staan.  Bovendien
deden in deze periode de eerste tekenen zich voor van een door de Bank
gevoerd monetair beleid. Er zij op gewezen dat de term 'monetair be-
leid' van latere datum is. Destijds sprak men over het discontobeleid
van DNB en over de muntpolitiek, waaronder te verstaan al di6 beslis-

singen die betrekking hadden op de keuze van het standaardmetaal en de
goud- en zilverpolitiek van de circulatiebank. Alle beslissingen ge-
nomen in het kader van de muntpolitiek waren van betekenis voor de
waarde van het ruilmiddel.

Dat we voor onze probleemstelling de parlementaire behandeling van het
monetair beleid, en bijvoorbeeld niet de behandeling van het bedrijfs-
economisch toezicht van de Bank op de kredietinstellingen, bespreken,
vloeit voort uit het feit dat blijkens de Memorie van Toelichting op
de Bankwet van 1948 het eerste lid van artikel 9; te weten de waarde
van de Nederlandse geldeenheid reguleren op zodanige wijze als voor
's lands welvaart het meest dienstig is en daarbij die waarde zoveel
mogelijk te stabiliseren, het belangrijkste is. Daartoe hanteert DNB
het monetaire beleid. Ofschoon deze hoofdtaak pas bij de Bankwet van
1948 aan DNB werd opgelegd, heeft de Bank in feite al vanaf 1875 deze
taak aanvaard. Hiervoor zij verwezen naar Deel II, hoofdstuk 1.1. Het
zou ons bovendien te ver voeren om aan al die vraagstukken, waarbij
DNB direct of indirect in de beide Kamers der Staten-Generaal ter
sprake wordt gebracht, aandacht te besteden.
De primaire aandacht voor het monetaire beleid belet ons echter niet
ook andere- dan monetaire aangelegenheden te behandelen, voorzover dit
voor onze probleemstelling onmisbaar is. Zo zullen wij aandacht beste-
den aan de externe organisatievorm van DNB, wanneer door de Staten-
Generaal een stringent verband gelegd wordt tussen enerzijds de ex-
terne organisatievorm van de Bank en anderzijds het door de Bank ge-
voerde en te voeren (monetaire) beleid. Dit mag ons vandaag de dag
verbazen aangezien thans in redelijkheid nauwelijks of geen betekenis
kan worden toegekend aan de eigendomsverhoudingen en de winstdeling-
regeling voor de positie die een centrale bank inneemt en het door
haar gevoerde en te voeren beleid. Desondanks zullen wij ons in de
tijdsomstandigheden moeten verplaatsen  en ons  afvragen  waarom  het
onderhavige verband vroeger centraal werd gesteld.

We hebben gemeend bij ons onderzoek ook met het volgende rekening te
houden. Aangezien wij geinteresseerd zijn in een antwoord op de vraag
welke de verhouding is van de Staten-Generaal ten opzichte van DNB,
worden in deze studie niet alle wetsvoorstellen met betrekking tot het
binnenlands geldwezen en het buitenlands betalingsverkeer besproken.
Slechts die wetgevende arbeid die voor de positie van DNB belangrijk
was/is en/of voor opschudding zorgde, vraagt onze aandacht.
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Gelet op de feitelijke verhouding tussen DNB en het ministerie van
Financien, waarbij de Bank over een grote mate aan beleidsvrijheid
beschikt, zullen wij niet alleen aandacht besteden aan die monetaire

aangelegenheden waarvoor DNB primair verantwoordelijk is,  zoals het
kredietrestrictiebeleid, discontobeleid, het openmarktbeleid; maar ook
een bespreking wijden aan de parlementaire behandeling van het wissel-
koersbeleid en het geld- en valutamarktbeleid. Er zij namelijk op ge-
wezen dat DNB in het besluitvormingsproces terzake als ook in de vast-
stelling van de prioriteiten een belangrijke stem in het  kapittel
heeft, niettegenstaande de constatering dat de jure ten aanzien van
deze monetaire aangelegenheden aan de  Bank  slechts  uitvoerende- en
adviserende taken zijn gegeven. Het mag ons dan ook niet verbazen dat
bij een debat over het wisselkoersbeleid door de Staten-Generaal ook
de visie van de Bank terzake besproken kan worden, dan wel bij een
wetsvoorstel dienaangaande opmerkingen gemaakt kunnen worden over de
inbreng van de Bank in het te voeren beleid.

Zoals gezegd, wij trachten een antwoord te geven op de vraag hoe de
verhouding van de Staten-Generaal ten opzichte van DNB wordt geken-
merkt. Alleen in die zin kan deze studie beschouwd worden als een ge-
ringe bijdrage tot een beschrijving van de monetaire historie  van
Nederland. Daarnaast heeft deze studie niet de pretentie om de invloed
van DNB op de economische besluitvorming in Nederland in kaart te
brengen. Slechts de verhouding van de Staten-Generaal ten opzichte van
DNB, zoals die met name aan de hand van de parlementaire behandeling
van het monetaire beleid kan worden opgemaakt, interesseert ons.
Deze behandeling valt in twee delen uiteen; de parlementaire behan-
deling van het monetaire beleid voor 1950 (Deel II) en de parlemen-
taire behandeling van het monetaire beleid na 1950 (Deel IV). Hoewel
het beter ware 1948 als markeerpunt te nemen, aangezien eerst in de
Bankwet van 1948 de ministeriele verantwoordelijkheid voor het mone-
taire beleid formeel werd vastgelegd,  is hier om didactische redenen
van afgezien. De totstandkoming van de Bankwet van 1948 moet namelijk
beschouwd worden in het licht van gebeurtenissen en opvattingen die
zich in het bijzonder in de jaren dertig hebben afgespeeld respec-
tievelijk werden aangehangen. Voorts dient tegen de achtergrond van de
Bankwet van 1948 Deel III - over de monetaire analyse en het monetaire
beleid in de jaren 1950-1985 - begrepen te worden. Voor wat betreft
het aspect der ministeriele verantwoordelijkheid zij op het volgende
gewezen. Een minister van Financien behoefde, voordat de Bankwet van
1948 werd aangenomen. in de Staten-Generaal geen nadere inlichtingen
te geven op vragen over bijvoorbeeld het door DNB gevoerde disconto-
beleid, daar het beleid uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van
de Bank viel.
Ook als de minister en de Bank het wenselijk vonden het centrale bank-
beleid  te  harmoniseren met  het  financiele  overheidsbeleid,  kon de
minister zich verschuilen in de Kamer achter DNB. De minister is im-
mers  slechts  verantwoordelijk  voorzover hij bevoegdheden heeft het
beleid te beinvloeden.  Dergelijke bevoegdheden bezat hij voor  1948
niet, zodat van een effectieve parlementaire controle geen sprake kon

zijn. Weliswaar had men de Koninklijke Commissaris, die eerst in 1863
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werd benoemd, ter verantwoording kunnen roepen over zijn optreden in
de vennootschapsorganen, maar deze commissaris kon zich beroepen op
het belang van de vennootschap en zich verschuilen achter zijn deel-
verantwoordelijkheid in het totaal van de besluitvorming.  Maar  of-
schoon de minister geen direkte bevoegdheden had het beleid te bein-
vloeden, kon hij indirekt middels het opzeggen van het aan DNB ver-
leende octrooi,  zomede via de benoeming van de Bankpresident en de
secretaris, een invloed uitoefenen. Bovendien had men tot de Bankwet
van 1948 het recht voorbehouden om naast DNB meer circulatiebanken toe
te staan. Uiteraard zou ook de Tweede Kamer bij een verlenging van het
octrooi,  wat na 1863 bij wet diende te geschieden,  gebruik kunnen
maken van haar recht van amendement teneinde haar wensen over het cen-
trale bankbeleid kracht bij te zetten. Welke betekenis men aan deze
indirekte beinvloedingsmogelijkheden op het centrale bankbeleid moet
toekennen wordt in Deel II besproken.
Na 1948 geldt wel degelijk de ministeriele verantwoordelijkheid en men
zou uit dien hoofde mogen verwachten dat hier enige invloed uitgaat op
de parlementaire behandeling van het monetaire beleid na 1950. Voor de
beantwoording van de vraag in hoeverre de ministeriele verantwoorde-
lijkheid reikt dienen wij artikel 26 der Bankwet 1948 centraal te
stellen.  Uit  artikel  26  der Bankwet toch blijkt duidelijk dat de
minister van Financien zich wat het monetaire beleid van DNB betreft
niet kan onttrekken aan een verdediging daarvan in het parlement, om-
dat hij, door het aanwijzingsrecht niet te hanteren, geacht kan worden
met dit beleid in te stemmen.

In het algemeen kan men ten aanzien van het aspect der ministeriele
verantwoordelijkheid opmerken dat  de  mogelijkheid om het bedrijfs-
beleid tijdig en naar de wensen der overheid richting te geven bij
staatsdeelnemingen met gebruik van de vennootschapsrechtelijke struc-
tuur beperkt zijn. Ook wannneer de overheid in de betreffende onder-
neming voor 100% deelneemt en wanneer de overheid bevoegdheden ont-
leent aan speciaal voor haar gecreeerde regels in de vennootschapswet-
geving. Immers, de 'checks and balances'  van het ondernemingsrecht

3)

stellen duidelijke grenzen aan het optreden van overheidsvertegenwoor-
digers, aangezien de onderneming in vennootschapsvorm een zelfstandige
eenheid is. Veel belangrijker in die zin dan de naasting der aandelen
van DNB is om met behulp van overeenkomsten of wetgeving waarborgen te
scheppen voor een overheidsinvloed op de Bancaire activiteiten. Voor
het verschaffen van dergelijke waarborgen is geen aansluiting gezocht
bij de vennootschapsrechtelijke structuur, maar zijn los daarvan wet-
telijke regels tot stand gekomen.

Een en ander noopt ons ertoe om bij een beschrijving van de parlemen-
taire behandeling van het monetaire beleid na 1950 aandacht te beste-
den aan de reikwijdte van artikel 26, niettegenstaande het feit dat
het aanwijzingsrecht waarover de minister beschikt als een ultimum
remedium moet worden beschouwd teneinde aan te geven dat er sprake is
van een overlegsituatie tussen DNB en de minister van Financien over
het te voeren monetaire beleid.
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We hebben opgemerkt dat, met inachtneming van de reikwijdte van arti-
kel 26 der Bankwet 1948, staatsrechtelijk de ministeriWle verantwoor-
delijkheid het uitgangspunt is. Ministeridle verantwoordelijkheid kan
inhouden dat rechtens sprake is van een verankerde onderschikking van
het ambtelijke apparaat aan de politieke top. Zoals we evenwel eerder
hebben opgemerkt geldt ten aanzien van DNB dat zij vergeleken kan wor-
den met een zelfstandig bestuursorgaan. De consequentie van de hierbij
behorende  bevoegdheidsoverdracht  is  het  toenemen  van  de  beleids-
ruimte aan wie bevoegdheden toegekend worden.  Maar aangezien bij

4)

delegatie bevoegdheden worden overgedragen aan een orgaan die hiervoor
de primaire verantwoordelijkheid draagt, levert dit volgens prof. dr.
U. Rosenthal problemen van verantwoording op.  Immers ingevolge de

5)

bevoegdheidsoverdracht worden zaken tot een beslissing gebracht zonder
dat de politieke gezagsdrager in enige fase van het besluitvormings-
proces zijn invloed heeft aangewend. De vraag doet zich dan voor of de
ministeriele verantwoordelijkheid waar gemaakt kan worden? Wij zullen
in Deel IV ook hierop ingaan.
In mijn studie over de parlementaire behandeling van het monetaire
beleid heb ik gemeend een uiteenzetting te geven van de monetaire
analyse van DNB (Deel III), zoals die is gegeven in de jaren vijftig
en zestig door prof. dr. G.A. Kessler en dr. M.W. Holtrop. Het is om
een viertal redenen van belang om aan de monetaire analyse, zijnde de
analyse van de door het geldgebruik teweeggebrachte (onvolledige of
overvolledige) doorstromingsverbrekingen, en het hieruit voortvloeien-
de monetaire beleid,  een belangrijke plaats toe te kennen bij ons
onderzoek naar de parlementaire behandeling van het monetaire beleid:
1.  Uit de Bankwet 1948 valt op te maken dat er slechts globale en

vage richtsnoeren gegeven zijn voor het te voeren monetaire be-
leid.  De vraag moet dan gesteld worden hoe DNB aan de aan haar
opgedragen  taakstelling  in  1948  een  concrete  invulling  heeft
gegeven. Een beschrijving van de monetaire analyse is hierbij on-
misbaar.

2.  Aangezien  er een  (duidelijke)  samenhang is tussen de monetaire
analyse en het door DNB gevoerde monetaire beleid, zal de parle-
mentaire behandeling moeten aangrijpen bij de analyse.  In verge-
lijking tot het buitenland valt op dat:
a.   er weinig centrale banken geweest zijn die een zo duidelijke

samenhang tussen analyse en beleid gaven, als te onzent DNB
in de jaren vijftig heeft gegeven en,

b.   al sinds het begin van de jaren vijftig door de Bank een bij-
zondere nadruk is gelegd op de monetaire aspecten van de eco-
nomische verschijnselen,  waarmee zij  zich ook hier  onder-
scheidde van haar buitenlandse zusterorganisaties. Dit heeft
overigens hier te lande geen onverdeelde bijval genoten. Zo
heeft  in  deze  jaren  een boeiende discussie plaatsgevonden
tussen onder meer dr. M.W. Holtrop. prof. mr. J.G. Koopmans,
prof. dr.  H.J. Witteveen,  prof.  dr.  J. Pen  en  prof.  dr.
J.J. Klant. Wij zullen bij onze uiteenzetting van de mone-
taire analyse hier aandacht aan besteden.
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3.  De monetaire analyse geeft de positie van DNB ten opzichte van het

ministerie van Financien aan, alsmede de plaats van het monetaire
beleid ten opzichte van de overige macro-economische instrumenten.

4.  Tenslotte is er ook een praktische reden voor het geven van een
uiteenzetting van de monetaire analyse en een beschrijving van het
monetaire beleid. Aangezien parlementaire vragen over het beleid
in de regel zeer gedetailleerd zijn, heb ik gemeend, voor een goed
begrip van de materie, de lezer een beschrijving van het gevoerde
monetaire beleid niet te onthouden.

Alvorens wij ons zullen verdiepen in de parlementaire behandeling van
het monetaire beleid in Nederland komt het ons wenselijk voor aller-
eerst enige algemene opmerkingen over de verhouding tussen centrale
bank en parlement te maken. In dit hoofdstuk wordt in het kort een
aantal  politieke-, economische- en  monetaire  omstandigheden  genoemd
waaronder het voor de hand ligt dat het parlement zich met het mone-
taire beleid zal inlaten, dan wel de kans groot is dat de volksver-
tegenwoordiging weinig of geen aandacht aan monetaire aangelegenheden
besteedt. Aan de hand van dit hoofdstuk en de relevante Handelingen
van de beide Kamers der Staten-Generaal, zal de verhouding van de
Staten-Generaal ten opzichte van DNB voor 1950 (Deel II, hoofdstuk 3)
en na 1950 (Deel IV, hoofdstuk 4) besproken worden.
Tot slot van deze algehele inleiding wil ik er op wijzen dat wanneer
de in de Eerste Kamer plaatsvindende debatten op niet veel meer neer-
komen dan op een herhaling van het reeds eerder in de Tweede Kamer te
berde gebrachte,  van een bespreking van het  Eerste  Kamerdebat  zal
worden afgezien.
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Voetnoten behorende bii Inleiding en probleemstelling.

1)  Zie Memorie van Toelichting (MvT) bij artikel 81, lid 5 - Bijlage
(Bijl.) Handelingen (Hand.) II, 1973-1974, 13037.

2)  Zie voor de definitie van een zelfstandig bestuursorgaan - Commis-
sie Vonhoff: 'Elk kent de laan, die derwaart gaat' - blz. 54.

3)  Zie De Ru (1981) - blz. 181-182.
4)  Voor wat betreft de definitie van het begrip 'beleidsruimte' kun-

nen we aansluiten bij prof. dr. A. Hoogerwerf (Hoogerwerf (1980) -
blz. 41-44), te weten: in het kader van de totstandkoming van het
beleid doet de actor een keuze uit doeleinden. middelen, aktivi-
teiten en tijdstippen. Het geheel van alternatieven waaruit  de
actor een keuze kan doen, noemen we de beleidsruimte of de speel-
ruimte van een actor. Zij wordt niet alleen beperkt door juridi-
sche  factoren  (normen  en  bevoegdheden),  maar  ook  door  poli-
tieke- (de aanvaardbaarheid) en economische factoren (de haal-
baarheid).

5)  Rosenthal, c .s. (1977) - blz. 273.
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ENIGE ALGEMENE OPMERKINGEN OVER DE VERHOUDING
TUSSEN CENTRALE BANK EN PARLEMENT

Hoewel in de door ons te bespreken ruim 120 jaren parlementaire behan-
deling van het monetaire beleid rust en harmonie hebben overheerst,
dat wil zeggen: in de regel is er geen sprake van een direkte parle-
mentaire bemoeiing met het monetaire beleid, blijkt dat wel degelijk
onder bepaalde omstandigheden het parlement zich (soms zelfs in hevige
mate) inlaat met dit beleid. Hierbij kan zelfs sprake zijn van het
uitoefenen van pressie op de centrale bank, in die zin dat vanuit het
parlement gedreigd wordt de Bankwet in een voor de centrale bank onge-
wenste richting te wijzigen. Aan een dergelijke dreiging moet beteke-
nis worden toegekend. Alleen al de toespeling op een wijziging van de
Bankwet heeft een politieke beinvloeding voor de centrale bank tot
gevolg.

1)

Men bedenke hierbij overigens wel, zoals dr. R. Caesar opmerkte, dat
het voor een waarnemer uiterst moeilijk is om een onderscheid te maken
tussen enerzijds de als gevolg van pressie geringere beleidsvrijheid
voor een centrale bank en anderzijds een tegemoetkoming van de cen-
trale bank zelf. Slechts in enkele gevallen kan met andere woorden een
geringere beleidsruimte of wel worden toegeschreven aan pressie, of
aan een toegevende houding der centrale bank. Het onderscheid is er
uiteraard niet minder belangrijk om. Pressie vindt haar oorzaak in een
meningsverschil tussen de relevante actoren over de middelen waarmee,
de wegen waarlangs en de tijdstippen waarop men denkt de doelstel-
lingen van het monetaire beleid te kunnen verwezenlijken. Daarentegen
kan een tegemoetkoming van een centrale bank de overtuiging vinden in
de gedachtengang dat het in acht te nemen van voorstellingen of wensen
van andere actoren noodzakelijk is. De centrale bank kan hierbij de
mening zijn toegedaan dat zij niet alleen verantwoordelijk kan worden
gehouden voor de mate waarin geldontwaarding optreedt, aangezien ook
de regering een eigen verantwoordelijkheid heeft met betrekking tot de
monetaire ontwikkeling en aangezien de regering mede het budgettaire
beleid bepaalt. Het delen van verantwoordelijkheden kan dan samengaan
met de verantwoordelijkheid van een centrale bank de regering van ad-
vies  te  dienen over  alle  aangelegenheden betreffende de monetaire

politiek, juist om te trachten haar monetaire denkbeelden bij andere
actoren ingang te doen vinden. Met andere woorden, een gedeelde ver-
antwoordelijkheid betekent niet alleen een tegemoetkoming van de cen-
trale bank, doch ook dat het accent verschuift naar het geven van ad-
viezen aan de regering, waarmee getracht wordt dat bij alle monetaire
aangelegenheden de regering acht slaat op de beleidsinzichten van een
centrale bank. 2)

Onder een aantal omstandigheden is de mogelijkheid van een parlemen-
taire bemoeiing met het monetaire beleid aanwezig,  dan wel kan er
sprake zijn dat het parlement zich in geringe mate met het centrale-

3)bankbeleid zal inlaten. Wij  zullen deze  omstandigheden  aan  een
nader onderzoek onderwerpen.
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1.  Door K. von Bonin is een bijzondere betekenis toegekend aan het in
de Verenigde Staten en Engeland functionerende commissie-stelsel.
De mogelijkheid is daar aanwezig om via hoorzittingen en met des-
kundigen onder elkaar uiterst ingewikkelde monetaire vraagstukken
(in details) te bespreken.

4)

Voor wat betreft het Nederlandse parlementaire stelsel zij er in
het kort op gewezen dat tot het begin van de jaren '50 de collec-
tieve besluitvorming werd voorbereid in vijf zogeheten afdelings-
vergaderingen: micro parlementen van ongeveer 20 leden elk en niet
gespecialiseerd in een bepaald onderwerp.  Elk voorstel van be-
sluitvorming kwam in alle vijf vergaderingen aan de orde. Met de
sterke toename van de  parlementaire  werkzaamheden werd  evenwel
versterking van de factor 'specialisatie' binnen de Kamers wense-
lijk geacht. Dit leidde tot de ontwikkeling en uitbouw van een
systeem van ongeveer 30 vaste en 60 bijzondere Kamercommissies,
die alle in hoge mate naar beleidsveld gespecialiseerd zijn. Met
andere woorden, met het verleggen van de voorbereiding van wets-
ontwerpen van afdelingen naar (vaste) commissies heeft de specia-
list definitief zijn entree binnen de Kamers gedaan. Niet langer
verkreeg een Kamerlid lidmaatschap van een afdeling via loting,
maar werd men lid van een commissie door benoeming. Evenals in de
Verenigde Staten en Engeland door het daar functionerende commis-
sie-stelsel heeft men ook in Nederland, onder het huidige vige-
rende stelsel van Kamercommissies. de mogelijkheid om via hoorzit-
tingen en met deskundigen onder elkaar uiterst ingewikkelde mone-
taire vraagstukken te bespreken.

2.  E6n van de mogelijkheden waaronder het parlement zich kan inlaten
met het monetaire beleid is wanneer er tussen de relevante actoren
onenigheid bestaat over de vraag in welke mate er gestreefd moet
worden naar stabiliteit van de geldwaarde. Hierbij zal de discus-
sie zich niet toespitsen op het doel dat sommigen wel en anderen
niet voor ogen hebben, maar op de middelen en kosten van een op-
lossing. Er van uitgaande dat een ieder streeft naar terugdringen
van de prijsinflatie en streeft naar betalingsbalansevenwicht, kan
de monetaire kwestie niet gelijkgesteld worden aan strijdpunten
waar twee posities tegenover elkaar staan over wat het na te stre-
ven doel is. Grof gezegd gaat het hierbij bijvoorbeeld om de vraag
voor of tegen kernenergie of voor dan wel tegen het streven naar
inkomensnivellering.  Laatstgenoemde  kwesties  zijn  in  de  regel
politiek  gesproken  moeilijker  op  te  lossen  dan  een monetair
strijdpunt, aangezien vraagstukken over kernenergie, inkomensver-
deling. zich minder lenen tot compromissen, vooral wanneer beide
partijen appelleren aan door velen zeer intens beleefde waarden.

Mede als gevolg van een ongunstige economische ontwikkeling kunnen
sommigen de wenselijkheid uitspreken prioriteit te verlenen aan
zeg het streven naar volledige werkgelegenheid boven prijsstabili-
teit. Overigens veronderstelt het een en ander dat volgens het
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parlement of sommige volksvertegenwoordigers de mogelijkheid van
een afruil aanwezig is tussen beide doelstellingen en dat aan het
monetaire beleid effectiviteit toekomt. De voorstelling van zaken
kan hierbij zeer rudimentair zijn. Men bedenke hierbij dat welis-
waar een Kamercommissie bij uitstek een verzameling is van frac-
tiedeskundigen, parlementsleden die zich namens en ten behoeve van
hun fractie op een bepaald beleidsterrein gespecialiseerd hebben,

maar dat aan het begrip 'specialisme' of 'deskundigheid' een rela-
tieve betekenis toekomt. Een fractiedeskundige,  zo merkte prof.
dr.  M.P.C.M.  van Schendelen ops),  is een parlementslid die met

een bepaald probleem meer vertrouwd is dan andere leden.  Verge-
leken met een niet-Kamerlid (bijvoorbeeld wetenschapper of ambte-
naar) kan de fractiespecialist weinig deskundig zijn, ondanks dat
hij deskundigheid kan verwerven via de wetenschappelijke bureaus
van zijn partij en/of zich buiten de politieke partij om van des-
kundig advies kan voorzien. Wanneer een fractiespecialist weinig
deskundig is, is hij niet meer dan een fractiewoordvoerder.
Wanneer,  ondanks  de constatering dat de volksvertegenwoordiging
een zeer rudimentaire voorstelling van zaken heeft, het parlement
er van overtuigd is dat een belangrijke invloed uitgaat van het
monetaire beleid op de bestedingen, dan zal het monetaire beleid
voor hem van belang zijn en kan hij zich met het beleid bemoeien.
De mogelijkheid is met name aanwezig naar de mate waarin het bud-
gettaire beleid niet in staat is om binnenlandse politieke rede-
nen, zoals continue kabinetswisselingen, of niet in staat wordt
geacht bij te dragen tot stabilisering van de conjunctuurgolven.
In dit geval is er sprake van een 'overvraging' van het monetaire
beleid voor de bereiking van de macro-economische doeleinden. Doch
ook los hiervan kan bij een toename van de monetaire- en econo-
mische problemen, waarbij bijvoorbeeld gelijktijdig sprake is van
een  ernstige geldontwaarding, betalingsbalansonevenwichtigheid,
werkloosheid en een hoog financieringstekort van de overheid, meer
aandacht worden besteed aan het gevoerde monetaire beleid. Afge-
vraagd zou hierbij kunnen worden of de centrale bank niet medever-
antwoordelijk is voor de onevenwichtige economische ontwikkeling.

3.  Bij het streven naar zowel intern- als extern evenwicht kan zich
een strijdigheid voordoen tussen beide doelstellingen als gevolg
van een tekort aan effectieve en hanteerbare middelen. In dit ver-
band is door DNB al in een vroeg stadium het kredietplafonnerings-
stelsel  als  een  afzonderlijk  instrument  gehanteerd.G   Dankzij

het beschikbaar zijn van een afzonderlijk instrument voor de be-
heersing van de binnenlandse liquiditeitscreatie door de krediet-
instellingen  zal,  in  tegenstelling  tot  de  situatie  in  West-
Duitsland waarbij de Bundesbank niet beschikt over het instrument
van de  kredietplafonnering,  het  geldmarktinstrument  uitsluitend

7) Een con-voor de externe doelstelling kunnen worden ingezet.
flict tussen de interne- en externe doelstelling van het geld-
marktbeleid behoeft zich aldus niet voor te doen.
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De mogelijkheid is evenwel aanwezig dat sommigen, waaronder de
direkt belanghebbenden, te weten de representatieve organisaties
van het bankwezen, het kredietplafonneringsstelsel beschouwen als
een dirigistisch instrument en daarmee het niet wenselijk achten
dat een centrale bank hierover de beschikking heeft. In het bij-
zonder kan deze mening worden voorgestaan wanneer de centrale bank
bevoegd is tot het voeren van een kredietplafonneringsbeleid zon-
der dat de representatieve organisaties van het bankwezen gehoord
behoeven te worden alvorens de centrale bank besluit een krediet-
controle toe te passen. In het algemeen kan worden opgemerkt dat
wanneer de direkt belanghebbenden (ernstige) kritiek uiten op het
door de centrale bank gebruikte  instrumentarium,  deze  geluiden
zullen doordringen tot in het parlement en mitsdien aanleiding
kunnen zijn voor de volksvertegenwoordiging om zich met het ge-
voerde beleid in te laten.
Voor wat betreft de situatie bij onze oosterburen zij nog op het
volgende gewezen. Direkt en selektief werkende instrumenten maken
bewust geen deel uit van het beschikbare instumentarium van de
Bundesbank. Aldaar is men, waaronder de Bundesbank, van mening dat
de zelfstandige positie van de Bank bedreigd wordt wanneer zij wel
over dergelijke instrumenten kan beschikken en wel mede als gevolg
van een gevreesde toenemende  (parlementaire)  bemoeiing met  het
door de Bundesbank gevoerde beleid.

8)

4.  Wanneer de volksvertegenwoordiging de mening onderschrijft dat het
monetaire beleid een belangrijke conditionerende rol heeft te ver-
vullen,  waarbij men,  ongeacht de  invulling die aan de sociaal-
economische politiek wordt gegeven, monetaire condities in acht
moet nemen, zal de kans dat het parlement zich in hevige mate in-
laat met het monetaire beleid gering zijn. De zinsnede:  'ongeacht
de  invulling die aan de sociaal-economische politiek wordt ge-
geven', betekent dat economische doeleinden als inkomensverdeling,
economische groei, buiten het bereik van het te voeren monetair
beleid liggen en dat men, ongeacht de regeringssamenstelling, zal
moeten streven naar een monetaire evenwichtsituatie. Ofschoon in
deze gedachtengang, die in Deel III van deze studie nader zal wor-
den uitgewerkt, de marges voor het te voeren monetaire beleid ge-
ring zijn, mag desondanks de mogelijkheid dat er zich spanningen
voordoen niet geheel worden uitgesloten. Het behoud van het in-
terne- en het externe evenwicht wordt namelijk niet alleen door
monetaire factoren geconditioneerd, maar is ook afhankelijk van de
besteding en verwerving van het inkomen.  In deze gedachtengang
zullen simultaan ook ander condities, die respectievelijk aan-
grijpen bij het budgettaire- en het prijs- en loonbeleid moeten
worden verwezenlijkt. Met andere woorden, de inzet van andere, dan
de monetaire instrumenten van het macro-economisch beleid, is on-
ontbeerlijk om een volkshuishoudin  te sturen op het gewenste pad
van een evenwichtige ontwikkeling.
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Als echter het beleid op andere terreinen dan het monetaire faalt
is, afhankelijk van de economische situatie, de mogelijkheid van
een grotere  rol voor het monetaire beleid aanwezig. Ofwel: door
het tekortschieten van andere beleidsinstrumenten kan het mone-
taire beleid een vooraanstaande plaats in de inflatiebestrijding
innemen. In dit geval is eveneens de kans groot van een parlemen-
taire bemoeiing met het monetaire beleid. Nemen we bijvoorbeeld
aan dat er een kredietrestrictiebeleid met behulp van een krediet-
plafonneringsstelsel  gevoerd wordt.  Is  hierbij  in een bepaalde
periode het kredietexpansietempo der banken gematigd, waarbij het
bankwezen over een ruime marge onder de norm beschikt, dan kan er
desalniettemin geen aanleiding zijn de kredietplafonnerings-
regeling te beeindigen. Zulks op grond van de stand der betalings-
balans (tekort), zorgwekkende toestand der overheidsfinancien en
onevenwichtige loon- en prijsontwikkelingen. Wanneer nu bijvoor-
beeld in het arbeidsvoorwaarwaardenbeleid uitgegaan wordt van een
zich sneller voltrekkende geldontwaarding dan waartoe de centrale
bank bereid is bij de normering van de toelaatbare binnenlandse
liquiditeitscreatie  rekening  te  houden,  dan wordt  deze  prijs-
stijgingsverwachting niet volledig geaccommodeerd met als gevolg
een relatief zwaardere druk van de kredietrestrictie met inbegrip
van een hoger rentepeil dan anders het geval zou zijn geweest. In
die zin komt het monetaire beleid harder aan naar de mate waarin
het beleid op andere terreinen faalt.
Tot slot zij hierbij ook op het volgende gewezen. Wanneer men in
het kader van het wisselkoersbeleid streeft naar een sterke posi-
tie van de betreffende valuta kan, als gevolg van het gevoerde
geld- en valutamarktbeleid, hiermee een (in internationaal  op-
zicht relatief) hoge rente samengaan, in het bijzonder indien de
volkshuishouding in een economisch zwakke positie verkeert.  Ook
hier voelt men de invloed van het monetaire beleid sterker aan,
zodat het voor de hand ligt dat het parlement zich in toenemende
mate met het monetaire beleid zal inlaten.

5.  Wanneer de uitlatingen van een Bankpresident,  in het bijzonder
gericht tegen het gevoerde budgettaire beleid, wrevel opwekken bij
leden van het parlement, is ook hier de mogelijkheid aanwezig dat
meer aandacht aan het monetaire beleid besteed wordt. Men zal im-
mers afvragen waarom volgens de Bankpresident een niet optimaal
budgettair beleid gevoerd wordt en op welke wijze dit beleid het
monetaire beleid doorkruist. Wat is de samenhang tussen het ge-
voerde budgettaire- en monetaire beleid en welke betekenis komt er
aan het gevoerde monetaire beleid toe?
Maar ook los hiervan zou men kunnen afvragen of uberhaupt de Bank-
president gerechtigd is een eigen mening kenbaar te maken. In dit
verband is de vraag van belang hoe in de visie van de centrale
bank gedacht wordt over de aan haar gestelde politieke randvoor-
waarden en of dit overeenstemt met de voorstelling van zaken in
het parlement. Hierbij moet men een onderscheid maken tussen ener-
zijds  de  uitspraak dat  er  eenvoudigweg  een  onderschikking  is
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van het  monetaire  beleid aan het  algemene economische beleid,
waarbij de centrale bank niet meer dan de deskundige uitvoerster
is op het monetaire terrein van dit algemene beleid en anderzijds
de uitspraak dat de centrale bank een eigen taak en een primaire
verantwoordelijkheid  heeft  voor  het  monetaire beleid. In het

laatste geval dient geen sprake te zijn van een situatie waarbij
er slechts 66n politieke autoriteit is die simultaan de doeleinden
en instrumenten van het economisch beleid vaststelt en hanteert,
maar wordt veeleer gepleit voor een situatie waarbij, met inacht-
neming van de ministeriele verantwoordelijkheid in een vertegen-
woordigend stelsel, er twee monetaire autoriteiten zijn. Is nu de
centrale bank van mening dat zij een eigen verantwoordelijkheid
heeft, waarbij zij gerechtigd is een eigen opinie kenbaar te maken
over het financidle overheidsbeleid, doch het parlement beschouwt
haar veeleer als een deskundige uitvoerster op het monetaire ter-
rein, waarbij zijn verhouding tot de Bank dient overeen te stemmen
met die ten opzichte van ambtenaren, dan is de mogelijkheid van
wrijving en het zich inlaten met het monetaire beleid niet uitge-
sloten.

6.  De mogelijkheid van een parlementaire bemoeiing met het monetaire
beleid is eveneens aanwezig, als er zich tussen regering en cen:
trale bank conflicten voordoen over bijvoorbeeld het binnenlands
monetair beleid en wisselkoersbeleid. Op grond namelijk van het
feit dat in de regel aan een centrale bank een niet-gepreciseerde
taakstelling is gegeven - of zij nu luidt het bevorderen van de
'Public Good and Benefit of our People', zoals in de Britse Bank-
wet dan wel  (duidelijker)  'Sicherung der Wahrung'  zoals  in de
Bankwet van West-Duitsland - is het in beginsel rnogelijk, indien
er verschillende beleidsinzichten zijn, dat er zich tussen cen-
trale bank en Staat conflicten voordoen.
De volksvertegenwoordiging kan nu de mening zijn toegedaan dat zij
het laatste woord spreekt bij een mogelijk onoverbrugbaar conflict
tussen centrale bank en regering. Door aldus een conflict in het
openbaar te bespreken wordt haars inziens een garantie gegeven dat
zoveel als mogelijk een conflict vermeden wordt.

7.  De laatste jaren hebben een aantal centrale banken zich in toe-
nemende mate bereid verklaard het door hen te voeren beleid in het
openbaar te beargumenteren. Ik denk hierbij aan de door een aantal
centrale banken genomen beslissing om van te voren monetaire norm-
doelstellingen te publiceren. Door het vooraf aankondigen van nor-
men beogen de autoriteiten de grens aan te geven waarboven zij
niet voornemens zijn de prijsinflatie te accommoderen en derhalve
trachten zij voorshands een matigende invloed uit te oefenen op de

10)
loon- en prijsontwikkelingen.
In dit geval is ook de mogelijkheid aanwezig dat het parlement
zich met het monetaire beleid zal inlaten. Want weliswaar zal door
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de publikatie van de monetaire normdoelstellingen en de beargumen-
tatie hiervan de wind uit de zeilen worden genomen van diegenen.
die kritisch staan tegenover de geheimzinnigheid waarmee het mone-
taire doen en laten is omgeven, doch anderzijds is de waarschijn-
lijkheid groot dat de controle en kritiek over het gevoerde beleid
toenemen indien prognoses en doelstellingen, om wat voor reden dan
ook, niet uitkomen. Men bedenke hierbij dat al bij kleine af-
wijkingen van de doelgrootheid er twijfels kunnen rijzen over de
vastbeslotenheid der autoriteiten. Daarnaast kan het beleid aan-
leiding geven tot aanzienlijke renteschommelingen, wat de indruk
van een wisselvallig beleid geeft.

8.  In die landen waar de minister in een vertegenwoordigend stelsel
de uiteindelijke verantwoordelijkheid draagt voor het beleid - in
die zin dat de minister bevoegdheden heeft het beleid te beinvloe-
den -, zal in alle gevallen, waarin het parlement het beleid van
de centrale bank bespreekt, het parlement met de minister discus-
sieren. Het hierbij in het geding zijnde beginsel van de ministe-
riele verantwoordelijkheid betekent namelijk dat de ministers voor
al de door hen gedekte verrichtingen, voor hun eigen daden en voor
die van de onder hen werkende instanties rekenschap hebben af te
leggen aan het parlement.
Het parlement heeft uitsluitend te maken met de argumenten en be-
weegredenen van de minister om bepaalde monetaire beleidsbeslis-
singen al of niet te nemen. Dit sluit niet uit dat de minister
deskundige adviezen heeft ingewonnen dan wel voor de beleidsvoor-
bereiding een commissie heeft benoemd. Om wille van de zuiverheid
der politieke verhoudingen kan het parlement van mening zijn de
minister als d6 verantwoordelijke persoon te beschouwen, ook in
die gevallen waarin de minister te kennen geeft dat hij nauwelijks
te maken heeft met een bepaalde beleidsbeslissing. Ministeriele
verantwoordelijkheid betekent immers tevens dat de minister een
persoonlijke verantwoordelijkheid heeft en zich niet kan verschui-
len achter enig orgaan.
In dit verband zij er op gewezen dat de minister van Financion
dient te beschikken over een eigen mening of over een mening die
hij kan verdedigen en dient te beschikken over een overtuiging
inzake de zijns inziens wenselijk te achten weg die het monetaire
beleid heeft te gaan, dit ongeacht de constatering dat de minister
voor de meer technische details kan terugvallen op deskundige
ambtenaren en/of medewerkers van  de centrale bank. Geeft de
minister te kennen geen eigen mening te hebben, of een mening die

hij kan verdedigen, dan is de roogelijkheid aanwezig dat de par-
lementaire bemoeienis met het monetaire beleid zal toenemen.
Ook is denkbaar dat de volksvertegenwoordiging zich inlaat met het
monetaire beleid in geval de minister een zwakke positie inneemt
tegenover het parlement,  waarbij zijn beleid, wat zeer wel op
andere, dan de monetaire beleidsterreinen gelegen kan zijn, geen
onverdeelde bijval geniet. Met andere woorden, van grote betekenis
voor een goede verstandhouding tussen minister en parlement is dat
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de minister beschikt over een eigen mening of een mening die hij
kan verdedigen en een gedegen kennis van zaken en het vertrouwen
heeft verworven.
Daarnaast komt ook aan de regeringssamenstelling betekenis toe.
Een brede  regeringscoalitie  waar  sociaal-democratische  partijen
deel van uitmaken, kan voorkomen dat zich in de volksvertegenwoor-
diging scherpe tegenstellingen voordoen over de te voeren mone-
taire politiek.

11)

9.  In  het  voorafgaande  hebben we  continu  de  politieke-, economi-
sche- en monetaire situatie van het ogenblik benadrukt. Maar afge-
zien van deze omstandigheden zou men kunnen aanvoeren dat de kans
van een parlementaire bemoeiing met het centrale bankbeleid en
daarmee met het monetaire beleid gering is. wanneer de wenselijk-
heid door  de  volksvertegenwoordiging  wordt uitgesproken dat de
betreffende centrale bank 'onafhankelijk' behoort te zijn, waarmee
een zo groot mogelijke vrijwaring van politieke invloeden dient
samen te gaan.

Vooral in Duitsland beschikt men over een aanzienlijke hoeveelheid
literatuur waarbij de  (normatieve) vraag of er een 'onafhanke-
lijke' centrale bank behoort te zijn centraal wordt gesteld. Voor
een onafhankelijke centrale bank, in dit geval een Bank die niet
gebonden is aan aanwijzingen van anderen, worden vaak de volgende

argumenten te berde gebracht:

a.   in tegenstelling tot regering en parlement dient de centrale
bank een a-politiek orgaan in het politieke stelsel te zijn.
In deze visie wordt bereikt dat:
a.1  de centrale bank een consistent beleid kan voeren daar

zij niet onderhevig is aan partijpolitieke verhoudingen.
In het bijzonder behoeft  het  door  een onafhankelijke
centrale bank gevoerde monetaire beleid minder bloot te
staan aan de wisselende regeringen en pressies van be-
langengroeperingen.  Dit  in  tegenstelling  tot  het  ge-
voerde financidle overheidsbeleid dat permanent laveert

tussen wat monetair en financieel wenselijk en ander-
zijds politiek haalbaar is.

12)

a.2  de centrale bank beter in staat geacht mag worden im-
populaire maatregelen te treffen, waaronder het voeren
van een restrictief monetair beleid. Hierdoor zal het
verwezenlijken van een monetaire evenwichtsituatie eer-
der  bereikt  worden onder  een onafhankelijke  centrale
bank dan onder een afhankelijke centrale bank mogelijk
is. Te meer daar het streven naar een stabiele waarde
van de munteenheid, in vergelijking tot de overige eco-
nomische  doeleinden,  politiek gezien het minste  aan-
spreekt. Vandaar dat zonder een onafhankelijke centrale
bank, die op zijn minst als 'het monetair geweten van de
natie'  moet  optreden,  deze  doelstelling  slechts  een
onderge- schikte plaats krijgt toebedeeld in  de
doelstellingsfunctie van de overheid.

13)
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b.   voor het voeren van een effectief monetair beleid  is het
raadzaam dat de beslissingsvertraging, zijnde het tijdsver-
loop tussen het moment waarop besloten wordt maatregelen te
nemen en het moment waarop ze inderdaad worden genomen, zo
gering mogelijk is.  Delegatie van bevoegdheden is dan ook
gewenst,  te meer daar het geboden is een grotere mate van
discretie  in  acht te nemen  dan  met de gebruikeli jkt)parlemen-
taire procedures in overeenstemming is te brengen.

c.   tenslotte werd in het bijzonder voor de Tweede Wereldoorlog
gewezen op het gevaar dat de uitvoerende macht misbruik zou
maken  van de  geldscheppingsmogelijkheden van een centrale
bank waarmee een belangrijk argument gegeven werd om te op-
teren voor een van de uitvoerende macht onafhankelijke cen-
trale bank.

Door voorstanders van een onafhankelijke centrale bank werd en
wordt over de wenselijke geachte verhouding van de centrale bank
tot het parlement nu het volgende opgemerkt:

Het is verre van verkieslijk dat het parlement zich met het mone-
taire beleid inlaat. Het parlement zou onder de huidige verzor-
gingsstaat. gekenmerkt door het wekken van te hoge verwachtingen15)en het najagen van deelbelangen. in plaats van de begrotingen
te controleren dit teneinde de belastingen zo laag mogelijk te
houden, juist begrotingen opvoeren door invoeging van eigen wensen
in een voortdurende competitie met die van anderen. Hierbij heeft
K.M. Hettlage de stelling verdedigd dat:  'die gefarlichsten,

16)

wenn auch arglosen Feinde der Sparer und der Wdhrung (...) heute
auf den  Banken des Parlaments (sitzen)'. gezien '... die
Ausgabenfreudigkeit und die Nachgiebigkeit der Parlamente'. Boven-
dien staat het parlement te veel onder invloed van belangengroepe-
ringen, die druk kunnen uitoefenen om economische doeleinden op
korte termijn na te streven met voorbijgaan aan het streven naar
een stabiele waarde van de geldeenheid en met voorbijgaan aan een
wenselijk geacht consistent monetair beleid. Om deze redenen wordt
niet alleen gepleit voor een van de regering, maar ook voor een
van het parlement, onafhankelijke centrale bank, waarbij zo min
mogelijk parlementaire controle over het centrale bankbeleid wordt
uitgeoefend.

Aan de bovengenoemde redenering komt zeker betekenis toe ter be-
antwoording van de vraag waarom in een bepaald land het parlement
zich in geringe mate inlaat met het monetaire beleid. Men doet er
evenwel goed aan te beseffen dat de gedachte dat de centrale bank
'onafhankelijk' van het parlement behoort te zijn veelal niet meer
dan een intentieverklaring is, bijvoorbeeld uitgesproken ten tijde
van de behandeling van een wetsvoorstel betreffende Bankzaken.
Zoals B. Baehring opmerkte ten aanzien van de Bundesbank: 'Das die
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Notenbank unabhangig ist, verlangt das Gesetz, wie unabhangig sie
ist entscheiden die UmstKnde.  Diese Umst5nde sind veranderlich,
nicht nur von heute auf  morgen,  sondern  auch  mit  grosseren
Phasenverschiebungen'.17)

Zelfs kan de situatie zich voordoen dat juist omdat een centrale
bank 'onafhankelijk' is, in die zin dat zij niet gebonden is aan
aanwijzingen van anderen, het parlement zich in tegenstelling tot
de door haar gegeven intentieverklaring, zal inlaten met het door
de Bank gevoerde beleid.  Zo heeft mr.  E. Schokker voor wat18)

betreft de Bundesbank opgemerkt dat aangezien zij de  volledige
verantwoordelijkheid draagt voor het beleid,  daardoor de Duitse
centrale bank in het politieke systeem van haar land en in de
publieke discussie aldaar een meer ge xponeerde plaats inneemt dan
DNB in Nederland. Met andere woorden, de Bundesbank is meer bloot-
gesteld aan de publieke discussie dan DNB, waarbij men zich kan
afvragen of de onafhankelijke positie van de Bundesbank niet op
gespannen voet staat met de beginselen van de parlementaire demo-
cratie. Vandaar dat  in tegenstelling  tot  Nederland over  de

19)

positie van de Bundesbank veel, met name Duitse studies, geschre-
ven zijn.
Voor de Verenigde Staten van Amerika, die ook over een de jure
onafhankelijke centrale bank beschikken,  blijkt  dat  ondanks  de
intentie van het Congres om de Federal Reserve zo veel mogelijk te
vrijwaren van politieke invloeden, na 1975 van een toenemende par-
lementaire bemoeienis met het monetaire beleid sprake is. Ter ver-
klaring hiervoor moet gewezen worden op de toenmalige verslechte-
ring van de monetaire- en economische situatie en het streven naar
een hechtere coordinatie tussen het monetaire- en het budgettaire
beleid.

Eveneens moet er op gewezen worden, dat de constatering dat door
de volksvertegenwoordiging aan de  monetaire  materie  veelal  een
technisch karakter gegeven wordt, dan wel de mening wordt voorge-
staan dat de centrale bank de deskundige bij uitstek is, geen
garantie vormt voor een geringe parlementaire bemoeiing met het
centrale bankbeleid. Het is immers zeer wel mogelijk dat men de
centrale bank beschouwt als deskundige ten aanzien van de louter
technische, dagelijks uitvoerende handelingen. De weg evenwel die
het monetaire beleid heeft te gaan blijft in deze gedachtengang
uitsluitend te bepalen door regering en/of parlement.
Voor de positie van een centrale bank betekent het een en ander.
dat wanneer aan haar een grote mate van deskundigheid wordt toege-
kend, hieruit niet mag worden opgemaakt dat de centrale bank een
belangrijke rol speelt in het besluitvormingsproces, aangezien men
het begrip 'deskundigheid' betrekt op dagelijks uitvoerbare aange-
legenheden en geenszins op politieke beleidsbeslissingen.

20)

Ook de constatering. dat de combinatie van deskundigheid en erva-
ring van de zijde der Bank in schril contrast staat tot de combi-
natie van politieke recrutering en een ambtstermijn van beperkte
duur van de kant der gezagsdragers, geeft geen uitsluitsel over de
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beleidsmarges  van een centrale bank. Men mag namelijk niet te
lichtvaardig oordelen over de superieure legitimiteitsgrond van de
politieke top, die in een democratisch politiek systeem ontleend
wordt aan een overwinning bij de verkiezingen. Derhalve staat21)

de politieke top sterk in haar legitimiteitsaanspraken in verge-
lijking tot anderen, die aanspraak kunnen doen op ervaring en des-
kundigheid. Welnu, op grond van de politieke verantwoordelijkheid
van de bewindsman in een parlementair stelsel, die een direkte
afgeleide is van het primaat van de meerderheidswil in het poli-
tieke systeem, staat het de parlementaire meerderheid vrij  zich
binnen een korte tijd een groot aantal onervaren ministers van
Financien te gunnen en deze ministers te belasten met de volledige
controle over de centrale bank.

10. In het voorafgaande hebben we een aantal mogelijkheden gegeven
waaronder sprake kan zijn van een in geringe- of grote mate aan-
wezige parlementaire bemoeiing met het monetaire beleid. Met na-
druk zij er op gewezen dat we niet meer, maar ook niet minder, dan
een uiteenzetting van een aantal mogelijkheden hebben gegeven.
Wanneer het parlement van mening is dat zoveel als mogelijk men
vertrouwelijk dient om te gaan met monetaire aangelegenheden, dan
zal de parlementaire bemoeienis in het openbaar geringer zijn dan
we uit de door ons aangegeven mogelijkheden zouden opmaken.

22)

Een toename in de parlementaire bemoeiing met het monetaire beleid
kan gepaard gaan met het ter discussie stellen van de positie die
een centrale bank inneemt. Wanneer bijvoorbeeld de uitlatingen van
een Bankpresident over het gevoerde budgettaire beleid wrevel op-
wekken, is niet alleen de mogelijkheid van een toenemende parle-
mentaire bemoeiing met het door de Bankdirectie gevoerde beleid
aanwezig. maar kan daarnaast worden afgevraagd op welke gronden de
Bankpresident gerechtigd is een eigen mening over het overheids-
beleid kenbaar te maken. Maar ook kan de wens geuit worden te
streven naar een situatie waarbij de centrale bank een grotere
inbreng verkrijgt in de beleidsontwikkeling en besluitvorming. Zo
kan als gevolg van kritiek op een wisselvallig monetair beleid de
mening door het parlement worden voorgestaan de centrale bank meer
invloed te geven op de beleidsvorming teneinde te streven naar een
consistent beleid waarbij de centrale bank op enige afstand van de
politiek dient te opereren.
Rest ons in dit verband over het wisselkoersbeleid het volgende op
te merken. In alle West-Europese landen en de Verenigde Staten is
het uitsluitend de regering die de jure het wisselkoersbeleid be-
paalt. Zij is het die bijvoorbeeld in het kader van een wissel-
koersarrangement besluit tot een wijziging in de pariwaarde van de
munteenheid of toetreedt tot een wisselkoersarrangement met andere
landen dan wel de beslissing neemt tot het laten zweven van de
munteenheid tegenover die van anderen.  Wanneer evenwel door het
parlement aan de betreffende centrale bank een grote inbreng wordt
toegekend - of  dient  te  worden  toegekend - aan het  beleidsvor-
mingsproces als ook in de vaststelling van de prioriteiten terzake
kan, bij een parlementaire discussie over het wisselkoersbeleid,
eveneens de positie van de betreffende centrale bank ter discussie
gesteld worden.
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Voetnoten behorende bij het hoofdstuk: Enige algemene opmerkingen over
de verhouding tussen centrale bank en parlement

1) Zie Ceaser (1981) - blz. 139.
2) Zie Holtrop (1959) - blz. 175.
3) Of het monetaire beleid gelijkgesteld mag worden aan het centrale

bankbeleid is afhankelijk van de positie die een centrale bank
inneemt. Voor  landen als  West-Duitsland,  de  Verenigde  Staten,
Zwitserland en Nederland is het geoorloofd om te spreken over een
overeenstemming tussen monetair en centrale-bankbeleid, aangezien
de betreffende centrale banken over een grote mate van zelfstan-
digheid beschikken.

4) Zie v. Bonin (1979) - blz 229.
5) Van Schendelen (1975) - blz. 49.
6) Zie hiervoor Deel III.
7) Zie Kessler (1981) - blz. 14-15.
8) Zie Caesar (1981) - blz 177-178.
9) Zie Kessler (1981) - blz. 8.

10) Boot (1981) - blz. 384.
11) Zie Holtrop (1958) - blz. 118.
12) Zie Caesar (1980) - blz. 353 - 359 en de hierbij behorende litera-

tuurverwijzing.
13) Caesar (1980) - blz. 354.
14) Caesar (1980) - blz. 359-361.
15) Zie voor deze definitie van het begrip 'verzorgingsstaat', Daudt

(1976) - blz. 180.
16) Geciteerd uit Caesar (1980) - blz. 351.
17) Baehring:  'Die Unabhangigkeit der Bundesbank', in 'BorsenZeitung'

van 12-2-1971. Geciteerd uit Caesar (1981) - blz. 457.
18) Schokker (1984) - blz. 43.
19) Vergelijk de dissertatie van v. Bonin (1979) en de literatuurver-

wijzing aldaar.
20) Zie ook Caesar (1981) - blz. 392.
21) Zie Rosenthal, c.s. (1977) - blz 275.
22) Vergelijk hiermee het tweede argument dat wij gegeven hebben om te

opteren voor een onafhankelijke centrale bank (zie punt 9 b).



DEEL II

DE PARLEMENTAIRE BEHANDELING VAN HET MONETAIRE BELEID VOOR 1950
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1.       DE MUNTKWESTIE (1871-1903)

Inleidende opmerkingen

Zoals we in de inleiding en probleemstelling hebben opgemerkt
zullen we aandacht besteden aan die wetgevende arbeid die
voor de positie van DNB belangrijk was/is en/of voor opschud-
ding zorgde.  In dit verband heeft niet alleen de parlemen-
taire behandeling van de Bankwetten van 1863,  1888.  1903,
1918, 1937 en 1948 onze belangstelling, maar ook de parlemen-
taire behandeling van de in het kader van het muntwezen inge-
diende wetsvoorstellen tussen 1871-1903.
Hoewel de beslissende overgang van de dubbele- en de zilveren
standaard tot de gouden standaard zich in de eerste helft van
de jaren zeventig der vorige eeuw heeft voltrokken - waarbij
veelal het jaar 1873. naar aanleiding van de Duitse muntmaat-
regelen, als oorsprong wordt gezien van de periode der klas-
sieke (mondiale) gouden standaard - blijkt dat deze standaard
tot stand kwam als gevolg van een reeks partiele beslissingen
in verschillende landen en zonder dat men het eens was gewor-
den over de vraag of het zilver, het goud of het zilver en
goud als basis van het internationale monetaire stelsel moest
dienen.  Deze strijdvraag.  die  bekend staat onder  de  term
'Muntkwestie',  heeft ook in Nederland de gemoederen bezig
gehouden. Het had dit tot gevolg dat hier te lande na 1873.
onder het metallieke geldstelsel. geen definitieve wettelijke
regeling van het muntwezen tot stand is gekomen.
In het licht van onze probleemstelling trachten wij een ant-
woord te geven op de vraag of de Muntkwestie toe te schrijven
is aan de bedenkelijke en onverantwoordelijke handelwijze van
de Staten-Generaal, zoals vele tijdgenoten meenden. Was het
te wijten aan de houding van de beide Kamers der Staten-Gene-
raal dat Nederland onder het metallieke geldstelsel na 1873
geen definitieve  regeling van ons muntwezen heeft gekend?
Werd hierbij  door de volksvertegenwoordiging de  monetaire
politiek van DNB en haar houding in de Muntkwestie fel bekri-
tiseerd respectievelijk '.... door misplaatst wantrouwen en

1)
gebrek aan werkelijkheidszin verdacht gemaakt'?
Daarnaast besteden we aandacht aan de gevolgen,  die voort-
vloeiden uit de onbevredigende toestand op muntgebied, voor
de verhouding tussen DNB en Staten-Generaal. Er zij hierbij
op gewezen dat in de jaren vijftig van de vorige eeuw DNB de
verschijnselen vertoonde van een Nationale Bank, hetgeen be-
tekent dat de eerste tekenen van een monetaire politiek zoals
gevoerd door DNB zich voordeden. Uit dien hoofde was zij de
eerst  aangewezen  instantie  om de Nederlandse regering van
advies te dienen omtrent de in het monetaire beleid te volgen
koers. Met nadruk zij er op gewezen dat in het licht van mijn
probleemstelling geenszins  de  vraag beantwoord zal  worden
waarom er in de vorige eeuw, niet alleen in Nederland maar
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ook in andere landen van Europa en de Verenigde Staten, een
Muntkwestie heeft afgespeeld, waarbij sommigen opteerden voor
zilver, anderen de voorkeur gaven voor goud en weer anderen
goud en zilver prefereerden. Ter beantwoording van deze vraag
zouden wij ons te ver van het onderwerp van deze studie. te
weten de verhouding tussen Staten-Generaal en DNB,

verwijderen.
Hoewel prof. mr. A.M. de Jong in zijn standaardwerk over de
'Geschiedenis van De Nederlandsche Bank' reeds een gedetail-
leerd verslag gegeven heeft over de Muntkwestie, hebben we
gemeend om andermaal een uitgebreid chronologisch verslag te
geven. Naar onze mening heeft De Jong op een aantal plaatsen
een - ter  beantwoording  van  de door ons gestelde vra-

gen - niet  relevante  samenvatting gegeven van de parlemen-
taire behandeling van de in het kader van het muntwezen inge-
diende wetsvoorstellen.  Bovendien heeft De Jong een aantal
essentiole zaken onderbelicht. Zo wordt door hem nauwelijks

ingegaan op de rol die minister mr. A. van Delden in de jaren
1872-1874 heeft gespeeld in  de  Muntkwestie.  De  geinteres-
seerde lezer wordt in dit verband verwezen naar de voetnoten,
waar ik aangeef op welke essentidle punten mijn chronologisch
verslag afwijkt van het door De Jong gegeven verslag.

De Muntkwestie (1871-1903) belangriike jaartallen:

Ter toelichting: Aangezien de Muntkwestie voor de niet-inge-
wijde lezer een verwarde aanblik geeft, heb ik gemeend hoofd-
stuk 1.1.  puntsgewijs  te  behandelen.  waarbij  de  hieronder
vermelde cijfers, met een korte beschrijving van het gebeu-
ren,  corresponderen met dezelfde cijfers van hoofdstuk 1.1.

Daarnaast zij er op gewezen dat achterin deze studie  (sta-
tistische bijlage) gegevens zijn opgenomen over de gemiddelde
prijs van het zilver te Londen, gemiddelde koers van het pond
sterling te Amsterdam en de voorraad munt en muntmateriaal
van DNB over het besproken tijdvak. Aan de hand van deze ge-
gevens kan de geinteresseerde lezer hoofdstuk 1.1. en hoofd-
stuk 1.2. verifieren.

1. 1847 (26 november)  aanvaarding door Nederland
van de zilveren standaard.

2. 1847-1871 DNB bedrijft. voor wat betreft haar

goud- en zilverpolitiek, uitsluitend han-
del in zilver.

3. 1871 Eind 1871 besluit DNB goud aan te kopen,
naar  aanleiding  van  de  maatregelen  in
Duitsland tot aanmunting van goud.



23

4. 1872 Duitsland en de Scandinavische landen

nemen beslissingen, die alle wijzen op de
invoering van de enkele gouden standaard.
In  Frankrijk  verdwijnt  goud  en  zilver

grotendeels uit de omloop.  Naar aanlei-
ding van deze ontwikkelingen besluit DNB
haar zilveraankopen definitief te staken
(7 november),  waarbij  zij  vooruit  loopt
op de volgens haar spoedig te verwachten
invoering  in  Nederland  van  de  gouden
standaard.  Een Staatscommissie wordt ge-
installeerd.

5.   jan. 1873/ Het eerste rapport van de
juni 1873 Staatscommissie-Van Bosse

wordt uitgebracht op 18 januari 1873.
Indiening van een wetsvoorstel tot tijde-

lijke beperking der bevoegdheid tot aan-
munting van zilveren standpenningen. Het
wetsvoorstel werd aangenomen, waardoor de
zilveren standaard werd prijsgegeven.

6.   juni 1873/1874 Het tweede rapport van de Staatscommis-
sie-Van Bosse wordt uitgebracht OP
20 juni 1873. Indiening  van  de  tweede

schorsingswet  op  26 oktober. Het werd

aangenomen en was van kracht tot

1 mei 1874.
Indiening van een wetsontwerp strekkende
tot invoering van de enkele gouden stan-
daard OP 28 oktober. Dit wetsvoorstel

werd verworpen.
Indiening van de derde schorsingswet op
9 oktober 1874. Het werd aangenomen waar-
bij  de  schorsing van  kracht  bleef  tot
1 juni 1875.

7. 1875 Indiening van een wetsvoorstel strekkende
tot invoering van een zogeheten hinkende
standaard,  op  20 april 1875.  Het  wets-
voorstel werd aangenomen en was vanaf

6 juni 1875  van  kracht.  Aanmunting  van
zilveren munten werd verboden tot

1 januari 1877.

8. 1876 Andermaal  wordt  een wetsvoorstel  inge-
diend  strekkende  tot  invoering  van  de
enkele gouden standaard (10 mei 1876).
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Opnieuw wordt het voorstel verworpen.
Hierop dient  de minister  een gewijzigd
wetsvoorstel in, strekkende tot het ver-
kopen van baren zilver door de regering
ten einde de wisselkoersen te beinvloe-
den. Ook dit wetsvoorstel wordt verworpen
door (thans) de Eerste Kamer. Wel wordt
de vierde  schorsingswet  aangenomen,  die
van kracht is tot eind 1877.

9. 1877 Een  schorsingswet  voor  onbepaalde  tijd
wordt aangenomen die vanaf 9 decem-
ber 1877 van toepassing is. Sterke stro-
ming ten gunste van het bimetallisme van-
af  het  eind  van  de  jaren zeventig der
vorige eeuw.

10. 1883-1884 Indiening wetsontwerp op 21 februari 1883
tot machtiging van de minister van Finan-
cien om voor een bedrag van ten hoogste
fl. 25 mln aan rijksdaalders te versmel-
ten tot baren en die baren te verkopen.
Het wetsontwerp wordt aangenomen en was
van kracht vanaf 27 april 1884 (de Orn-
smeltingswet).

11. 1894-1901 Wetsontwerp  tot  nadere  regeling  Neder-
lands muntwezen, inhoudende dat evenals
voor  rekening  van  particulieren ook de
regering nu, niet meer mag overgaan tot
additionele aanmunting van grove zilveren
munten. Het wetsvoorstel werd  in  1901
aangenomen.

12. 1903 Goudverklaring DNB.
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1.1. De Muntkwestie (1871-1903): een chronolgisch verslag

1.   Tot 1847 was in Nederland het stelsel van de dubbele
standaard van kracht. Naast de zilveren muntstukken van
2.5. en van 1 gulden met 9.45 gram fijn zilver in onze
eenheid van munt, waren gouden 5 en 10 guldenstukken,
respectievelijk  met  3.028  en  6.056 gram  fijn  goud,
steeds  standaardgeld gebleven. Hieruit vloeide een2)

wettelijke waardeverhoudipy voort tussen goud en zilver
van 15.604 : 1, dat is een kilogram fijn goud werd bij
wet geacht in waarde gelijk te zijn met 15.604 kilogram
fijn zilver. Ook in andere landen van Europa en in

3>

de Verenigde Staten van Amerika  heerste  wettelijk de
dubbele standaard, maar met een andere waardeverhouding.
Zo was deze verhouding in Frankrijk 15.5 : 1, terwijl
zij gelijkertijd in de Verenigde Staten 15.99 : 1 was.
Als belangrijkste oorzaak voor deze divergerende waarde-
verhouding moet gewezen worden op de verschillende tijd-
stippen waarop de wetgevers in deze landen besloten om
de dubbele standaard in te voeren.
De wetgeving werd namelijk in de regel gebaseerd op de
feitelijk bestaande waardeverhouding tussen goud en zil-
ver. Het gevolg van de discrepantie tussen de wettelijke
en werkelijke verhouding tussen de beide metalen was,
dat de dubbele standaard ontaarde in een alternerende
standaard. Zo was in de Verenigde Staten op basis van de
vermelde wettelijke verhouding hoofdzakelijk gouden munt
in omloop,  terwijl  in Frankrijk hoofdzakelijk zilveren
munten ruilmiddel waren.  Men kan in deze ontwikkeling
duidelijk de werking van de 'Wet van Gresham' gadeslaan.
'Bad' money always drives out 'good' money, oftewel voor

Frankrijk waarbij de zilveren munten waren overgewaar-
deerd (bad money) verdreven zij de gouden munten, die in
feite door de wetgever werden ondergewaardeerd, uit de
circulatie. Wat gedeprecieerd was bleef; het andere werd
geweerd of uitgestoten.  De reactie van de wetgever op
deze ontwikkeling was  (bij  herhaling)  te  trachten de
wetgeving aan te passen.  In de regel werd hierbij het
doel voorbij geschoten, anders gezegd: werd het aanvan-
kelijk afwezige metaal op zijn beurt overgewaardeerd.

4)

Ook Nederland liep destijds het gevaar om feitelijk in
bezit te geraken van een alternerende standaard. Om die
reden en gelet op het feit dat in 1847 het zilver de
overhand had, met uitzondering van de Verenigde Staten,
Engeland, Portugal en Bremen, besloot men in 1847 over
te gaan tot de enkele zilveren standaard. Dit geschiedde
nog voor de aanzienlijke goudontdekkingen in Californie
en Australid omstreeks 1850.
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2.   In dezelfde periode vertoonde DNB de verschijnselen van
een Nationale  Bank. 5   Met  andere woorden,  de  eerste
tekenen van een monetaire politiek zoals gevoerd door de
Bank deden zich voor. Na de invoering van de enkele zil-
veren standaard en de demonetisatie van de oude gouden
munten maakte DNB het namelijk tot vaste stelregel, al
het zilveren muntmateriaal dat haar werd aangeboden, te
kopen tegen een vaste prijs, waarbij diegene die zilver
invoerde meer kon krijgen bij DNB dan indien hij dit
zilveren muntmateriaal zou verkopen aan 's Rijks Munt om
het in zilveren guldens te laten vermunten. Door op deze
wijze al het zilver tot zich te trekken dat, wanneer de
wisselkoersen daartoe aanleiding gaven,  Nederland bin-
nenvloeide, werd de Bank de houdster van een nationale
metaalreserve, terwijl zij tevens onnodige of ongewenste
aanmunting voorkwam.
Op haar beurt kon DNB besluiten om zilver muntmateriaal
in munten bij  's Rijks  Munt  te  laten omzetten,  voor
zover dat nodig was om haar speciekas - bestaande uit
zilveren standaardmunten of standpenningen - op peil te
houden.  Daarnaast  kon zij, voorzover de wisselkoersen
daartoe aanleiding gaven,  een belangrijk deel van het
zilver verkopen.  Het behoeft geen betoog dat de Bank
hierdoor bij het geheel der vraagstukken aangaande de
interne en externe waarde van de geldeenheid ten nauwste
betrokken was. De positie van de Bank in (na k 1860) de
persoonlijkheid van haar President, mr. W.C. Mees,
brachten mee dat DNB de eerst aangewezen instantie was
om de Nederlandse regeringen van advies te dienen om-
trent de in het monetaire beleid te volgen koers.

G)

In dit verband dienen we stil te staan bij de opvat-
tingen van Mees over de monetaire problematiek. Zij die-
nen vooral  in het licht van de genoemde opzienbarende
vermeerdering van de goudproduktie in de jaren vijftig
van de 19e eeuw begrepen te worden. Welke gevolgen waren
immers te verwachten van deze stroom nieuw gewonnen goud?
Zou de waarde van de munt in de landen met goud als
standaardmetaal hierdoor een dalende richting inslaan.
terwijl de waarde van de munt in de zilverlanden mis-
schien onberoerd zou blijven? Men kon immers verwachten
dat het goud in buitengewone hoeveelheden naar Europa
werd gebracht. En  aangezien  tussen  1847-1871  alleen
Engeland, Portugal en Bremen de enkele gouden standaard
bezaten, was de waarschijnlijkheid dat het goud in waar-
de zou dalen, zeer groot. Wanneer het goud in waarde zou
dalen betekent dit voor de genoemde landen dat de kans.
dat de waarde van hun ruilmiddel daalt, groot is. Zou
namelijk de koopkracht of waarde van het goud dalen dan
zou het goud in deze landen terecht komen om het aldaar
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met winst tot standpenningen te vermunten.  Als gevolg
van een aanzienlijke omvang aan gouden stan-

daardmunten - waarbij bedacht moet worden dat destijds
het metalen geld een overheersende positie in de geld-
circulatie innam - wordt de waarde van het geld bein-
vloed. Naast een te verwachten algemene prijsstijging in
deze landen zal ook de externe waarde van hun geldeen-
heid aan schommelingen onderhevig zijn. Een daling in de
waarde van het goud ten opzichte van het zilver bewerk-
stelligt een depreciatie van de munteenheid in de goud-
landen op landen die zich richten tot het zilver.
Gezien de te verwachten daling van de goudwaarde zou het
besluit van 1847 om in Nederland de enkele zilveren
standaard in te voeren aldus betekenen dat hierdoor de
gevaren - van een algemene prijsstijging. depreciatie en
aanzienlijke fluctuaties in de wisselkoersen op het bui-
tenland - waren afgewend.
Het  merkwaardige  feit  deed zich  evenwel  voor dat de
daling van de goudwaarde tegenover die van het zilver
een veel geringere omvang aannam dan velen hadden ver-
wacht. 7)

Deze ontwikkeling was voornamelijk toe te schrijven aan
de absorptie van goud en de afstoting van zilver door de
bimetallistische landen. Het bestaan van landen met een
dubbele, in feite alternerende, standaard bleek aldus op
de waardeverhouding tussen het goud en het zilver een
onmiskenbare stabiliserende invloed te hebben. In het

bijzonder werd een daling in de waarde van het goud
tegenover die van het zilver tegengegaan door de aan-
zienlijke aanmunting van gouden muntspecien wat plaats-
vond in Frankrijk.

8)

Tegen de achtergrond van deze ontwikkeling beantwoordde
Mees de vraag welk der metalen; het goud, het zilver of
beiden, de voorkeur verdiende als muntstandaard als

volgt:
'Zilver en goud zijn thans beide goede muntmetalen, om-
dat zij beide een weinig en vooral slechts langzaam af-
wisselende  waarde  hebben.  Zij  ontleenen  deze  stand-
vastigheid van waarde alleen aan hun algemeen gebruik
als munt. En doordien in vele landen de beide metalen te
gelijk, of bij afwisseling het een en het andere als
munt  gebruikt  wordt,  zijn zij  in hunne  waardeveran-
deringen in zekere mate solidair en zijn zij daardoor
nog standvastiger van waarde dan elk hunner zijn zou
indien het het eenige muntmetaal was.  In dat  opzicht
doen de landen met dubbelen standaard goede diensten aan
het algemeen'. "

Het was voor Mees dan ook een ongerijmdheid toen op de
Parijse Muntconferentie in 1867,  waaraan regeringsver-
tegenwoordigers van 18 landen deelnamen en die tot taak
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hadden de mogelijkheid te onderzoeken om internationaal
tot eenheid van muntstelsel te komen, werd besproken of
dit doel te bereiken was  indien gestreefd zou worden
naar de enkele gouden standaard? Met andere woorden, of
destijds Duitsland, Oostenrijk en de landen der Latijnse
Muntuniel'   al  hun zilver moesten ontmunten  en ver-
ruilen tegen goud?
Volgens mr. N.G. Pierson gaf deze vraag toch geen hoog
denkbeeld van de kennis op het gebied van het muntwezen
die destijds bestond, dat zulk een vraag werd gesteld.
'Als iedereen wil verkoopen, wie moet dan kooper zijn?
Maar nog wel zoo zonderling is het feit, dat op die
dwaze vraag met algemeene stemmen bevestigend is geant-
woord. Met algemeene stemmen - op din na, die van Neder-
land'. 11)

Mees voorzag ernstige nadelen wanneer alle landen van
Europa hetzelfde metaal als standaardmetaal aannamen. Zo
moest  de  algemene  aanvaarding van  het  goud als enig
standaardmetaal de strekking hebben deflatoir te werken.
Het uitschakelen van het zilver als standaardmetaal

moest een geweldige toeneming van de vraag naar  goud
tengevolge hebben.  Er was mitsdien het niet te onder-
schatten gevaar van een tekort aan goud. Hierdoor zou de
koopkracht van het goud stijgen wat voor de goudlanden
een stijging van de waarde van hun geldeenheid zou be-
tekenen.

Naar zijn mening verdiende het de voorkeur elk der beide
metalen als standaardmetaal te bezigen. Men genoot onder
een dergelijk stelsel niet alleen het voordeel van het
bezit van gouden standaardmunten voor het grote en zil-
veren standaardmunten voor het  kleinere  verkeer 12),
maar ook het voordeel van een stabielere waarde van het
geld. Want onder een regime van de dubbele  standaard
zouden de twee metalen in hun waardeveranderingen soli-
dair blijven.
Mees opteerde aldus in Nederland voor een dubbele stan-
daard, mits ook de meeste andere landen van Europa en de
Verenigde Staten deze standaard aannamen en de wetgevers
in deze  landen uniform een bepaalde  waardeverhouding
tussen goud  en  zilver  zouden hanteren. Slechts in13)

dat  geval  zou de wettelijke  verhouding  tussen  beide
standaardmetalen de werkelijke waardeverhouding op de
handelsmarkten moeten beheersen.  Gesteld namelijk dat
alle landen het goud hadden overgewaardeerd, dan zou het
te laag geschatte zilver worden uitgevoerd. Aldus ont-
staat in alle landen tegelijk aanbod van het meest waar-
devolle en vraag naar het  minder waardevolle metaal,
waardoor de afwijking van de beide verhoudingen spoedig
tot het verleden zal behoren.
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Ofschoon de genoemde Parijse Muntconferentie van  1867
geen tastbaar resultaat heeft opgeleverd, heeft zij vol-

gens  De Jong stellig  bijgedragen  tot  het  aanwak-
14)

keren van de stroming ten gunste van de enkele gouden
standaard.
Gesteld dus dat alle landen zouden overgaan tot enkel
goud, dan zou dit in de gedachtengang van Mees betekenen
dat ook Nederland schoorvoetend moest volgen.  Immers:
'(zilver en goud)  ontlenen  (hun)  standvastigheid  van
waarde alleen aan hun algemeen gebruik als munt'.15)

Weliswaar had Mees gewezen op de bezwaren van goudappre-
ciatie bij algehele invoering van de enkele gouden stan-
daard; de overweging echter dat wanneer Nederland als
enig land de zilveren standaard behield zij - als gevolg
van sterke waardewisselingen van het zilver - verander-
lijke wisselkoersen op het buitenland tegemoet zou zien,
gaf de doorslag om in dit geval ook voor Nederland de
enkele gouden standaard in te voeren. Geen vastheid van
pariteit is namelijk denkbaar  tussen munten van ver-
schillende metalen, zolang die metalen zelve tot elkan-
der in een wisselende verhouding staan. Bij eenheid van
standaard daarentegen zijn de grenzen der wisselkoersen
nagenoeg vast.

3.   Het zijn de politieke ontwikkelingen geweest, vooral de
maatregelen van het na 1870-1871 zegevierende Duitsland
in de Frans-Duitse oorlog, om zijn verworven politieke
eenheid ook op monetair terrein vorm te geven, die de
aanleiding vormden in Nederland tot een jarenlang volge-
houden en met felheid gevoerde strijd om de Muntkwestie.
Duitsland immers, dat van Frankrijk een oorlogschatting
had  ontvangen ten bedrage  van  5 miljard goudfranken,
gebruikte deze als grondslag,  voor  de unificatie  van
Zijn geldstelsel. Duitsland had de enkele zilveren stan-
daard, maar door de Rijkswet van 4 december 1871 besloot
dit land over te gaan tot aanmunting van goud. Onzeker
was alleen of Duitsland het stelsel van de enkele gouden
dan wel de dubbele standaard zou aannemen.
In een brief van de Bankdirectie aan de minister van
Financion  van  16 januari 1872  werd op deze  ontwikke-
lingen  bij  onze  oosterburen  gewezen. 1"  De  directie

van DNB stelde hierbij dat de keuze die Duitsland zou
doen, ofwel de enkele gouden standaard aannemen. ofwel
de dubbele standaard, beslissend is voor het standaard-
stelsel van geheel Europa.
Dus gesteld dat Duitsland overging tot de enkele gouden
standaard, dan was het aannemelijk te veronderstellen
dat andere landen zouden volgen, aangezien de te ver-
wachte waardedaling van de nationale valuta - en fluc-
tuaties in die waarde - ten opzichte van Duitsland en
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Engeland als een te groot nadeel zou worden ervaren. En
ofschoon Mees vier jaren terug bij de Parijse Muntconfe-
rentie sprak over de ongerijmdheid van de vraagstelling,
of alle landen goud als standaard diende te gebruiken en
over  de  zonderlinge  beantwoording  destijds  van  deze
dwaze vraag, zou Nederland door deze mogelijke ontwikke-
ling staan voor een fait accompli. Om die reden advi-
seerde de Bank aan de minister dat Nederland op korte
termijn maatregelen diende te nemen op het gebied van
zijn muntwezen door invoering van de dubbele standaard,
of door invoering van de gouden standaard. Om die reden
ook had DNB eind 1871 haar goud- en zilverpolitiek ge-

wijziyd door een aanvang te maken met het aankopen vangoud. 7)

4.   Negen maanden na dit advies van de Bankdirectie, spoorde
DNB, in een brief aan de minister van Financien. de wet-
gever aan aanstonds het muntwezen in Nederland te her-
zien. 18>  De  ontwikkelingen  sinds  januari 1872  gaven

haar  daartoe  aanleiding.  Niet alleen was namelijk in
Duitsland het denkbeeld voor de enkele gouden standaard
overheersend geworden, maar ook de ontwikkelingen in de
Scandinavische landen wezen in dezelfde richting.
In augustus 1872 kwam aldaar een combinatie tot stand
van deskundigen uit Zweden, Noorwegen en Denemarken, om
een op enkel goud gebaseerd muntstelsel te ontwerpen.

Haar rapport werd 20 september 1872 uitgebracht. Hierbij
werd een overeenkomst tussen Zweden, Noorwegen en Dene-
marken gesloten, waarin als rekeneenheid de kronthaler
werd aangenomen,  zijnde 1/10 goudkroon met 0.4032 gram
fijn goud en verdeeld in 100 ore.  De genoemde  landen
hadden zich in hoofdzaak hiermee kunnen verenigen.
Daarnaast werd  in het  advies  van de  Bank van okto-
ber 1872  er op gewezen dat  behalve  in Duitsland,  de
Frans-Duitse oorlog van 1870-1871 ook in de landen der
Latijnse Muntunie een belangrijke invloed op het munt-
wezen had uitgeoefend. Zo was in Frankrijk, het grootste
land der Unie, het goud en zilver grotendeels uit de
omloop verdwenen zodat deze metalen plaats hadden ge-
maakt voor papierenmunt met gedwongen koers. Het uitge-
breide veld der Latijnse Muntunie met haar dubbele stan-
daard was dus in feite in belangrijkheid zeer verminderd.
Het advies van de Bank dat in oktober 1872 werd uitge-
bracht, kwam er dus op neer dat Nederland niet op korte
termijn, maar nu zijn muntwezen diende te hervormen daar
niet alleen in de laatste 9 maanden, Duitsland, maar ook
de Scandinavische landen, overgingen tot het goud ter-
wijl in dit tijdvak was gebleken dat de landen van de
Latijnse Muntunie niet langer gezien konden worden als
regulatrice van de waardeverhouding tussen goud en zil-
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ver. Zou Nederland immers niet reageren, dan zou het in
Europa  nagenoeg alleen overblijven met  zijn  zilveren
standaard, waardoor het in een geisoleerde positie te-
recht zou komen.
Op grond van deze ontwikkelingen nam de Bank op 7 novem-
ber 1872 de beslissing de zilveraankopen definitief te
staken, vooruitlopend op de volgens haar spoedig te ver-
wachten hervorming van het muntwezen in Nederland.

19)

Naar aanleiding van het schrijven van de Bankdirectie en
op grond van de wijzigingen in de goud- en zilverpoli-
tiek van DNB, werd door de regering, in plaats van het
voorbereiden  van  maatregelen,  op  30 oktober 1872  een
Staatscommissie  geinstalleerd  waarvan  Mees  deel  uit-
maakte. Daarnaast maakten dr. A. Vrolik, oud-minister

van Financien en voormalig voorzitter van het muntcol-
lege, mr. S. Vissering,  hoogleraar in de faculteit der
rechtsgeleerdheid te Leiden, jhr. mr. dr.
A.D. van Riemsdijk, lid van het muntcollege te Utrecht,
deel uit van de  commissie,  die  onder  voorzitterschap
stond van mr. P.P. van Bosse, oud-minister van Financien
en van Kolonidn.

Haar opdracht was:  'Te onderzoeken welke nadeelen voor
Nederland te duchten zijn ten gevolge van de maatrege-
len, die in den laatsten tijd in naburige rijken, in het
bijzonder in Duitschland, op het gebied van het munt-
wezen zijn genomen (...) en, zoo nodig, de middelen voor
te stellen, die zouden kunnen worden aangewend om de
voor Nederland gevreesde nadeelen te voorkomen'.20>

Naar  aanleiding  van de  instelling van de  Staatscom-
missie, werd in de Tweede Kamer bij de beraadslagingen
aangaande  de  Rijksbegroting over het  dienstjaar  1873
gehouden op 14 december en 17 december 1872. vragen ge-
steld.21   Het  Kamerlid mr. C.Th. Baron Van Lynden van

Sandenburg vroeg zich af waarom de regering een Staats-
commissie  had geinstalleerd? Het gaat niet aan om22)

de behandeling van zaken, die tot het departement van de
minister behoren, over te brengen op een Staatscommissie
en door een zodanige commissie te voorzien in wat aan
kennis bij het betrokken ministerie ontbrak. Bovendien
had de regering de invoering van een gouden standpenning
aanstonds moeten voorbereiden. Hiermee stelde Van Lynden
van Sandenburg zich op hetzelfde standpunt als DNB.
In  zijn  antwoord  op  deze vragen, stelde minister
mr. A. van Delden , dat wij in Nederland een uitmun-

23)

tend ingericht muntstelsel hebben,  dat aan alle eisen
van de theorie en praktijk ten minste voor het binnen-
lands verkeer voldoet. Men moet zich dus tweemaal beden-
ken en niet opeens en zonder grondig onderzoek tot een
ander stelsel overgaan.

24)
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Het (vage) antwoord van de minister was voor de Kamer
onvoldoende en derhalve ging zij opnieuw in tweede ter-
mijn in discussie met de minister. Volgens het Kamerlid
mr. J.H.L. Haffmans25> was tot nu toe alleen Duitsland
het enige land van belang dat met ons de zilveren stan-
daard bewaarde. Toen ook dit land tot de gouden stan-
daard overging werd onze geisoleerde positie onhoudbaar.
Dit is toch buiten alle twijfel verheven? En wat hebben
wij gedaan? Niets,  tot  nu toe  hoegenaamd  niets.  Het
vorige Ministerie heeft  geinformeerd  of  Duitsland

26)

nog van de zaak zou willen afzien of wel of men bepaal-
delijk besloten had  tot  de  gouden  standaard over te
gaan. Toen men het bericht ontving dat er niets meer aan
te doen was, heeft men het er bij gelaten. Het tegen-
woordige  kabinet  besloot  een  Staatscommissie  te  be-
noemen, om een zaak te onderzoeken die voor niemand meer
geheim is, om een antwoord te geven op twee vragen die
geen vragen meer zijn. De eerste vraag voor de commissie
is: of er, en welke nadelen te duchten zijn?

Maar die nadelen liggen voor de hand. ze zijn niet meer
te duchten; zij bestaan, zij zijn depreciatie van onze
munt en een daarmee samenhangende depreciatie van onze
binnenlandse effecten.

De  tweede  vraag  aan die  Staatscommissie  gesteld,  is
welke middelen zouden kunnen worden aangewend om die''
nadelen te voorkomen? Er is slechts een middel en dat
ligt voor de hand: het is de hermunting, de vervanging
van de zilveren standaard door de gouden.
Het antwoord dat de minister gaf op deze beschouwing was
verbluffend. De minister was niets bekend over een defi-
nitieve  regeling,  dat  Duitsland  en  de  Scandinavische
landen overgingen tot de gouden standaard. De adviezen
van deskundigen die de  minister had ontvangen,  waren
zijns inziens van dien aard dat Nederland zich niet be-
hoefde te haasten bij de onzekerheid wat men in Duits-

27)land, de Scandinavische landen en elders zou doen.
Hiermee verzweeg de minister niet alleen het advies van
DNB van 16 oktober 1872, maar ontkende hij, zonder een
grondige beargumentatie, de ernst van de situatie.  Ge-
steld, aldus de minister, dat de genoemde landen zouden
overgaan tot de gouden standaard, dan nog zou Nederland
kunnen volharden bij zijn zilver. Zijn wij van Engeland
door een Chinese muur gescheiden   in onze han-
delsbetrekkingen, omdat daar de gouden en hier de zil-
veren standaard bestaat?
Het behoeft na de voorafgaande beschouwingen over de
monetaire problematiek nauwelijks betoog dat de minister
de kern van de zaak niet begreep of niet wilde begrijpen.
De vraag diende immers centraal te staan of de markt-
prijs van het zilver in waarde zou dalen en met name zou
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fluctueren. Naar de mate waarin dit laatste het geval
was zou Nederland sterk veranderlijke wisselkoersen heb-
ben op landen met de gouden standaard.

5.   De  Staatscommissie  bracht  verslag  uit  op  18 januari
1873. Zij wees er op dat in Frankrijk geen herstel van
een op metaal gegrond muntwezen te verwachten is, dat in
Duitsland het denkbeeld voor de enkele gouden standaard
overheersend is geworden en dat de Scandinavische landen
zich voorbereiden op de gouden standaard. 28) Ontwikke-

lingen overigens, waar De Nederlandsche Bank de minister
in oktober 1872 al over had geinformeerd.
Het is dan ook geen wonder dat het advies van de Staats-
commissie  gelijk het  advies  van de  Bank luidde;  dat
Nederland aanstonds zijn muntwezen diende te hervormen.
Zou namelijk alleen Nederland onder de Europese staten
volharden bij het zilver, dan liet het zich aanzien,
zoals de Staatscommissie vooral in haar nader verslag
van juni 1873 beargumenteerde29),  dat  hiervan de ge-

volgen zijn:
1.   een depreciatie van de Nederlandse munteenheid. De

ten nadele van het zilver veranderde waardeverhou-
ding tussen goud en zilver zou onze wisselkoersen
op alle  landen,  waar goud de  grondslag van het
muntwezen is,  zeer doen stijgen.  Dit ongeacht de
vraag of de waarschijnlijk te achten waardeverhou-
ding tussen beide metalen te wijten was aan een
daling van de zilverprijs of een stijging van de
waarde van het goud. Er zij op gewezen dat de note-
ring van de wisselkoersen, die hier in Nederland en
in de meeste andere landen werd gevolgd, was die
met een vaste waarde in het buitenland. De wissel-
koers vermeldde hierbij het wisselende  bedrag  in
eigen valuta. dat overeenkwam met een vast bedrag
in vreemde valuta. Wanneer men de vreemde valuta
ten opzichte van de eigen valuta in waarde zag toe-
nemen zou in Nederland de koers stijgen;  bijvoor-
beeld van f 11.90 = £1 naar f 12.88 = £1.

2.   Maar wanneer de oorzaak meer gelegen was in een
waardevermindering van het zilver dan in een waar-
devermeerdering van het goud, ging daarmee tevens
een prijsstijging in Nederland gepaard.

3.   Bij  sterk  fluctuerende  zilverprijzen  waren  onze
wisselkoersen aan gestadige en sterke stijgingen en
dalingen onderworpen, dit in tegenstelling tot de
te verwachte ontwikkelingen in de goudlanden.

4.   Ook de Nederlandse kredietmarkt zou hinder onder-
vinden indien wij volharden bij de zilveren stan-
daard.  Bij  een schaarste  (of overvloed)  van het
metaal dat ten grondslag aan het muntwezen ligt,
maakte zij het ruilmiddel schaars (of overvloedig).
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Om een algemene prijsdaling (of prijsstijging) te
veroorzaken, moest die schaarste (of overvloed)
enige duurzaamheid hebben.
De eerste invloed echter van een schaars ruilmiddel
(NB: waarbij bedacht moet worden dat in deze tijd
nauwelijks  giraal  betalingsverkeer  bestond)  deed
zij op de kredietmarkt gevoelen en indien zij van
korte duur was bepaald haar invloed zich allidn op

de kredietmarkt. Schaarste van ruilmiddel gaf een
gespannen kredietmarkt met een relatief hoge rente-
stand. hetwelk volgens de commissie op haar beurt
kan leiden tot produktiecontractie.  Overvloed van
het ruilmiddel had in alles tegenovergestelde wer-
kingen.

De vraag of inderdaad een aanzienlijke waardeverminde-
ring van het zilver te duchten was, aangezien andere
werelddelen grote behoeften hebben aan zilver,  beant-
woordde de Staatscommissie als volgt.

30)

De behoefte aan zilver voor Indie was niet altijd even
groot,  waarbij  kwam  dat het zilvertransport naar dit
werelddeel aan sterke wisseling onderworpen was. Zo be-
droeg de zilveruitvoer uit Engeland van 1862-1865 per
jaar gemiddeld fl. 169.000.000 mln doch vanaf 1866 tot
1870  slechts  gemiddeld  fl 51.500.000 mln.  Deze  sterke
wisseling werd in verband gebracht met de buitengewone
invoer van katoen uit Oost-Indie naar Europa tijdens de
Amerikaanse oorlog. En ofschoon het niet was te betwij-
felen of een depreciatie van het zilver op de Europese
handelsmarkt zou, ten gevolge van de algemene invoering
van de gouden standaard, de uitvoer naar Indie in meer-
dere mate bevorderen; zo mocht men gelijkertijd niet
veronderstellen, dat bij een eventueel groot aanbod van
zilver  op  de  Westerse  markt.  Azie  een  aanzienlijke
prijsvermindering van het zilver zou kunnen voorkomen.
Helaas heeft de Staatscommissie deze waardevolle opmer-
king niet verder uitgebouwd. Waar zij namelijk impliciet
op doelt,  met de opmerking dat Azie een aanzienlijke
prijsvermindering van het zilver niet zal kunnen voor-
komen, is het volgende. Indien niet in enige grote lan-
den van Europa of in de Verenigde Staten het zilver als
standaardmetaal wordt gebruikt,  zal  de  prijs  van het
zilver in waarde dalen, aangezien in geen andere wereld-
delen dan Europa of Amerika, een 'hoog' ontwikkeld bank-
wezen bestaat, dat een gunstige invloed kan uitoefenen
op de stabiliteit van de prijs van het zilver.

31)

Door deze  afwezigheid van  internationale  valuta-arbi-
trage zou Nederland, wanneer het zijn zilveren standaard
niet  verliet.  ook op een andere wijze schade lijden.

32)Hield namelijk, aldus  de Staatscommissie in  na-
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burige staten het zilver op standaardmunt te zijn, of
werd aldaar geen zilver ter aanmunting van specien toe-
gelaten,  dan zou genoemd metaal niet alleen voor het
ogenblik in waarde  dalen,  maar ook op den duur aan
grotere waardeveranderingen dan vroeger onderworpen
zijn, aangezien in dat geval het zilver meer handels-
artikel wordt. Er was met andere woorden geen enkel land
meer, die de waarde van het metaal reguleert, zoals na
1850 door Frankrijk gebeurde onder het stelsel van de
dubbele standaard aldaar.

Met betrekking tot de tweede vraag die aan de Staatscom-
missie was voorgelegd, te weten, op welke wijze dient
Nederland zijn muntwezen te hervormen, ten einde de voor
Nederland gevreesde nadelen te voorkomen, adviseerde de
commissie als volgt.
Op dit moment diende Nederland de volgende maatregelen
te nemen:

1.   de invoering van de  dubbele  standaard,  het  goud
naast het zilver, beiden tot de rang van standaard-
munt verheven met een waardeverhouding van 15.5 : 1
en

2.   een beperking van of voorlopig verbod tot verdere
aanmunting van zilveren standpenningen.

De commissie liet tegelijkertijd er geen twijfel over
bestaan dat de door haar aanbevolen maatregelen transi-
toir waren. 33)

Zou namelijk in het meest denkbare geval Duitsland de
enkele gouden standaard invoeren, terwijl in Frankrijk
de papierencirculatie blijft bestaan, dan zou er voor
Nederland niets anders opzitten dan de invoering van de
enkele gouden standaard voor te bereiden. Maar door de
overgangsmaatregelen werd bereikt dat de bestaande voor-
raad zilver van lieverlede zou verminderen door het weg-
vloeien naar onze Oost-Indische bezittingen en hetgeen
in Nederland overbleef, kon gedeeltelijk op een geschikt
ogenblik tegen gouden standpenningen worden verwisseld
en gedeeltelijk verwerkt tot grotere pasmunt.

De Staatscommissie had gesproken,  opnieuw was het de
beurt aan de minister om zich uit te spreken over de
(nijpende) monetaire ontwikkelingen. Zeventien maart
1873  diende minister Van Delden een wetsvoorstel tot
tijdelijke beperking der bevoegdheid tot aanmunting van
zilveren standpenningen in. 34, Blijkens de Memorie van
Toelichting (MvT) op dit wetsontwerp had Nederland, zo-
lang zij met de Scandinavische landen en Duitsland de
enkele zilveren standaard gelijktijdig bezat en boven-
dien in de Latijnse Muntunie de dubbele standaard gold,
een uitstekend ingericht muntwezen, waardoor er niet de
minste aanleiding was om de wet van 26 november 1847 te
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veranderen.  In die toestand kwam echter een gewichtige
wijziging door  de wet,  die  in  december 1871  in  het
Duitse rijk werd afgekondigd, waarbij het doen slaan van
gouden standpenningen en het staken van de aanmunting
van grove zilveren munt werd voorgeschreven, met toeken-
ning aan de  Rijksregering  van de  bevoegdheid  om  de
lopende grove zilveren munt in te trekken, bij de toe-
lichting van welke wet tevens de bedoeling niet werd
verzwegen om  later  de  enkele  gouden  standaard in te
voeren.

Nadat deze Duitse wet tot stand was gekomen, werd het
advies van DNB ingewonnen. Dit advies van januari 1872
kwam volgens de minister hierop neer dat voor 's hands
en zolang omtrent de verdere eindregeling van het munt-
wezen in Duitsland en de hervatting van de metaal-omloop
in  Frankrijk  geen  meerdere  zekerheid bestond. voor

Nederland het niet wenselijk was verandering in de munt-
wetgeving te brengen.
Pas op 16 oktober 1872 deelde de Bankdirectie, aldus de
minister, mee dat het ogenblik gekomen was om hier te
lande maatregelen te beramen tot afwering van de nadelen.
Doordat een officiele en openbare voorlichting wenselijk
werd  geacht  voor  het  parlementaire  werk,  werd  een
Staatscommissie geinstalleerd.
Hoewel het in de lijn der verwachtingen ligt dat Neder-
land zal moeten overgaan tot het goud, is het wenselijk
dat de Staatscommissie zich hierover nader beraadt.   Op
dit moment stelt de minister voor alleen voor particu-
lieren de aanmunting van zilver te schorsen. Terwijl
sinds  1840  jaarlijks  gemiddeld voor  een  bedrag  van
fl. 22 mln aan  zilveren  standpenningen werd  vermunt,

steeg die aanmunting in 1870 tot fl. 16,5 mln, in 1871
tot fl. 17 mln, in 1872 tot ruim fl. 33,5 mln en in de
beide eerste maanden van 1873 zelfs tot fl. 4 mln per
maand. Om die ontwikkeling te keren heeft de minister
besloten voor een bepaalde tijd 's Rijks Munt voor het
aanmunten van zilveren standaardmunten te sluiten,

waardoor het geldelijke nadeel beperkt wordt dat, bij
eventuele invoering van de enkele gouden standaard, voor
de Staat zou voortvloeien uit het demonetiseren van de
zilveren standaardmunten. In dit geval zou zij de Neder-
landse rijksdaalders - die zij uiteraard koopt tegen de
wettelijke waarde (66n rijksdaalder = f 2.50) versmelten

tot baren en deze baren verkopen aan iedere bankier die
dit verlangt.  E6n rijksdaalder bevat 23.625 gram fijn
zilver, maar bij verkoop levert 23.625 gram fijn zilver,
gezien  de  daling  van  de  zilverprijs,  bijvoorbeeld
'slechts'  f 2,20 op.  Het  verlies werd bestreden  door
verhoging van hoofdstuk VII B der Staatsbegroting met
een bepaald bedrag, welk verlies afhankelijk was van de
daling der zilverprijs en het totaal te ontmunten zilver.
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Alvorens wij ingaan op het Kamerdebat, kunnen we bij de
MvT een aantal kanttekeningen plaatsen.
Allereerst valt dan op dat dit wetsontwerp zeer laat is
ingediend, te weten vijf maanden na het advies van de
Bank en twee maanden nadat de Staatscommissie haar rap-
port  heeft  uitgebracht.  Een nadere  toelichting  bleef
hierbij achterwege. Ten tweede gaf de minister in zijn
MvT een verkeerde weergave van de adviezen van de Bank.
Pas op 16 oktober 1872, aldus de minister, had DNB gead-
viseerd maatregelen te nemen,  terwijl in januari 1872
DNB adviseerde de situatie op zijn beloop te laten.  Dit
is, zoals we hebben kunnen zien, beslist onjuist, aange-
zien al in januari 1872 DNB stelde dat indien Duitsland
over zou gaan tot het goud, Nederland zeker moest vol-
gen. Ten derde wil ik de aandacht er op vestigen dat de
minister in zijn Memorie niet beargumenteerde waarom hij
van mening was dat overgegaan moest worden tot de gouden
standaard, ofschoon hij in december 1872 bij de algemene
beraadslagingen over de Rijksbegroting voor het dienst-
jaar 1873 sterk twijfelde aan deze maatregel. We kunnen
hieraan toevoegen dat in de maanden tussen december 1872
en maart  1873 geen noemenswaardige monetaire verande-
ringen hebben voorgedaan, die de minister op andere ge-
dachten zouden kunnen brengen.
Is het wellicht  de Staatscommissie geweest die de
minister  heeft  aangespoord tot  de  nu te nemen maat-
regelen? Geenszins, de commissie had voorgesteld, zoals
wij  hebben kunnen zien,  om voorlopig  twee standaard-
metalen aan te nemen en daarbij aan de regering de be-
voegdheid toe te kennen de vermunting van 66n van die
metalen tijdelijk te verbieden of te beperken, zodat de
vermunting van de ander vrij zou zijn.
Een schorsingswet op zichzelf was  beslist  onhoudbaar.
En, zo kunnen we hieraan toevoegen, was het niet merk-
waardig dat de minister alleen wees in zijn Memorie op
de  mogelijke  verliezen  van  de  schatkist.

35)
Op  die

wijze toch ging de MvT voorbij aan de hoofdvraag te
weten: hoe een depreciatie van de Nederlandse munteenh-
eid voorkomen kan worden.
Was het niet juist ter beantwoording van deze vraag, dat
de minister de Staatscommissie had geinstalleerd?  Wat
bracht de minister er uberhaupt toe om van het advies
van de commissie af te wijken? Had hij niet deze commis-
sie juist benoemd gezien de gewichtigheid van het onder-
werp? Wat waren kort en krachtig de beweegredenen van de
minister.
Het was de Tweede Kamer niet ontgaan dat de minister,
zonder nadere beargumentatie, was afgeweken van het ad-
vies van de Staatscommissie, dat bovenal de Memorie van
Toelichting zeer schraal en oppervlakkig was.

36)
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In een persoonlijke brief van mr. W.H. Dullert,  voor-
zitter van de Tweede Kamer, aan mr. W.C. Mees over dit
wetsontwerp,  bracht  Dullert  dit  onderwerp  ter  spra-
ke.37)

Wat moeten wij met dit wetsontwerp aan?
Er blijkt, aldus Dullert, alleen uit dat de Staatscom-
missie Van Bosse niet gehoord is.  Daarom zendt hij  de
stukken aan Mees, met het verzoek om het oordeel van de
Bankdirectie.
In  zijn antwoord op  de  brief  van Dullert  viel Mees
scherp uit tegen de minister, die de Staatscommissie,
waarvan hij lid was, niet gehoord had: 'De minister ver-
diende dat de commissie haar ontslag vroeg. Doet zij het
niet, het is omdat zij het publiek belang hooger stelt,
dan eigen genoegen'.38)

Mees raadde desondanks de aanneming van het wetsontwerp
aan, mits de termijn van een jaar tot een half jaar werd
teruggebracht.  In een klein land immers met een eigen
muntwezen was vrije aanmunting van  standpenningen  een
volstrekte noodzakelijkheid.  Want er kon telkens over-
vloed of  schaarste van  ruilmiddelen ontstaan, waarin
door  vrije  af- of aanvoer  van munt  of muntmateriaal
voorzien moest worden. En niemand zou muntmateriaal aan-
voeren, als hij weet dat hij het niet aanmunten mag.
Voor ons land, zo vervolgde Mees, waar de aan- en afvoer
van muntmateriaal  geheel  over  de  Bank  loopt,  is die
noodzakelijkheid nog sprekender. DNB moest bereid zijn
haar biljetten en rekening-courant saldo's in specie te
betalen. Haar metaalsoort bestaat echter voor het

kleinste deel uit specie en voor het grootste deel uit
muntmateriaal.  Zolang  zij  dit  laatste  vrijelijk  kan
laten vermunten, bestaat daarin geen bezwaar. Maar wan-
neer men haar dat verbiedt?
In het verslag der Commissie van Rapporteurs over het
onderhavige wetsontwerp werd andermaal er op gewezen dat

39) DNB immers, aldus het ver-DNB niet  was  gehoord.
slag,  voor welker rekening  sinds  jaren nagenoeg  uit-
sluitend zilveren standpenningen zijn aangemunt, is dan
toch meer bijzonder in de zaak betrokken en kan de ver-
moedelijke  gevolgen van de  schorsing  van aanmunting,
niet slechts voor haar eigen belang, maar ook voor dat
van het algemeen, het best overzien.
Vrij algemeen werd, onder diegenen die het wetsontwerp
hadden besproken in de afdelingen, te kennen gegeven dat
deze schorsingswet geen beslissing inhoudt omtrent de
verandering van standaard. Maar, het gevoelen was even-
zeer dat men nog zo breed kon uitwijden over de voor-
delen van de zilveren tegenover de gouden standaard of
over de mogelijkheid om hier te lande de dubbele stan-
daard in werking te brengen, aan de aard van de zaak
veranderde het niets, te weten: nu alle belangrijke lan-
den de gouden standaard hadden, had Nederland geen keus
meer.
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De  algemene  beraadslagingen over het wetsontwerp  tot
tijdelijke beperking der bevoegdheid tot aanmunting van
zilveren  standpenningen  leverden van de  kant  van  de
Kamer en de minister geen nieuwe gezichtspunten op. Ver-

meldingswaardig is alleen dat op aandrang van de Kamer,
de beperking tot zilveraanmunting werd teruggebracht van
66n jaar tot een half jaar. Bovendien zegde de minister
toe zich bereid te verklaren op aanvraag van DNB tot
aanmunting  van zilveren standaardmunten over te gaan
voor 's Rijks rekening.
Het wetsontwerp werd aangenomen en leidde tot de eerste
schorsingswet van 21 mei 1873,  waarbij  aanmunting van
standpenningen anders  dan voor  rekening van de Staat
werd verboden tot 1 november 1873. Door de aanneming van
de schorsingswet werd voorlopig met het zilver als munt-
standaard gebroken; verhinderd werd dat ons ruilmiddel
dat metaal, wat zijn waarde betreft, zou blijven volgen.
Het zilver hield op  standaardgeld te  zijn;  het  werd
tekengeld, dat wil zeggen de zilveren munten werden on-
volwaardig wat het uitsluitend gevolg was van de daling
van de prijs van het metaal waaruit de munten geslagen
waren. Aldus zou in het buitenland het tekengeld niet
meer waard zijn dan de hoeveelheid metaal die het bevat,
welke waarde het ook moge bezitten in het land waar het
wettige munt is.
Hoewel men echter door de schorsingsmaatregel voorlopig
de zilveren standaard prijsgaf, heeft men daarvoor in
1873 niets in de plaats gesteld.

6.   Zoals hiervoor werd vermeld diende hierover de Staats-
commissie Van Bosse zich opnieuw te beraden. Het 'nader
verslag aan den Koning omtrent het muntwezen uitgebragt
door de Staatscommissie'  in juni van 1873, bracht, het
zal de lezer niet verbazen, geen nieuwe gezichtspunten
op. Opnieuw werd gewezen op de gevaren wanneer Nederland
onverhoopt  na  1 november 1873  zou teruggrijpen op  de
zilveren standaard. Opnieuw werd geadviseerd dat Neder-
land thans de invoering van de gouden standaard dient
voor te bereiden, want, zo verzuchtte de Staatscommis-
sie,  er is een toestand ontstaan, welke  zij  in haar
eerste rapport als zeer waarschijnlijk vooruitzag en die
zij toen en nu met de volgende woorden omschreef:
'Nederland in eene niet ver verwijderde toekomst bijna
geheel omringd door Staten, waar of het goud standaard-
munt, of het metaal door papier vervangen is'.40)

Er is een toestand ontstaan die zij in haar eerste rap-
port als zeer waarschijnlijk vooruitzag, ofwel bij het
op 26 juni 1873 uitgebrachte tweede rapport van de com-
missie was definitief bekend dat Duitsland en  de

Verenigde Staten zouden overgaan tot het goud.
41)

Het woord was opnieuw aan de minister.
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Op 26 oktober 1873  diende hij  de  tweede schorsingswet
42)

in,  die  op  28 oktober  1873  werd gevolgd door een
ontwerp van wet tot regeling van het Nederlandse munt-
wezen  strekkende  tot  invoering van de  enkele  gouden
standaard in Nederland. 43)

Blijkens  de  MvT  op  de tweede schorsingswet diende  in
afwachting van het wetsontwerp tot nadere regeling van
het muntwezen dit ontwerp al vast te worden aangenomen.
Het zou immers moeilijk te verantwoorden zijn de ge-
legenheid  tot  aanmunting  van  zilveren  standpenningen

voor particulieren weer open te stellen, wanneer althans
later tot aanneming van de gouden standaard mocht worden
besloten.
In het verslag der Commissie der Rapporteurs werd opge-
merkt dat de hoofdzaak van het wetsontwerp, om het ver-
bod der bevoegdheid tot aanmunting te doen voortduren,
vrij algemeen werd goedgekeurd. De mening werd ech-

44)

ter ook voorgestaan dat het wetsontwerp te veel uitging
van de vaste onderstelling dat de gouden standaard in
Nederland zou worden ingevoerd.
Noch in zijn Memorie van Antwoord, noch in de hierna
volgende openbare beraadslagingen wees de minister op
deze inconsistente gedachtengang die blijkens het ver-
slag van de Commissie der Rapporteurs leefden onder de
leden der Kamer.  Blijkbaar had de minister deze  ham-
vraag, te weten: waartoe neemt men de schorsing tot aan-
munting van zilver anders dan de overgang tot een andere
standaard voor te bereiden,  niet duidelijk in al haar
consequenties doordacht. Het is namelijk opvallend dat
zowel de minister, als ook de Commissie der Rapporteurs,
dit wetsontwerp los van het andere wetsontwerp, hetwelk
tot doel had de gouden standaard in Nederland in te voe-
ren, hebben beargumenteerd respectievelijk voorbereid.
Voor wat betreft de MvT op het wetsontwerp strekkende
tot invoering van de gouden standaard wordt ons verhaal
eentonig. Ook nu achtte de minister het niet van belang
om zijn beweegredenen mede te delen. Hij verwees dan ook
alleen naar de voorstellen en toelichtingen van de uit-
gebrachte rapporten van de Staatscommissie. Het behoefde
geen betoog, aldus de minister, 'dat een ruilmiddel, dat
in zijn grondslag verschilt van hetgeen andere Staten
als maatstaf  van waarde  gebruiken, menig ongerief en
vele belemmeringen in handel en verkeer met die Staten
moet  te weeg brengen'.  Een nadere toelichting of het
opsommen  van  betere  argumenten waren  blijkbaar  niet
voorhanden. Had de minister immers niet bij de algemene
beraadslagingen over de Staatsbegroting voor het dienst-
jaar 1873 er op gewezen dat wij geenszins van Engeland
in onze handelsbetrekkingen van een Chinese muur zijn
gescheiden, omdat daar de gouden en in Nederland de zil-
veren standaard bestaat?
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Blijkens het verslag der Commissie van Rapporteurs stel-
den veel leden dan ook vast dat de minister zich niet op
een zelfstandig standpunt had geplaatst. Men zou gewenst
hebben dat hij zijn taak minder gemakkelijk had gemaakt
en meer blijk gegeven had van een eigen overtuiging. Zo
heeft de minister het niet aannemelijk gemaakt dat de
waarde van het zilver zou dalen of sterk zou fluctueren,
een aspect zoals we hebben gezien waarop de Staatscom-
missie had gewezen. De zilverwaarde steeg juist, nadat
de Staatscommissie in juni 1873 haar rapport had uitge-
bracht. En inderdaad werd in de MvT dit punt niet aange-
roerd.

De MvA die hierop volgde was voor de commissieleden niet
genoeg.  Opnieuw  bracht  men  verslag  uit.  Zo  had  de
minister ten aanzien van de vraag op welke gronden de
veronderstelling steunt dat een blijvende vermindering
van de  marktprijs  van het  zilver  te verwachten zij,
enige cijfers verzameld. afkomstig van het Engelse week-
blad 'The Economist', waaruit juist bleek dat de feite-
lijke waardeverhouding tussen goud en zilver zich in de
laatste  weken  ten gunste  van het  zilver  voltrok.

45)

Alleen van 20 op 27 december 1873 bleek een lichte da-
ling van de waarde van het zilver. En hieruit moest vol-
gens de minister worden afgelezen dat de waardeverminde-
ring van het zilver voortduurt!
Bij een dergelijke voorbereiding voor een zo'n belang-
rijk onderwerp zal het de lezer niet verbazen dat de
openbare beraadslagingen lang hebben geduurd. Zij vingen
in de Tweede Kamer aan op 23 februari 1874 en duurden
7 dagen. Het verslag van deze bijna eindeloze discussies
beslaat in de Handelingen meer dan 200 kolommen druks!
Belangrijke punten die aan de orde kwamen in dit debat
waren de volgende:
Algemeen was men ontstemd over het feit dat bij aan-
neming van het wetsvoorstel van Van Delden de monetaire
band tussen Nederland en Nederlands-Indid verbroken zou
worden.  Nederland  zou overgaan tot het goud,  terwijl
Nederlands-Indie  diende  te  volharden bij  de  zilveren
standaard. Naar het oordeel van Mees en de Staatscommis-
sie Van Bosse was Indie niet rijp voor een overgang naar
het goud. Immers. naar hun oordeel was de gouden stan-
daard alleen geschikt voor rijke,  ontwikkelde  staten.
Hierbij werd de verbreking van de monetaire eenheid van
moederland  en  kolonie  voor  lief genomen,  maar  stond
hiertegenover het voordeel van een afzetgebied voor in
Nederland overtollig geworden zilver.  Voor geen  land,
aldus de Bankdirectie in haar brief aan de minister op
16 januari 1872: ' ...zou de overgang van den zilveren
tot den gouden standaard betrekkelijk gemakkelijker en
minder kostbaar zijn dan voor Nederland, omdat Nederland
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uitgestrekte Indische bezittingen heeft,  die jaarlijks
voor vele millioenen in Nederlandsche zilveren munt uit
het moederland trekken, en er dus bij handhaving van den
zilveren standaard aldaar gelegenheid zou bestaan om het
in  Nederland  zelf  overvloedige  zilver binnen weinige
jaren derwaarts uit te voeren'.46)
Reeds kort nadat  de Staatscommissie Van Bosse haar
eerste rapport had uitgebracht, werd door het bekende
Kamerlid  mr.  S. van Houten hiertegen geageerd  in  een
geruchtmakende brochure over 'De Muntquaestie - Be-
schouwingen naar aanleiding van het rapport der Staats-
commissie Van Bosse'. Ook de president van de Javasche
Bank. mr. N.P. van den Berg,  reageerde in het openbaar
op 16 juni 1873 nog voordat minister Van Delden zijn
wetsvoorstel,  tot invoering van de enkele gouden stan-
daard in Nederland, bij de Kamer indiende.
Hij betoogde dat - indien het waar was, zoals de Staats-
commissie Van Bosse opmerkte, dat naarmate het zilver
meer handelsartikel worden zou, tengevolge van de ont-
munting van de in Duitsland omlopende  zilveren munt,
zowel vraag als aanbod op de Europese zilvermarkt aan
sterke wisselingen zou blootgesteld zijn, waardoor dn de
wisselkoersen en de kredietmarkt aan voortdurende schok-
ken onderworpen zouden worden - het volstrekt onmogelijk
was,  dat Indie zich voldoende van die in- vloeden zou
kunnen vrijwaren.  De  waardedaling  van het  zilver  in
Europa zou ook in Indie zijn invloed hebben en een
handhaving van de zilveren standaard zou in de ge- geven
omstandigheden betekenen een depreciatie van het

ruilmiddel met al de schadelijke gevolgen van dien. Met
andere woorden, alle argumenten voor afschaffing van de
zilveren standaard in Nederland waren naar de mening van
Van den Berg evenzeer van toepassing op Indie.
Naar aanleiding van de kritiek van Van den Berg werd er
door de Kamer gevraagd wat de argumenten van Van Delden
waren om de monetaire band met Nederlands-Indid te ver-
breken en wat zijn voornemens waren ten aanzien van het
Indisch muntwezen voor de nabije toekomst.
We moeten constateren dat noch in zijn MvA, noch in de
hierna volgende algemene beraadslagingen, minister
Van Delden inging op de kritiek van Van den Berg. Hij
gaf geen verdediging van zijn voorstel om de band met
Nederlands-Indid te verbreken. De minister merkte alleen
op dat: '...welk beslissing ook genomen moge worden om-
trent wijzigingen in het Indisch muntstelsel, daarop het
nemen van een besluit in het moederland niet behoeft te
wachten'.47)

Daarnaast kwam de minister niet tegemoet aan de wens der
voltallige Kamer om zijn voornemens ten aanzien van het
Nederlands-Indisch muntwezen mede te delen.  'De zaak is
in onderzoek', zo merkte de minister op.

48)
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Een ander belangrijk punt van het debat was dat sommigen
betwijfelden of het zilver in waarde zou dalen, ondanks
het feit dat in Europa en de Verenigde Staten het goud
de overhand had.  Is het niet zo dat, uitgezonderd in
Japan. het zilver als standaardmetaal blijft gelden in
geheel Azie? Het antwoord van de minister hierop was dat
het bij de keus welke standaard Nederland diende te heb-
ben niet zo zeer ging om de waarschijnlijke depreciatie
en schommelingen in de waarde van het zilver, als wel om
de volgende overweging. Afgezien van dat alles, aldus de
minister, is het voor een Staat van het grootste belang
met  de  hem  omringende  staten  een  gemeenschappelijke
waardemeter te hebben.

49)

Want zoals hij in zijn MvT al had gesteld, bij verschil-
lende standaard zal met de omringende staten menig onge-
rief en vele belemmeringen in handel en verkeer met die
staten moeten teweeg brengen.
Het kan zijn, zo wil ik bij het antwoord van de minister
opmerken,  dat  staten met  een verschillende  standaard
menig ongerief en vele belemmeringen in handel en ver-
keer tussen die staten onderling  zal  teweeg brengen.
Maar dit aspect vormde niet de kern van de zaak. Zoals
we immers bij een grondige bestudering van de voorstel-
len van de Staatscommissie en de opvattingen van Mees
zagen was de hoofdvraag: in hoeverre in naburige landen,
in Europa en de Verenigde Staten, gebieden waren aan te
wijzen die geacht konden worden een stabiliserende in-
vloed uit te oefenen op de waarde van het zilver.
Uiteraard werden bij deze merkwaardige verdediging door

de Kamerleden vraagtekens geplaatst. Zo maakte een der
afgevaardigden bezwaar tegen het  voornaamste  argument
van de minister om over te gaan tot de enkele gouden
standaard, te weten dat wanneer twee staten met elkander
handel drijven het voordelig zou zijn dat zij 66n ge-

meenschappelijke  standaard hebben. Hij  vroeg  zich
50)

echter af of op Nederlands-Indie, dat volhardt bij de
zilveren standaard, niet veel handel gedreven wordt en
of die stelling dan daar niet van toepassing is?

Men mag uit dit relaas niet de conclusie trekken dat
zowel de minister als de voltallige Kamer niet begrepen
waar het nu precies om ging. Er waren sommige leden,
zoals bijvoorbeeld  de afgevaardigde van Alkmaar,

mr. J.L. de Bruyn Kops. die wel degelijk waren doorge-
drongen tot de essentie van de zaak, maar zij bleven
roepende in de woestijn.
Men bespeurt in de Handelingen nog een ander wijdver-
breid misverstand, te weten als zou Nederland nadat de
tweede schorsingswet was aangenomen, nog steeds de jure
over een zilveren standaard beschikken. De minister moet
hebben gedacht de Kamer hierover in de waan te laten;
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pas in tweede termijn namelijk, nadat de afgevaardigde
uit Hoorn,  K. de Jong,  de minister met klem verzocht
hierover opheldering te verschaffen, gaf Van Delden ant-
woord.

Wat moet er gedaan worden?, zo vroeg De Jong zich af,
wanneer  dit  wetsontwerp  verworpen wordt. Zullen  de
tegenstanders dan de moed hebben om van de regering aan
te nemen dat zij de schorsingswet op aanmunting van zil-
ver zal intrekken?
De minister gaf in zijn antwoord te kennen dat indien
het onderhavige wetsontwerp verworpen werd, men de zaak
na 1 mei, wanneer als dan de tweede schorsingswet vast-
gesteld op 15 januari 1874 buiten werking  treedt,  aan
haar natuurlijke loop moet overlaten en derhalve niet
tussenbeide moet treden, in dit geval de aanmunting van
zilver dienen toe te staan. Met andere woorden,de51)

tweede schorsingswet, die bijna gelijktijdig werd inge-
diend met dit wetsvoorstel, zal niet worden ingetrokken.
Er was nog een derde misverstand, een misverstand waar
de minister zelf voedsel aangegeven had bij de algemene
beraadslagingen over de Rijksbegroting voor 1873 en bij
de indiening van de eerste schorsingswet.  Het betreft
hier een verkeerde weergave die de minister gaf over de
aan hem uitgebrachte adviezen. Gelet op het feit dat
Van Delden, voor wat betreft het onderhavige wetsvoor-
stel,  niet  een  zelfstandig  standpunt  had  ingenomen,
stond niet alleen de geloofwaardigheid van hem maar ook
van zijn adviseurs op het spel. Het was mede dit misver-
stand, zo zou blijken, dat leidde tot de verwerping van
dit wetsvoorstel door de Tweede Kamer.

Veel  leden verklaarden ronduit op het gebied van het
muntwezen leek te zijn. Maar het was hun niet ontgaan
dat,  anders  dan bij  de eerste schorsingswet nadat de
Staatscommissie haar eerste verslag had uitgebracht, de
minister zonder nadere beargumentatie nu opeens w61 vol-

ledig het advies van de Staatscommissie had opgevolgd.
Is de minister onder druk van de Staatscommissie ge-
zwicht? Had dat te maken met het feit dat de Staatscom-
missie te eenzijdig was samengesteld, waarbij DNB over-
vertegenwoordigd was waardoor haar belangen een grote
rol speelden en tot drie maal toe van advies veranderde?
In zijn antwoord stelde Van Delden dat juist omdat men
in de Kamer te maken heeft met ondeskundigheid op dit
gebied, daarom  een  Staatscommissie  werd  geYnstal-
leerd. 52)

Hierbij was de gedachte, aldus de minister, dat wanneer
de regering zich met die adviezen verenigen kon, daar-
door een grote steun aan het wetsontwerp gegeven zou
worden.
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Maar,  zo  stelde  mr. S. van Houten vast,  afgevaardigde
uit Groningen, de minister die zich op de personen van
die commissie heeft beroepen en zich niet uitsluitend
heeft bepaald tot hun argumenten, draagt er de schuld
van,  dat ook die  personen beoordeeld zijn.  Ware  het
anders geweest, dan had Van Houten niet gesproken over
de leden der commissie en de deskundigheid buiten de
Kamer  op  wie  de  minister  zich  beroept.  Zo  stelde
Van Houten:  'Wanneer men niet, gelijk de minister her-
haaldelijk heeft gedaan, tot geloof en vertrouwen in die
deskundigen aanspoort, maar alleen op de argumenten wier
zaakkundigen argumenteert, dan zou van deze zijde niet
gesproken zijn over hunne inconsequentie (....). Ik kan
het stelsel van den minister niet aannemen, dat juist

zij, die niet in deze Kamer zijn en zich over de q  stie
uitlaten, bij voorkeur de deskundigen zouden zijn'.
Zoals vermeld werd het wetsontwerp door de Kamer afge-
wezen. Pikant detail hierbij is dat de Kamer besloot om
de stemming over artikel 2 - luidende dat de standpen-
ningen 0.6056 gram fijn  goud bevatten, terwijl de

rekeningseenheid   de   gulden   is verdeeld in   100
centen - te doen voorafgaan aan die over artikel 1, lui-

dende dat de grondslag van het Nederlandse muntwezen het
goud is. Diegene, die hiertoe het initiatief nam,

mr. graaf R.G. Schimmelpennick,  lichtte zijn motie als
volgt toe. Voor leden die zich absoluut tegen de gouden
standaard keren, voor hen die  de zilveren standaard
absoluut willen behouden, kan de stemming over artikel 1
volstrekt aan geen moeilijkheden onderhevig zijn. Maar
voor hen die in de aanneming van de gouden standaard een
middel zien om wellicht een door hen gewenst doel te
bereiken,  een voordeel  te  verkrijgen hetwelk bij hun
tegen de nadelen der standaardwijziging opweegt, dat men
namelijk munteenheid zal verkrijgen met andere staten,
voor die leden zal de stemming over artikel 1 een sprong
in het duister zijn.

54)

Ook de afgevaardigde mr. J. Kappeijne van de Coppello
wees er op dat indien de Kamer in meerderheid nog geens-
zins voor zich overtuigd is dat in alle gevallen het
zilver moet behouden blijven, maar dit afhankelijk stelt
van de wijze waarop de zaak zal worden uitgevoerd,  in
een moeilijke positie terecht komen indien zij in eerste
instantie niet weten op welke wijze de gouden standaard
ten uitvoer zal worden gelegd.
In feite werd door de aanneming van deze motie de nood-

zakelijkheid om in Nederland te komen tot muntherziening
miskend door een meerderheid der Kamer. De meerderheid
immers was alleen bereid van muntstandaard te verande-
ren, wanneer men tevens zou bereiken aansluiting van de
rekeneenheid bij een naburig Rijk.
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Artikel 2  van  het wetsontwerp werd verworpen met  40
tegen 29 stemmen, waarna de minister  zijn wetsontwerp
introk.

Het behoeft geen betoog dat deze stemming op zichzelf
verwarring zaaide. Was nu wel of was nu niet door de
Kamer de  invoering van de gouden standaard verworpen?
Had men in de Kamer tijdens de schier eindeloze discus-
sies nu wel of niet gediscussieerd over de strekking van
het ontwerp zelve?
Drie weken nadat de minister zijn wetsontwerp had inge-
trokken, werd dan ook door de afgevaardigde De Jong op
25 maart 1874,  middels  interpellatie,  opheldering  ge-

55)
vraagd. Deze  interpellatie  van  De Jong  zou  weder
ontaarden in een oeverloos debat over de vraag wat nu
wel of niet de intentie van de Kamer geweest was, ware
het niet zoals De Jong zelf opmerkte dat hij  slechts
enkele simpele vragen had gesteld.
In zijn antwoord merkte de minister op dat de regering
van oordeel was dat het niet aangaat een wetsvoorstel in
te  dienen tot  schorsing  of  beperking  van  zilveraan-
munting na 1 mei 1874, tenzij zulk een voorstel gepaard
mocht gaan met de herhaalde aanbieding van een wetsont-
werp om alsnog en ten spoedigste andere gewichtige ver-
anderingen in ons muntwezen te brengen, in de zin van
het wetsontwerp zoals die behandeld werd aan het begin
van deze maand.  Weliswaar werd hierbij  door  sommigen
beweerd dat de afstemming van artikel 2 van het bewuste
wetsontwerp niet een eindbeslissing is geweest, dat de
Kamer geen zuivere beslissing heeft genomen en dat de
regering hierom ten spoedigste op de zaak zou dienen
terug te komen, maar hiertegenover stelde de regering
dat wel degelijk de gouden standaard was verworpen. Dat
immers een aanneming in beginsel van het goud, zonder
dat men enige vorm van een gouden muntstuk weet te kie-
zen, niet kan worden ondersteld. Om die reden zal beslo-
ten worden om 's Rijks Munt weer open te stellen voor
aanmunting van zilver voor particulieren.

56)

Met diegenen, die beweerden dat de afstemming van arti-
kel 2 niet  een eindbeslissing was geweest, doelde de
minister  impliciet  op  de  leden  der  Staatscommissie
Van Bosse.  Zij  immers beveelden de minister aan, per
brief gedateerd op 9 maart 1874, opnieuw aan de Tweede
Kamer  in  overweging  te  geven te  debatteren over  de
hoofdvraag, aangezien die huns inziens tot nu toe onbe-
slist was.  Indien de  regering hieraan geen gehoor zou
geven, dan diende zo spoedig mogelijk het schorsings-

57)besluit te worden ingetrokken. Immers, als  de
minister niet voornemens was hierover een wetsvoorstel
in te dienen, dan is het een uitgemaakte zaak dat de wet
van 1847 onveranderd en dat de enkele zilveren standaard
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behouden blijft. Opvallend in deze brief was een aspect
aan de zaak die de commissie voor het eerst te berde
bracht,  namelijk  dat  een  verbod  van  aanmunting  van
standpenningen voor particulieren en de bevoegdheid van
de regering a1166n om die aanmunting te bewerkstelligen,

aan de regering de gelegenheid zou geven invloed op de
wisselkoersen uit te oefenen. Hoezeer het de Staatscom-
missie hierbij te doen was de machtiging van de regering
buiten werking te stellen blijkt uit het volgende citaat:
'Mochten de gevolgen zich echter vertoonen, welke wij
voorzien van het behoud van den zilveren standaard (te
weten waardedaling van het zilver en fluctuaties in die
waarde-RJS),  men moet  zich  die  getroosten.  Zij  die
voorshands  het  totstandkomen  eener  goede  muntwet  on-
mogelijk hebben gemaakt, zijn daarvoor alleen verant-
woordelijk'.58)
Op 12 maart 1874 volgde het antwoord van de minister.
Hij onderschreef de mening van de commissie dat door de
verwerping in de Tweede Kamer van artikel 2 de zaak niet
tot een eindbeslissing is gekomen. De minister wachtte

59)
de gebeurtenissen echter liever af. Zoals wij hier-
voor hebben opgemerkt, zou de minister een kleine twee
weken  hierna  bij  het  interpellatie-debat  aangevraagd
door de afgevaardigde De Jong,  van een geheel andere
zienswijze blijk geven!
De verdere perikelen rond de Muntkwestie heeft
Van Delden als minister niet meer meegemaakt. KorteGO)

tijd na het interpellatie-debat van De Jong maakte het
ministerie De Vries-Van de Putte plaats voor het
ministerie Heemskerk-Van Lynden, waarbij
mr. H.J. van der Heim minister van Financidn werd.
Vervolgen wij ons nauwgezet relaas over de Muntkwestie,
dan vinden we in de registers dat melding wordt gemaakt
van een wetsontwerp Van der Heim tot tijdelijke beper-
king der bevoegdheid tot aanmunting van zilveren stand-

penningen,  ingekomen bij  de  Tweede  Kamer  op  9 okto-
ber 1874.61>  Een  definitieve  regeling  tot  hervorming

van het Nederlandse muntwezen werd vooralsnog door de
minister politiek onhaalbaar geacht.
Aan de hand van gegevens over de gemiddelde prijs van
het zilver te Londen liet de minister in zijn MvT zien
dat in het bijzonder voor de periode na 1873 het zilver
in waarde gedaald en aan sterke fluctuaties onderhevig
was. Maar, deze ontwikkelingen hadden tot nu toe nauwe-
lijks onze wisselkoersen beinvloed. Onze wisselkoers op
Londen bewoog zich tot dusver met kleine afwijkingen om
de fl. 11,90 per £ 1.62)

Daar nu, zo vervolgde de minister, de tegenwoordige wis-
selkoers van ongeveer fl. 11,90 per £1 een waardever-
houding tussen het goud te Londen in Engelse munt en het
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zilver alhier in Nederlandse munt aangaf van 1 : 15.358
en de waardeverhouding tussen de twee metalen, zoals de
tegenwoordige zilvernotering te Londen van 57 5/8 pence
per ounce standaard die aanduidde, was als 1 : 16.364,
zo volgt dat de waarde, die ons gemunt geld thans op de
wereldmarkt heeft hoger is dan die van het zilver dat er
in vervat is.

Met andere woorden, de waardeverhouding tussen goud en
zilver heeft zich ten ongunste van het zilver ontwikkeld
dan men  uit  de wisselkoersnotering  zou opmaken. Een

kilogram goud is namelijk niet 15.358 kilogram zilver,
maar 16.364 kilogram zilver waard. De externe waarde van
de  zilveren gulden richt zich evenwel niet ten volle
naar de waarde van het metaal waaruit het geslagen is.
Zou dat wel het geval zijn dan zou de externe waarde van
de gulden ten opzichte van het pond gedeprecieerd zijn.
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Aan de hand van het leerboek: 'Het moderne geldwezen'

- deel II - 'De techniek van het betalingsverkeer', van
Korteweg en Keesing is dit namelijk als volgt te bere-
kenen:
1.   Bij een gegeven wisselkoers van fl. 11,90 = £ 1,
behoort een waardeverhouding tussen goud en zilver te
resulteren van 15.358 : 1, immers:
la.  Op grond van de wettelijke waardeverhouding in
Nederland bevat 66n zilveren gulden 9.45 fijn zilver,

ofwel fl. 11.90 bevat 112.455 fijn gram zilver.
lb.  Op grond van de wettelijke waardeverhouding in En-
geland bevat 66n sovereign 7.3224 fijn goud:

+    1 sovereign = 239.934 pence
+    240 pence =    £1

1 sovereign =    £1
£1 =    7.3224 fijn goud.

la + lb. 112.455
: 1 = 15.358 : 1

7.3224

2.   Om de feitelijke waardeverhouding tussen goud en
zilver te bepalen, is de kennis van de zilverprijs
te Londen de beste maatstaf, aangezien zij destijds
de Europese handelsmarkt van de edele metalen bij  
uitstek was. Deze zilverprijs wordt aangegeven in
pence per ounce standard. Gegeven nu een zilver-   
prijs te Londen van 57.625 pence per ounce standard
en gelet op het feit dat uit 66n kilogram fijn goud

1.019,455 pence geslagen wordt te Londen, waarbij  het standaardgehalte van het zilver (1 ounce
standardsilver) is 925 duizendsten ounce fijn.     
wordt de feitelijke waardeverhouding tussen goud en
zilver:

(1.019.455 x 0.925)
=    16.364 : 1

57.625

De conclusie die we uit de berekeningen bij punt 1
en 2) kunnen trekken is dat feitelijk de Neder-
landse munteenheid meer waard is dan het metaal
waaruit zij wordt geslagen. Richt men het oog op
de zilverprijs te Londen, dan zou mogen worden
verwacht dat de wisselkoersen op het buitenland
sterker waren gestegen, zijnde een depreciatie van
de gulden, maar niet dat de gulden zich zou
handhaven op fl. 11,90 per £ 1.
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Maar, zo vroeg de minister zich af. was er voldoende
grond om aan te nemen, kon men vertrouwen dat onze wis-
selkoersen op andere landen bij voortduring, zelfs nog
enige tijd, zo gunstig en zo stabiel zouden blijven als
Zij in de laatste tijd waren? De handel was daaromtrent
verre van gerust omdat deskundigen het voor een axioma
houden dat onze wisselkoersen zich, bij het bestaan van
vrije aanmunting, op den duur moeten regelen in verhou-
ding tot de waarde van het metaal in onze munt vervat.
Met deze beschouwing sloot de minister aan op de ziens-
wijze van de Staatscommissie Van Bosse. Zij immers had
in haar tweede rapport hierover het volgende medegedeeld.
Weliswaar kan van de waarde van de munt gezegd worden
dat zij op den duur en gemiddeld de wisselingen volgt,
aan welke de waarde van het metaal, waarop het muntwezen
gegrond is, onderworpen is; maar dat die stelling geens-
zins zo mag worden opgevat als zou de waarde der munt op
elk gegeven ogenblik juist overeenkomen met die van de
hoeveelheid metaal, waaruit de muntspecien geslagen wor-
den.63)
Wat ons opvalt ten aanzien van de parlementaire voorbe-

reiding op het onderhavige wetsontwerp is dat men zich
uitsluitend  concentreerde  op  de  feitelijke  ontwikke-
lingen; ontwikkelingen die zich in de toekomst zouden
kunnen voordoen speelden geen rol in de oordeelsvorming,
laat staan in de besluitvorming. Zo betoogde de meerder-
heid met klem, aldus het voorlopig verslag der Commissie
der Rapporteurs, dat de ondervinding, opgedaan sedert de
afstemming van het wetsontwerp Van Delden, bijna in elk
opzicht de sombere voorspellingen, die hare voorstanders
van de verwerping vreesden, heeft gelogenstraft.

64)

Immers, de verwerping der muntwet en dus het besluit,
volgens het verslag, om hier de zilveren standaard te
behouden, werd in het allereerste begin weliswaar met
een daling van het zilver van 58 9/16 tot 58 1/4 be-
groet,  doch deze daling werd onmiddellijk gevolgd door
een stijging na 14 maart. Daarnaast heeft zich volstrekt
niet de vrees bewaarheid, dat de daling der zilverprij-
zen op de wisselkoersverhouding een ongunstige invloed
oefenen zouden.
Wat kunnen we in de toekomst van de regering verwachten,
zo vroeg men zich af. De instemming met de mening, dat
de tijdelijke beperking der bevoegdheid tot aanmunting
in onafscheidelijk verband staat tot een wijziging van
de muntstandaard (de overgang tot goud)  was verre van
algemeen.
Veeleer was zij met de regering van mening dat al werd
de zilveren standaard behouden, de voorzichtigheid ge-
bood aan de overmatige aanmunting paal en perk te stel-

len. Zij wees daarbij op het voorbeeld van de Latijnse
Muntunie.
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Ook hier wil ik er de aandacht op vestigen dat in de
Kamer wijdverbreide misverstanden bestonden. Ten eerste
is het geheel onjuist om te wijzen op het voorbeeld van
de Latijnse Muntunie, daar in die landen weliswaar even-
eens een verbod tot vrije aanmunting van zilver gold,

maar gelijkertijd waren gouden standaardmunten in omloop
met de mogelijkheid tot vrije aanmunting wat bij wet was
geregeld. Ten tweede zag men ook nu niet in dat door de
schorsing van de zilveraanmuntingen de jure de zilveren
standaard wordt prijsgegeven en dat deze wet toch de
intentie diende te hebben om nadere regelingen op het
gebied van het muntwezen tot stand te brengen.
Bezwaar maakte men tegen de strekking van het wetsont-
werp, te weten om de schorsing van zilveraanmunting al-
leen op te heffen ten behoeve van DNB. In alle afde-
lingen, aldus het verslag van de Commissie der Rappor-
teurs, kwam men hiertegen op. De meerderheid kon in dit
voorstel niets anders zien dan een bevoorrechting van
dit lichaam. Zij zou immers het zilver op de Londense
markt voordelig kunnen kopen om het daarna met winst te
laten vermunten bij 's Rijks Munt te Utrecht.
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-    Voor de vraag hoeveel 1.000 gram fijn zilver op-
levert om het daarna met winst te doen vermunten
bij 's Rijks Munt te Utrecht voor het vaste bedrag
van fl. 105.82,--, dat elke kilogram zilver in
gemunte standpenningen geeft, dient de marktprijs
van het zilver te Londen en de wisselkoers op Lon-
den gegeven te zijn. Belangrijk is hierbij op te
merken dat een ieder die louter het oog heeft ge-
richt op de winst, alldin zilver zal vermunten,

dat men eerst kort voor de vermunting aankoopt,
aangezien de marktprijs van het zilver en de wis-
selkoersen op korte termijn aan fluctuaties onder-
hevig zijn.
Zo was op 9 oktober 1874, toen de MvT op het on-
derhavige wetsvoorstel uitkwam, de wisselkoers op
Londen: fl. 11,85 = £ 1; terwijl de zilverprijs
57 3/4 pence beliep.

+    Aangezien 31,1 gram fijn zilver = 1 Engelse ounce,
is 1.000 gram fijn zilver gelijk aan 32.154
Engelse ounce (1.000 : 31.1).

+    Omdat 0,925 Engelse ounce fijn, 66n ounce

standaardzilver bevat: is 32.154 Engelse ounce
gelijk aan 34.761 ounce standaard zilver
(32.154 : 0,925).

+    Gegeven een zilverprijs van 57,75 pence, is
34.761 ounce standaard zilver in waarde gelijk aan
2007.447 pence (34.701 x 57.75 pence).

+    Gegeven een wisselkoers op Londen van
£ 1 = fl. 11,85, verkrijgt men aldus de aankoop-
prijs van 66n kilogram fijn zilver = fl. 99,11

(nl. 2.007.447 : 240 pence (= £ 1) geeft een
vermenigvuldigingsfactor van
8.364 - fl. 11,85 x 8.364 = fl. 99,11).

-    Telt men er bij de aankoopprijs van het zilver on-
kosten voor een bedrag van fl. 2,-- bij op, waar-
onder te rekenen: provisie, renteverlies, muntloon
dan verkrijgt men bij verscheping van 66n kilogram

fijn zilver naar Nederland een bedrag van
fl. 101,11. Het verschil tussen fl. 105,82 en
fl. 101,11 levert aldus een winst op van fl. 4,71
per kilogram fijn zilver.

In zijn MvA wees de minister er terecht op dat al sinds
7 november 1872 verdere aankoop van zilver door de Bank-
directie  is  gestaakt.6    Op  dat  tijdstip  bezat  zij

echter voor ruim fl. 50 mln gulden aan zilvermateriaal.
Van  dit  laatste  bedrag  werd,  van  november 1872  tot
1 juni 1873, toen   de aanmunting werd geschorst,
fl. 19,5 mln vermunt.
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Er bleef dus ruim fl. 30 mln aan zilvermateriaal onver-
munt over. Daarvan werd tot oktober 1874 weder
fl. 19,8 mln vermunt. DNB, zoals mijns inziens  de
minister terecht stelde,  die tot dusver alleen zilver
vermuntte, dat zij in die tijd tegen de vaste prijs van
fl. 104,65  had  ingekocht66   heeft  voor  die  aanmun-

tingen geen winst behaald, maar alleen een verlies afge-
wend, dat van haar vroegere aankopen tegen vaste prijs.
welke tot steun van de metaalhandel en nu in het alge-
meen belang van de wisselkoers plaatsvonden, het gevolg
was geweest.
Het verbod tot aanmunting van zilver bij  's Rijks Munt
kon hierbij, aldus de minister, niet van toepassing zijn
op DNB, omdat aan deze bij het Bankoctrooi dat haar be-
voegheden en verplichtingen regelt, de verplichting was
opgelegd een zeker bedrag muntspecien in gereedheid te
hebben.

In de openbare beraadslagingen die hierna volgden stond
vooral de positie van DNB ter discussie. Het ging, merk-
waardigerwijze, niet om de betekenis van het goud- en
zilverbeleid van de centrale bank voor de waarde van de
gulden, een beleid, zoals wij zagen, hetwelk werd aange-
stipt door de minister in zijn MvA; maar in plaats daar-
van om de vermeende privileges die aan de Bank door deze
wet werden verleend. Uit  ten  treure  hebben  sommige
Kamerleden hierbij de winstberekeningen in twijfel ge-
trokken.  De minister ging uit van een zilverprijs  te
Londen van 57 3/4 pence, maar was deze niet 56 pence of
55,5 pence, waardoor de Bank bij aankoop van zilver nog
meer winst zou behalen? Sommigen, zoals de afgevaardigde
Van Houten, stelden voor om aan DNB te verbieden zilver
aan te kopen. De minister merkte evenwel terecht op

67)

dat dit in strijd zou zijn met de Bankwet van 1863, die
juist de handel in edele metalen aan DNB blijvend had
vergund.

68)

Het wetsontwerp tot schorsing van aanmunting van zilver
werd aangenomen, de derde schorsingswet intussen die van
kracht werd op 3 december 1874 tot 1 juli 1875 en nog
steeds was de wetgeving op dit gebied onbevredigend.

7.   Op initiatief van Bankpresident Mees werd naar een tus-
senoplossing gezocht. Aangezien een gouden standaard in
de Nederlandse politieke verhoudingen niet haalbaar is,
diende men, aldus Mees, een nieuwe voorlopige toestand
in het leven te roepen. Te weten,  door  voorlopig

69)

ons zilver te behouden, maar met verbod van vrije aan-
munting en naast dat zilver gouden munt met vrije aan-
munting in te voeren. Aldus blijft de gelegenheid open
om later hetzij tot het enkele zilver terug te keren,
hetzij tot het enkele goud over te gaan. Intussen echter
verkrijgt men een waarborg tegen een zo sterke daling
der wisselkoersen als laatstelijk werd ondervonden.
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Met andere woorden, de waarde van het Nederlandse geld
is  toen,  blijkens  de  bewegingen in de wisselkoersen,
gestegen en dat terwijl het metaal waaruit dat geld was

geslagen een onafgebroken daling onderging. Dit mag ons
niet verbazen aangezien door het verbod van aanmunting
van  zilver - vanaf  eind  1874 - het  zilvergeld  en het
metaal waaruit het geslagen werd wat hun waarde betreft
van elkander waren losgemaakt.  Er was geen rem tegen
sterke dalingen van de wisselkoersen op de ons omringen-
de landen. daar er geen invoer van muntmateriaal plaats-
vond.
Zou men nu - conform het Bankadvies - in Nederland70)

de beslissing nemen gouden munten met vrije aanmunting
in te voeren, dan zou men een waarborg krijgen tegen een
guldensappreciatie. Bij een daling der wisselkoersen op
het buitenland vindt er invoer van goud plaats om het
alhier tot (gouden) guldenstukken te vermunten.
Naast het invoeren van een gouden muntstuk met vrije
aanmunting diende in het advies van DNB het  zilveren
geld wettig betaalmiddel te blijven tot ieder bedrag,
zonder dat men de bevoegdheid had tot aanmunting.  Het
zilvergeld bleef aldus tekengeld. Zou namelijk het aan-
munten van  zilver aan  een  ieder  vrij  worden  toege-
staan - wat  de  invoering van de dubbele standaard in
Nederland betekent - dan zou. gelet op de sterk veran-
derlijke  waardeverhouding  tussen de  beide metalen en
gelet op het feit dat niet aan de door Mees genoemde
voorwaarden was voldaan, de dubbele standaard - conform
de Wet van Gresham - ontaarden in een alternerende stan-
daard.

DNB liet in haar advies er geen twijfel over bestaan dat
de door haar als voorlopige oplossing gedachte hinkende
standaard, niet zonder bezwaren is. Deze standaard name-
lijk geeft een gebrekkige waarborg tegen de stijging van
de wisselkoersen op het buitenland.
Ter verduidelijking van deze laatste opmerking in het
advies van DNB wil ik op het volgende wijzen.  Gesteld
dat de minister en de beide Kamers opteerden voor deze
zogeheten hinkende standaard, waarbij het zilveren
tekengeld in omloop bleef, dan zou wil zijn gewaarborgd

dat  de  gulden  niet  zou  stijgen  boven  bijvoorbeeld
0.6048 gram fijn goud, maar niet dat zij beneden 0.6048
fijn goud kon dalen. Immers, volgens de geldende voor-
schriften is DNB gebonden tegenover haar onmiddellijke
opeisbare verplichtingen een dekking van tenminste 40%
in wettig betaalmiddel in stand te houden, terwijl zij
haar bankbiljetten bij aanbieding in wettig betaalmiddel
moet inwisselen.
Zouden nu de wisselkoersen op het buitenland een stij-
ging vertonen. waarbij gouduitvoer uit Nederland lonend
is, dan was er geen zekerheid dat DNB goud ter beschik-
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king stelt. De aanbieder van bankbiljetten kan onder de
hinkende standaard geen aanspraak doen op inwisseling in
goud, maar dient ook met zilveren guldens en rijksdaal-
ders genoegen te nemen, die immers wettig betaalmiddel
blijven tot onbeperkte bedragen.
Een dergelijke situatie kan zich voordoen als de goud-
voorraad van DNB op dat moment (waarbij er een stijging
van de wisselkoersen op het buitenland optreedt) te be-
perkt wordt geacht,  niettegenstaande het feit dat ge-
lijkertijd haar dekking tegenover de onmiddellijk opeis-

bare verplichtingen boven of gelijk aan 40% is. Een der-

gelijke situatie kan zich ook voordoen als DNB zich een-

voudigweg  niet  bereid toont goud ter beschikking te
stellen!
In beide situaties zou een aanzienlijke depreciatie van

de gulden kunnen optreden. aangezien pas bij een geringe
zilverwaarde zilveruitvoer lonend is, waardoor de depre-
ciatie van de gulden beperkt wordt.
Met andere woorden, bij een hinkende standaard hangt het
geheel af van de bereidheid of het vermogen van DNB,
goud voor uitvoer te geven; een bij de wet opgedragen
verplichting heeft zij niet.
Opnieuw was de minister aan het woord. In eerste instan-
tie liet de minister de Bankdirectie weten per brief,
gedateerd op 1 april 1875, of niet de regering de Kamer
moest verzoeken haar te machtigen onder bepaalde omstan-

digheden zilveren standaardmunten te doen versmelten en
als baren te verkopen. Indien de regering, aldus de71)

minister, zich liet machtigen om bij een bepaalde wis-
selkoers zilver te  verkopen zou de  invoering  van de
enkele gouden standaard langzaam worden voorbereid, de
uitvoer van goud worden tegengegaan en het overvloedige
zilver tegen goede prijs worden verkocht. De minister
zou dit graag in een wetsontwerp willen voorleggen aan
de Kamer, na advies van DNB.

In antwoord op de brief van Van der Heim stelde DNB dat
men beter en voor hetzelfde geld aan de Staten-Generaal
gelijk een ontwerp kan voorleggen,  waarbij  overgegaan
wordt tot de enkele gouden standaard.

72)

Er was mijns inziens nog een andere reden voor DNB om op
het voorstel van de regering negatief te reageren. Zoals
wij immers zagen wees de commissie Van Bosse in 1874 een
dergelijk voorstel van de hand, aangezien het niet aan
de regering was om invloed uit te oefenen op de wissel-
koersen.

Deze gedachte was destijds omstreden. Maar wat ons in
het advies van DNB opvalt is dat zij geen andere voor de
hand liggende mogelijkheid aandroeg. Te weten, de rege-
ring zou zich alleen moeten machtigen een deel van de
grove zilveren munten te doen versmelten tot baren en

die baren verkopen, waarbij zij de beinvloeding der wis-
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selkoersen aan DNB overliet en zich beperkte tot het zo
nodig beschikbaar stellen van de vereiste middelen.
Blijkbaar was DNB  van mening dat  voor  een dergelijk
voorstel geen parlementaire meerderheid te verkrijgen is.

Nadat DNB een negatief advies had uitgebracht zwichtte
de minister en diende hij bij de Tweede Kamer van de
Staten-Generaal op 20 april 1875 een ontwerp van wet tot
invoering van de zogeheten hinkende standaard in, wat in
hoofdzaak overeenkwam met het eerder uitgebrachte advies
van de Bankdirectie. In het wetsvoorstel werd aan de
nieuwe standaardmunt - het gouden tientje - een gewicht
gegeven van 6.048 gram fijn goud.

73)
Blijkens  de  MvT  op  dit wetsontwerp hadden we  te
maken met een voorlopige en tijdelijke regeling, zonder
dat hierbij de intenties van de regering, of we na korte
tijd het goud zouden aannemen, dan wel zouden terugkeren
tot  de  zilveren  standaard.  werden  verduidelijkt.  In
feite had dit wetsontwerp niet meer dan een toevallig
karakter. Nederland had zoals werd opgemerkt bij de in-
diening van het wetsontwerp lage wisselkoersen op het
buitenland, waarbij  (gelet op de schorsingsmaatregelen)
elk correctief ontbrak. Men zou in deze situatie welis-
waar de terugkeer tot de zilveren standaard kunnen voor-
bereiden, maar dit scheen voor de minister en de Kamer
ondoenlijk.  Om  die  reden werd  eenvoudigweg het  goud
naast het zilver gesteld, met het vooruitzicht dat na
een korte tijd, bij een 'mogelijke stijging' van de zil-
verprijs, tot aanvaarding van de zilveren standaard be-
sloten werd.

Dat aan het wetsontwerp door de minister, maar ook door
de Tweede Kamer, alleen een toevallig karakter werd ge-
geven, blijkt toch uit het volgende. Nergens werd in de
MvT, noch in het voorlopig verslag, afgevraagd welk be-
leid DNB zou volgen indien onverhoopt de wisselkoersen
mochten stijgen. Wat er in die situatie zou gebeuren, zo
moeten de minister en de Kamer hebben gedacht, zullen we
op dat moment wel zien. Met andere woorden. in de parle-
mentaire besluitvorming heeft alleen de vraag, hoe een
waarborg  kan worden verschaft tegen de op dat moment
waargenomen daling der wisselkoersen, een rol gespeeld.
Het ontging de Kamer ook hier dat regeren vooruitzien
betekent.

Uitzonderingen bevestigen de regel; slechts de afgevaar-
digde, De Bruyn Kops, vroeg de minister bij de algemene
beraadslagingen wat in een dergelijke situatie zou ge-
beuren; maar nogmaals, hij maakte op zijn collega's met

74)
zijn voortreffelijke rede geen enkele indruk.
Gesteld dat de wisselkoersen zich tegen Nederland keren,
zo vroeg De Bruyn Kops zich af, zal deze wet dan geven
wat nodig is, namelijk dat goud kan worden uitgevoerd?
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Als er dan hoge wisselkoersen zijn, kan het voor de im-
porteurs nodig zijn goud te hebben. Waar zal dat goud
vandaan komen? Er zal misschien veel goud zijn bij DNB;
maar hoe kunnen particulieren aan dat goud komen? Niet
anders  dan door aanbieding van bankbiljetten.  DNB nu
heeft de keus om te betalen in welk metaal zij verlangt,
en bij de overvloed van rijksdaalders, die in circulatie
zijn, zal DNB wel in zilver blijven betalen.  Zij zal
haar voorraad goud blijven beschermen en zij blijft vol-
komen in de limites van hetgeen van haar gevorderd kan
worden, als zij met zilver betaalt en het goud behoudt.
Hoe zal er als dan mogelijkheid zijn tot gouduitvoer?
Want goud in baren, buiten hetgeen bij DNB ligt. zal wel
niet aanwezig zijn, in de regel is dat bij particuliere
banken zeer weinig.
In verband met deze mogelijkheid vroeg  De Bruyn Kops
zich af of de regering zelf niet de mogelijkheid moet
hebben om een deel van de zilvervoorraad te versmelten
en aan de markt te brengen, indien de wisselkoersen op
het buitenland stijgen.
Uiteraard zou hiermee de gouden standaard worden voorbe-
reid, maar dat ware toch   te verkiezen, aldus

De Bruyn Kops, boven deze kreupele standaard.
Pas in tweede termijn, na herhaaldelijk aandringen van
De Bruyn Kops, boog de minister zich over deze zo essen-
tiole vragen en dan nog ten halve. Hij was alleen bereid
mede te delen dat in de loop der tijden de regering wel-
licht  zal  besluiten zilver  te  verkopen na smelting.
Maar, over het Bankbeleid bij st gende wisselkoersen
liet hij de Kamer in het ongewisse.
Voor wat betreft de mogelijk nadere voorzieningen met
betrekking tot het Indisch muntwezen konden ook thans de
voornemens van de regering terzake niet met stelligheid
geformuleerd worden. Nadat wederom hierop ernstige kri-
tiek van de beide Kamers der Staten-Generaal rees, deel-
de minister Van der Heim mede dat de regering,  indien
het wetsontwerp werd aangenomen, zich binnen korte tijd
ervan  zou vergewissen welke  invloed de  maatregel  op
Indie had. De regering zou dan, indien zulks nodig mocht
blijken, met een herziening van het Indisch muntwezen
voor de dag komen.

76)

Na deze toezegging werd het wetsvoorstel door de beide
Kamers aangenomen en was vanaf 6 juni 1875 van kracht.
Aldus werd in Nederland het gouden tienguldenstuk van
6.048 gram fijn goud ingevoerd, dat wettig betaalmiddel
was tot onbeperkte bedragen en dat een ieder vrijelijk
kon doen aanmunten. Daarnaast bleven de zilveren munten
wettig betaalmiddel tot ongelimiteerde bedragen. Aanmun-
ting van zilveren munten, anders dan voor rekening van
de  Staat,  bleef  echter  verboden.  Deze  laatstgenoemde
bepaling zou van kracht blijven tot 1 januari 1877.
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Aangaande de door De Bruyn Kops gestelde vragen wil ik
opmerken dat na juni 1875 DNB het steeds tot regel heeft
gesteld om bij stijging der wisselkoersen boven de goud-
pariteit, goud in onbepaalde hoeveelheden voor vervoer
naar het buitenland ter beschikking te stellen. De bete-
kenis van deze vrijwillig gekozen gedragslijn door DNB
kan mijns inziens moeilijk worden overschat. Zoals we
immers hebben geconstateerd kan bij een stijging van de
wisselkoersen boven  de goudpariteit, deze stijging
voortgang vinden als gevolg van bijvoorbeeld  een on-
gunstige betalingsbalans en indien DNB geen goud wilt
afgeven.  In de woorden van De Jong,  geschiedschrijver
van DNB, heeft zij na het totstandkomen van de wet van
6 juni 1875 in feite de taak aanvaard,  die haar eerst
door de Bankwet van 1948  (artikel 9,  lid 1) expressis
verbis zou worden opgelegd.

77)

Maar dit doet niets af aan de mijns inziens waardevolle
bijdrage van het Kamerlid De Bruyn Kops aan het debat
over het wetsontwerp  tot  invoering  van  de  gouden
vijf- en  tienguldenstukken.  Destijds  toch behoort  het
verre van geruststellend te zijn geweest, indien bij de
geldende wetgeving na juni 1875,  een beperking van de
stijging van de wisselkoersen op het buitenland geheel
afhangt van de wil der Bankdirectie!  Het  is  dan ook
uitermate  bedenkelijk dat  dit  element geen rol heeft
gespeeld in de parlementaire besluitvorming.  Want  ook
afgezien van de bereidheid van DNB, heeft men de zorg
voor een goede munttoestand op de schouders van de Bank
gelegd.  Immers, we hebben niet alleen gewezen op de be-
reidheid van DNB, maar ook op haar vet:mogen om goud ter
beschikking te stellen. Zij heeft zich weliswaar bereid
getoond goud voor uitvoer te geven, maar daarmee bleef
men in het ongewisse of haar goudvoorraad groot genoeg
was om te beletten dat de wisselkoersen stegen boven de
pariteit  van  de  goudwaarde  en  dat  onverschillig hoe
groot ook haar voorraad zilveren muntspecien in omvang
was.

In de jaren na 1875 heeft Bankpresident Mees dan ook
meermalen in zijn verslag beklemtoond, dat om een stij-
ging van de wisselkoersen tegen te gaan, bewust door DNB
de kredietgevingen beperkt moesten worden, waarmee haar
disconto hoog werd gehouden.

78)

8.   Op 10 mei 1876 diende minister Van der Heim een wetsont-
werp  in  tot  definitieve  regeling van het Nederlandse

muntwezen, strekkende tot invoering van de gouden stan-
daard.

Bijna gelijkertijd werd een wetsontwerp tot wijziging
van de Indische muntwet van 1854 aan de Kamer aangeboden
en wel op 1 juni 1876. Dit wetsvoorstel beoogde ook in
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Indie de Nederlandse gouden munt tot standaardmunt te
verklaren en om de aanmunting van zilveren standaard-
munten in Indie te schorsen. Vooropgesteld moet worden,
aldus De Jong, dat de man aan wien het indienen van het
wetsvoorstel ten aanzien van Indie voor het leeuwendeel
te danken was, de toenmalige president van de Javasche
Bank, Van den Berg,  is geweest. De dikwijls aangevoerde
bewering dat Indie door de handhaving van het zilver als
standaardmunt minder bezwaren zou ondervinden dan Neder-
land was, gelet op de trendmatige daling van de zilver-
prijs in Indie vanaf 1875, niet langer houdbaar.
Blijkens de MvT op het wetsvoorstel tot definitieve

79)

regeling van het Nederlandse muntwezen was de regering
van oordeel dat langer uitstel om de enkele gouden stan-
daard in te voeren, zeer onraadzaam zou zijn. De Tweede

Kamer was een andere mening toegedaan. In het voorlopig
verslag werd er op gewezen dat het beter ware om ten
aanzien van het Nederlandse muntwezen in een afwachtende
houding  te volharden. Volgens  een meerderheid be-

80)

stond die mogelijkheid en scheen het ogenblik,  om het
zilver als standaardmetaal geheel te verlaten, ongeluk-
kig gekozen te  zijn.  Zo wees  men  er  op  dat  vanaf

24 april 1875  tot  29 april 1875 de marktprijs van het
zilver was gedaald van 57 1/4 pence tot 53 1/2 pence.
Met  het  oog op  de  kosten van de  Staat,  geraamd op
fl. 2 mln, waren velen van oordeel dat het onjuist is
zich door de thans dalende zilverprijzen te laten mede-
slepen.  In 1847 heerste een dergelijke paniek ten op-
zichte van het goud.
Men stelde zich toen voor dat een aanzienlijke verminde-
ring van de waarde van het goud tegenover die van het
zilver zou plaatsvinden en haastte zich met het invoeren
van de enkele zilveren standaard hier te lande. De uit-
komst heeft geleerd dat men te voorbarig aan de toen
algemeen  bestaande  beduchtheid  heeft toegegeven. De

meerderheid voegde hieraan toe, dat de geschiedenis van
hetgeen sinds 1872 met ons muntwezen is voorgevallen,
tot voorzichtigheid en tot niet te veel vertrouwen op
theoretische beschouwingen of voorspellingen, zelfs van

erkende deskundigen op monetair gebied, nopen moet.
Was bijvoorbeeld voor het beroep op voortdurende waarde-
vermindering, bij deze deskundigen, de vrees voor een
schommelende  beweging  in de  zilverprijzen niet in de
plaats getreden?
Laten wij derhalve, zo vervolgde het verslag, liever ons
bezighouden met de feitelijke gebeurtenissen.  Wij aan-
schouwen dan een situatie,  sinds het inwerking treden
van de wet van 6 juni 1875, hetwelk velen doen aarzelen
het voorstel der regering aan te nemen.  Die wet toch
heeft het bezwaar opgeheven, dat door de schorsing der
aanmunting van zilver was ontstaan.
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De regering heeft dit zelf erkend in haar MvT! Hier toch
werd melding gemaakt van de bereidheid van DNB om goud
in baren of vreemde munt te kopen voor fl. 1.645,-- en
te verkopen voor fl. 1.652,-- a fl. 1.654,-- het kilo-
gram fijn, waardoor op dit moment de wisselkoersen even-
min veel boven de goudpariteit kunnen stijgen als daar
beneden dalen. Maar hoe is dan in te zien dat de rege-
ring van oordeel is dat langer uitstel om de enkele gou-
den standaard aan te nemen zeer onraadzaam zou wezen?
Het  is  volkomen  raadselachtig hoe  iemand die in het
vorige jaar nog weifelde om enkel goud in te voeren en
toen de voorkeur gaf aan het stelsel der wet van 1875,
door een jaar van uitnemende gunstige werking dier wet,
minder gunstig gestemd ten aanzien van haar stelsel ge-
worden kan zijn.
Ook hier wil ik de lezer er op wijzen dat in de Kamer,
evenals ruim 2 1/2 jaar terug bij de indiening van het-
zelfde voorstel door minister Van Delden, wijdverbreide

misverstanden leefden.  De minister  heeft  in  zijn MvA
terecht enkele van deze misverstanden aan  de  kaak
gesteld. 81)

Zo was het voor de minister een merkwaardige gedachte
als zou het ogenblik om het zilver als standaardmetaal
te verlaten ongelukkig gekozen zijn, daar de zilverprijs
ongunstiger was dan hij ooit worden zou. Zou er dan meer
grond  zijn geweest  het  zilver als standaardmetaal  te
verlaten, wanneer het minder in prijs gedaald ware?
Immers, niet voor de beslissing, dat het zilver onge-
schikt was geworden om langer als muntstandaard te die-
nen en dus als zodanig moet worden verlaten, maar voor
de opruiming, de verkoop van hetgeen ontmunt zou moeten
worden, zou het tijdstip ongunstig gekozen zijn.
Ten tweede wees de minister er op dat bij de besluitvor-
ming in het jaar 1847, toen Nederland besloot de zil-
veren standaard aan te nemen, geenszins de goudontdek-
kingen  in Californid en Australid een rol hadden ge-
speeld, aangezien zij eerst 2 tot 3 jaren later plaats-
vonden.  Ten derde was de bewering onjuist, indien met
'erkende  deskundigen'  op de  Staatscommissie  werd  ge-
doeld, dat hun beweegredenen inconsistent waren.
In beide rapporten toch was even sterk op de waarschijn-
lijke daling van, als op de te verwachten schommelingen
in, de prijs van het zilver gewezen.
Ten vierde wil ik er op wijzen dat de bereidheid van DNB
goud voor uitvoer ter beschikking te stellen tegen de
muntprijs niet dankzij, maar ondanks de wet van juni
1875 tot stand is gekomen.
Desondanks  heeft  de  minister,  geimponeerd  door  de
meningen zoals zij in het verslag der commissie der Rap-
porteurs  te  berde werden gebracht,  zijn wetsvoorstel
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teruggenomen. Het is mijns inziens niet moeilijk in te
zien, ondanks de eenvoudige weerlegging van de vele mis-
verstanden die in de Kamer leefden, waarom de minister
zijn wetsontwerp introk. Het was, zoals minister

Van der Heim destijds zelf opmerkte in zijn MvA bij het
wetsontwerp tot tijdelijke beperking van de zilveraan-
muntingen van 9 oktober 1874, de kracht der feiten die
Zulk een sterk wapen was en is in de hand der tegenstan-
ders, dat reeds daarom de aanbieding van een dergelijk
wetsontwerp schipbreuk moest leiden. Was het immers niet
zo dat tegelijkertijd toen de minister zijn wetsvoorstel
tot invoering van de gouden standaard indiende, er geen
stijging van de wisselkoersen op het buitenland optraden
en DNB zich bereid verklaarde goud voor uitvoer ter be-
schikking te stellen? Het waren de feitelijke gebeurte-
nissen die, zoals we hebben geconstateerd, ook aan de
wet van 1875  slechts  een toevallig karakter  gaf.  In
feite  waren beide wetsvoorstellen mede te wijten aan
antecendenten hetwelk onder zijn voorganger, Van Delden,
hadden plaatsgevonden.

82)

Nadat de minister zijn wetsvoorstel had ingetrokken kwam

hij met een ander voorstel. Zijn voorstel hield een ge-
wijzigd wetsontwerp in. Dit gewijzigd wetsontwerp strek-
te niet meer om de Nederlandse muntwet van 1847 door een
nieuwe muntwet te vervangen, maar om de wet van 1847 op
een aantal punten te veranderen.

83)

De belangrijkste bepalingen uit het aanvankelijke ont-
werp over het buiten omloop stellen van de grove zil-
veren munten waren verdwenen. Maar evenals het oorspron-
kelijk wetsvoorstel bevatte ook het gewijzigd ontwerp de
bepaling dat de minister van Financien gemachtigd was
een deel van de grove zilveren munten te doen versmelten
tot baren en die baren te verkopen.

84)

Deze bepaling echter had een ander karakter gekregen. De
minister immers vroeg de machtiging thans niet meer met
het oog op de vervanging van de grove zilveren munten
door pasmunt, hetgeen in het kader van het aanvankelijke
wetsontwerp volkomen natuurlijk was, maar als middel om
de stijging der wisselkoersen op het buitenland te kun-
nen remmen voor het geval die koersen het gouduitvoer-
punt mochten naderen.
Vooral de afgevaardigde De Bruyn Kops, wij zijn hem al
eerder tegengekomen, wees bij  de algemene beraad-

slagingen over dit gewijzigd wetsvoorstel, op deze mach-
tiging. 85   In het  voorstel  tot  machtiging  van  het
demonetiseren van zilver, lag zijns inziens het zwaarte-
punt van het wetsontwerp. Demonetisatie, aldus

De Bruyn Kops, werd bij verandering van muntstelsel in
de regel door de wet zelf bevolen. Maar hier zou demone-
tisatie over enige jaren verdeeld (want het geldt hier
een voortgaande  vermindering,  terwijl  het  verbod  van
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verdere aanmunting blijft bestaan) geheel worden overge-
laten aan de uitvoerende macht en wel aan de individuele
inzichten van de minister. Zijns inziens was een derge-
lijke  machtiging bedenkelijk en hij  vroeg  om  die

86)

reden of DNB hierover was gehoord.
Het  antwoord  dat  de minister  gaf  was  niet  overtui-
gend.87'  Enerzijds  stelde hij  dat  DNB  het  denkbeeld

achter deze machtiging juist vond, waarbij de regering
slechts  handelen  kan  indien  vooroverleg  met  de  Bank
plaatsvindt, doch anderzijds liet hij er geen twijfel
over bestaan dat DNB niet gehoord was over dit wetsvoor-
stel. 'Hoe bedoelt men dit?'. zo vroeg de minister. Het
was hem niet bekend dat tot nu toe officidle adviezen
van DNB over een wetsontwerp als deze zijn gevraagd.

Maar bovenal was de minister zeer vaag over de strekking
van artikel 27. Zo liet hij doorschemeren. na opmerkin-
gen van De Bruyn Kops, dat ook afgezien van de kwestie
der koersen, gebruik kon worden gemaakt van de bevoegd-
heid om het zilver te kunnen inkopen en ontmunten.
Het behoeft de lezer niet te verbazen dat in tweede ter-
mijn de Kamer op de zaak terugkwam. Ten eerste werd er
op gewezen dat de minister. nu hij artikel 27 ruim uit-
legde in die zin dat deze machtiging niet alleen ge-
bruikt kon worden tot breideling van de wisselkoersen,
voorgoed hiermede een gouden standaard kon invoeren.
Immers, voor het bedrag dat door de minister wordt ver-
kocht en uitgevoerd aan zilveren munt, zou hij voor de
circulatie verplicht zijn, om gouden munt te doen slaan.
Ten tweede vond men het oorspronkelijke denkbeeld achter
artikel 27 iiberhaupt gevaarlijk. Het is onraadzaam, zo
laat het betoog van het Kamerlid mr. H.J. Schmidt zich
samenvatten. om aan de regering de bevoegdheid te geven
invloed uit  te oefenen OP de wisselkoersen. 88) De

regering is niet bij machte om geregeld en duurzaam op
de koersen te werken. Zij mist daartoe de gegevens, ze
moge op een gegeven ogenblik haar doel bereiken, maar ze
zal in de regel slechts grote verwarring aanbrengen en
storend werken, nu eens door te weinig te doen, of te
vroeg te handelen, dan eens door haar doel voorbij te
streven of te lang te wachten. Met andere woorden. het
vermogen  om  doorgaande  een  bepaalde  invloed  uit  te
oefenen op de wisselkoersen bezit een regering niet, het
gaat haar kennis en macht te boven.
Ook diegenen die zich wel konden vinden in de machtiging
wezen op  de gevaren die  hieraan waren verbonden.  Zo
stelde R.P. Mees R.Az., afgevaardigde uit Rotterdam en
niet  te  verwarren met zijn naamgenoot,  Bankpresident
Mees,8,   dat  we  te  maken  hebben  met  een  abnormale
maatregel,  maar die volkomen beantwoordt aan de abnor-
male toestand waarin wij verkeren. Een gezonde toestand
echter  is als de circulatie zichzelf regelt:  hier nu
zijn  wij  afhankelijk van  het  onzeker  ingrijpen  der
regering.
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Ondanks deze bezwaren werd in de Tweede Kamer het wets-
voorstel aangenomen met 33 tegen 28 stemmen.
De Eerste Kamer bleek weldra de minister minder welwil-
lend tegemoet te treden. In het voorlopig verslag, uit-
gebracht  op  16 december 1876" ,  bleek  dat  het  de
meeste senatoren niet was ontgaan dat de minister aan de
overkant van het Binnenhof aan artikel 27  een geheel
andere betekenis geven wilde, dan voorheen door hem was
verkondigd. In tegenstelling tot de MvT liet de minister
in de Tweede Kamer doorschemeren dat artikel 27, naast
wisselkoersinstrument, strekken ZOU tot demonetisatie
van een deel van onze zilveren munt, onafhankelijk van
de stand der wisselkoersen. Door zodanige handeling, zo
laat het voorlopig verslag zich samenvatten,  gaat het
neutrale karakter dezer wet geheel verloren en wordt er
een  grote  stap  gedaan naar  invoering van de  enkele
gouden standaard.  zodat het alsdan beter ware geweest
het oorspronkelijke voorstel tot definitieve  invoering
van die standaard te handhaven.
Daarnaast achtte ook deze Kamer het een verkeerde ge-
dachte als aan de minister de bevoegdheid zou worden
toegekend om als regulateur van de wisselkoersen op te
treden. Anderen wezen er evenwel op dat artikel 27 een
abnormale en gevaarlijke toestand in het leven roept,
daar de regering de wisselkoersen kan beinvloeden, maar
het was hun niet ontgaan dat de minister het voornemen
te kennen heeft gegeven om bij verkoop van zilver het
advies van DNB in te winnen, die bij een vorige gelegen-
heid getoond heeft haar adviezen zonder enige nevenge-
dachte  uit te brengen.  Hierop werd echter van andere
zijde aangemerkt dat hoe overtuigd men mag zijn van de
goede bedoelingen van die directie en van het belang-
rijke der diensten vroeger door haar bewezen, het toch
niet wenselijk geacht kan worden dat de regering op het
inzicht van enig particuliere maatschappij,  welke ook.
afgaat.
Voor wat betreft het  wetsontwerp,  het werd  verworpen
door  de  Eerste  Kamer  met  26  tegen  11 stemmen,  op
18 december 1876.91   Wel  werd  overeengekomen  om  voor
66n  jaar  (tot  eind  1877)  het  aanmunten van zilveren

standaardmunten te schorsen voor particulieren, intussen
de vierde schorsingswet. totdat nadere regelen aangaande
het Nederlands muntwezen tot stand zouden komen.
Aangaande het andere wetsontwerp, tot wijziging van de
Indische muntwet van 1854, zij er op gewezen dat, gelet
op de verwerping van het wetsvoorstel tot invoering van
de enkele gouden standaard alhier, een aangepast wets-
ontwerp houdende nadere bepalingen omtrent het muntwezen
in Nederlands-Indid  op  31 januari 1877  bij  de  Tweede

Kamer werd ingediend, wat in wezen gelijk was aan het
eerstgenoemde  wetsvoorstel.  Het  werd  door  de  beide
Kamers zonder beraadslaging aangenomen en als wet van
28 maart 1877 afgekondigd. Vanaf dat moment kreeg Indie,
gelijk Nederland, zijn hinkende standaard.
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9.   Aangezien slechts voor een Jaar was overeengekomen het
aanmunten van zilveren standaardmunten te schorsen voor
particulieren diende minister Van der Heim op 26 okto-
ber 1877 opnieuw een wetsvoorstel in, ditmaal een nadere
tijdelijke  voorziening  omtrent  het  Nederlands  munt-

92)wezen. Dit  wetsvoorstel  bevatte  slechts  66n arti-
kel, luidende dat de bevoegdheid tot aanmunting van zil-
veren standpenningen, anders dan voor rekening van de
Staat, geschorst blijft totdat daaromtrent nader bij de
wet zal zijn voorzien.
De MvT laat zich als volgt samenvatten. De geschiedenis
van het wetsontwerp van 1876 en het wetsontwerp van 1873
heeft voldoende geleerd,  dat  hier  te  lande  aan geen
definitieve  beslissing omtrent de muntvraag te denken
valt, zolang zich geen feiten voordoen, welke die oplos-
sing dringend noodzakelijk maken. De nadelen die onder
zekere omstandigheden uit de zogeheten hinkende  stan-
daard zouden voortvloeien, hebben zich tot nu toe niet
doen gevoelen. Orn die reden is met geen mogelijkheid te
zeggen  hoe  lang  de  schorsing  nog  zal  moeten worden
voortgezet, met andere woorden: wanneer tot een defini-
tieve regeling van ons muntwezen zal moeten en kunnen
worden overgegaan.
Dit wetsvoorstel  werd met algemene stemmen aangenomen
zonder beraadslaging en was van kracht vanaf 9 decem-
ber 1877.  Men heeft  in Nederland sinds die tijd een
schorsingswet voor onbepaalde tijd gekend, daar na 1876
geen pogingen meer zijn gedaan om de jure de enkele gou-
den standaard in te voeren. Nederland had en behield een
hinkende standaard.

10.  Vooral de stroming ten gunste van de dubbele standaard,
die eind jaren zeventig in de Verenigde Staten en in
Europa opkwam, heeft volgens De Jong er toe geleid dat
in Nederland sinds 1876 de jure geen pogingen meer zijn
gedaan tot invoering van de enkele gouden standaard.

93)

Hierbij moet er op gewezen worden dat in Nederland de
opvatting dat een bimetallieke unie in hoge mate wense-
lijk zou zijn. gemeengoed was. Reeds bij onze bespreking
van de opvattingen van Mees over de monetaire problema-
tiek bleek dat deze monetaire deskundige bij uitstek een
voorkeur vertoonde voor de dubbele standaard. Ook in de
opdracht die aan de Staatscommissie Van Bosse gegeven
werd blijkt, mits politiek mogelijk, men hier te lande
voorkeur  vertoonde  voor  het bimetallisme. Immers, er

werd aan de Staatscommissie niet gevraagd of Nederland
maatregelen diende te nemen gelet op de na 1870 waar-
neembare grotere zilverproduktie , maar of Nederland94)

maatregelen diende te nemen lettende op de mogelijk op
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handen zijnde zilverontmunting in naburige rijken in een

grotere vraag naar goud, met name door Duitsland.  Zo
verklaarde menig voorstander van enkele goud, de prijs-
daling van het zilver ten opzichte van het goud na 1873,
hoofdzakelijk uit een in omvang toegenomen aanbod van
zilver. Naar hun mening was er geen sprake van een goud-
tekort maar van een zilveroverschot. De hieruit voort-
vloeiende bezwaren van zilverdepreciatie zouden geelimi-
neerd kunnen worden door  het  aannemen van de  gouden
standaard. Daarentegen verklaarde menig voorstander van
het bimetallisme de prijsdaling van het zilver ten op-
zichte van het goud uit de door de verschillende landen,
met name Duitsland,  genomen maatregelen tot  demoneti-
seren van het  zilver.  Aangezien als  gevolg van deze
maatregel, waarbij tegenover een geringere vraag naar
zilver een grotere goudvraag stond, naar hun mening een
tekort aan goud zou ontstaan, dienden de hieruit voort-
vloeiende  bezwaren van goudappreciatie  geweerd worden
door  op mondiaal  niveau  de  dubbele  standaard  in  te
voeren.

Het behoeft dan ook geen betoog dat de Duitse muntmaat-
regelen van 1871 en 1873 door Nederlandse monetaire des-
kundigen met afschuw zijn begroet. 95> Gelet op de gro-

te depressie na 1873 en de hiermee gepaard gaande daling
van  het  algemeen  prijsniveau,  merkten  pleitbezorgers
voor het bimetallisme op,  waaronder dr. J. Vrolik in
zijn proefschrift over het Muntvraagstuk ,  dat  deze

96)

daling moest worden toegeschreven aan het algehele ver-
schijnsel van een goudtekort.
Deze stroming ten gunste van het bimetallisme werd vanaf
de eind jaren zeventig van de vorige eeuw aangewakkerd
door de monetaire autoriteiten van de Verenigde Staten.
Aldaar 1cwam, naar aanleiding van de wens het zilver als
standaardmetaal  te rehabiliteren, in 1878 een muntwet
tot stand die beoogde om internationaal te komen tot
bimetallisme.  Elke  geisoleerde poging tot herstel van
het zilver moest vergeefs zijn;  slechts  internationale
maatregelen kon de waardevastheid van vroeger weer aan
het zilver terug geven.  Het slot van deze wet  legde
daarom aan de Amerikaanse regering de verplichting op de
Europese staten tot bijwoning van een nieuwe muntcon-
ferentie uit te nodigen, met als doel om te bezien of er
steun werd gegeven aan de Amerikaanse voorstellen tot
het streven naar een dubbele standaard op internationaal
niveau.  Met  grote  spoed  heeft  de  regering  van  de
Verenigde Staten aan deze verplichting voldaan en reeds
op 10 augustus 1878 kon de tweede internationale munt-
conferentie te Parijs haar eerste zitting houden. Vanaf
het begin van de conferentie was het evenwel duidelijk
dat Engeland en Duitsland geen steun zouden geven aan de
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Amerikaanse voorstellen. Zij wensten aan de enkele gou-
den standaard vast te houden. Gelet op de houding van
beide landen heeft de conferentie van 1878 geen concreet
resultaat opgeleverd. Daarentegen heeft ook na 1878, de
sinds  1873  ingezette  daling van de zilverprijs,  zich
doorgezet.

97)

Ook de verwachtingen van Mees, tot invoering van een
bimetallieke unie, waren niet hoog gespannen. Nederlands
enige vertegenwoordiger op deze tweede muntconferentie
achtte de kansen op verwezenlijking van een bimetallieke
unie veel geringer dan een decennium daarvoor, toen
Engeland het enige grote land was waar de enkele gouden
standaard gold en de goudproduktie in een veel gunstiger
verhouding tot die van het zilver stond. Om die reden
legde Mees op de conferentie de verklaring af dat het
voor Nederland, zolang Engeland en Duitsland aan de en-
kele  gouden  standaard vasthielden,  onmogelijk was een
ander stelsel aan te nemen. En: onder de gegeven omstan-
digheden was in Europa een internationale bimetallieke
unie niet voor verwezenlijking vatbaar.
Ook na de derde muntconferentie in 1881, waarbij wederom
Engeland en Duitsland op het standpunt bleven staan dat
van hun kant geen medewerking tot het oprichten van een
bimetallieke unie te verwachten was,  gingen  de  deel-
nemers onverrichte zake huiswaarts.
Weliswaar werd besloten opnieuw over de kwestie te be-
raadslagen in het voorjaar van 1882, maar dit besluit is
nimmer uitgevoerd;  noch op de  gestelde  termijn,  noch
later is de conferentie weer bijeengekomen.

98)

In dezelfde periode waarin sommigen zich nog illusies
maakten over de totstandkoming van een internationale
bimetallieke unie, deed zich in Nederland, onder de hin-
kende standaard alhier, het gevreesde voor. In de jaren
1881 en 1882 immers, toen de wisselkoersen op het bui-
tenland sterk stegen, bleef er voor DNB, ondanks een
aantal discontoverhogingen, niets anders over dan goud
voor uitvoer ter beschikking te stellen, met dit gevolg,
dat de voorraad hiervan bij de Bank, die in augustus
1880 f 80 mln. bedroeg,  in december 1882 tot f 5 mln.
was gedaald.
Voor wat  betreft  het  discontobeleid van DNB in deze
jaren zij er op gewezen dat de gesteldheid van het munt-
wezen de Bankdirectie er herhaaldelijk van weerhield het
disconto te verlagen, waarvoor overigens wel termen aan-
wezig waren. Uit hoofde van de geringe omvang van de
goudvoorraad. aldus  De Jong bleef in jaren99)               de
1875-1889 een discontoverlaging uit, die overigens nage-
streefd had kunnen worden gelet op de geldmarktontwikke-
lingen en de terugloop van de kredietuitzettingen van
DNB. Zo hield DNB in de jaren 1882 en 1883 haar disconto
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vrijwel  voortdurend boven dat van haar  zusterinstel-
lingen in de buurlanden. Dat geschiedde niet omdat in
Nederland een sterke vraag  naar  krediet  optrad.  maar
alleen met het oog op de toestand van het muntwezen. Aan
de andere kant zag DNB zich ettelijke malen genoodzaakt,
ter bescherming van haar goudvoorraad, over te gaan tot
discontoverhogingen,  waartoe  noch de  omvang  van  haar
kredietuitzettingen, noch de  geldmarktontwikkelingen,
aanleiding  gaf.  Zo hadden de  discontoverhogingen  van
18 september, 31 oktober en 13 december 1882 uitsluitend
ten doel de slinkende goudvoorraad te beschermen.
Ondanks de beschreven, allesbehalve rooskleurige, mone-
taire situatie in Nederland in deze jaren, zou het tot
februari 1883 duren voordat de minister van Financien,
ditmaal mr. C.Th. Baron van Lijnden van Sandenburg,
maatregelen nam. Op 21 febuari 1883 diende hij een ont-
werp van wet in tot nadere voorziening omtrent het munt-
wezen. In het enig artikel dier wet werd de minister van
Financien gemachtigd om. wanneer en in zover als hij dit
met het oog op de toestand van het muntwezen noodzake-
lijk achtte,  een bedrag van ten hoogste fl. 25 mln gul-
den in Nederlandse rijksdaalders te doen versmelten tot
baren en die baren te verkopen.

100)

In zijn Memorie wees de minister er op dat dit wetsvoor-
stel tot stand was gekomen OP initiatief van
Dr. A. Vrolik  en mr. N.G. Pierson,  de  laatste  in zijn
hoedanigheid als directeur van DNB.
Voorts merkte de minister op dat tegenover de recente
uitvoer van goud, niets terug keerde,  niettegenstaande
het feit dat onze disconto's 1&1 1/2% hoger lagen dan
in de ons omringende landen.
De oorzaak hiervan schijnt niet ver te zoeken. Men maakt
zich in het buitenland meer en meer bevreesd voor een
aanstaande waardevermindering van ons ruilmiddel en aar-
zelt dus hier kapitaal te plaatsen om het wellicht later
op verminderde waarde terug te ontvangen. En niet ten
onrechte, zo vervolgde de minister. Iedereen weet,  dat
het niet mogelijk is, om bij een zo geringe beschikbare
goudvoorraad tegenover een overgrote hoeveelheid onvol-
waardige zilveren munt, die tot onbeperkt bedrag wettig
betaalmiddel is, ons ruilwaarde lang meer op de goud-
waarde te handhaven.
Aangezien sinds 1875 ons muntwezen op het goud steunt en
zolang goud voor uitvoer beschikbaar blijft, bestaat de
zekerheid dat de schommelingen in de wisselkoersen op
het  buitenland onder alle  omstandigheden binnen  enge
grenzen beperkt blijven. Maar, zo vervolgde de minister,
indien de goudvoorraad bij DNB uitgeput raakt, zal ons
ruilmiddel, waar beneden zij niet dalen kan, zich weer
richten naar het zilver. Gelet evenwel op het feit dat
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bij  de  tegenwoordige  stand der  zilverprijzen,  zilver
eerst zal worden uitgevoerd wanneer de wissel op Londen
tot ongeveer fl. 14,-- per £1 stijgt, heeft de handel
de zekerheid, dat onze wisselkoers op Londen niet kan
dalen beneden ongeveer  fl. 12,--  en niet kan stijgen
boven fl. 14,--. Het is maar wat men zekerheid noemt,
want, zo vervolgde Van Lijnden van Sandenburg, de ruimte
tussen die beide grenspunten komt neer op ongeveer 17%
en zal bovendien met de stijging en daling van de zil-
verprijs op en neer gaan.
Het is in deze situatie wel duidelijk, aldus besloot de
minister zijn Memorie,  dat wij  te veel zilveren munt
bezitten, dat daarin alleen het gebrek schuilt, waaraan
ons muntwezen lijdt. Die overgrote hoeveelheid zilveren
munt, die. al is zij onvolwaardig. niettemin tot onbe-
perkt bedrag wettig betaalmiddel is, maakt het onmoge-
lijk hier een tot handhaving van ons  ruilmiddel vol-
doende hoeveelheid goud daarnaast te behouden, daar een
land op den duur niet meer ruilmiddel verdraagt dan het
gebruiken kan. Bij een te grote hoeveelheid ruilmiddel
immers bestaat altijd de strekking tot uitvoer daarvan,
waarbij het minstwaardige metaal achterblijft.
De metaalvoorraad bij DNB toont dit aan. Terwijl toch in

die twee jaren bijna haar gehele goudvoorraad van ruim
fl. 80 mln werd uitgevoerd, hield zij nog steeds onge-
veer fl. 20 mln gulden meer aan metaaldekking voorhanden
dan het wettelijk minimum van 2/5 harer verbintenissen
bedroeg.
Nadat deze Memorie en het voorlopig verslag waren uitge-
bracht viel het kabinet Van Lijnden over de herziening
van de kieswet.
Opnieuw uitstel, aangezien  zijn opvolger, minister
W.J.L. Grobbee, die deel uitmaakte van het (derde)

ministerie-Heemskerk, de zaak in april 1883 niet urgent
achtte. Reeds dadelijk na de indiening van het ontwerp
veranderde immers de omvang van de goudvoorraad van DNB;
was Zij OP 17 februari 1883 nog fl. 5 mln, OP
2 juni 1883 steeg zij tot ruim fl. 46,5 mln.
Aldus werd pas in januari 1884 het voorlopig verslag van
een jaar daarvoor beantwoord.  Alvorens wij ons buigen
over de MvA en de hierna volgende algemene beraadslagin-
gen, dienen we allereerst stil te staan bij dit verslag,
uitgebracht  in april 1883. 101)

Opvallend namelijk aan
dit verslag was de o  wone harde kritiek op het discon-
tobeleid  van DNB. 1 Door  dit  verkeerde beleid, ZO

lezen wij. was het te wijten dat goud afvloeide naar het
buitenland. De Bank irnmers had nagelaten haar rentestand
te verhogen, zij ook had verzuimd haar disconto te ver-
lagen, wanneer het goud toevloeide. De regering stond te
veel onder invloed van DNB. In afwachting van de nadere
herziening van het Bankoctrooi zou de verwerping van dit
wetsvoorstel een waarschuwing zijn.
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Het was overigens niet de eerste maal dat het disconto-
beleid van DNB ter sprake werd gebracht. Keer op keer is
tussen 1880-1885 dit onderwerp behandeld bij de algemene
beraadslagingen over hoofdstuk VII B, de begroting voor
het departement van Financidn.  Hoewel  erkend werd dat
het  discontobeleid een  zaak  is  van de Bank,  waarmee
regering en parlement zich in beginsel niet dienen in te
laten, achtte de Kamer desondanks een bespreking gewenst
gelet op het verband tussen de discontopolitiek van DNB
en de gesteldheid van het muntwezen.

Interessant is hierbij te vermelden dat in het jaarver-
slag van DNB over 1882-1883 Mees reageerde door een uit-
eenzetting te geven van de monetaire politiek,  waarbij
hij duidelijk maakte waarom men moest overgaan tot ont-
munting van overtollig zilver. Hierbij liet hij er geen
twijfel over bestaan dat voor de handhaving van de goud-
waarde van ons ruilmiddel de Staat zich geheel pleegt te
verlaten op de zorg van DNB.

103)

Mede om die reden en gelet op het feit dat het door DNB
te volgen discontobeleid onder haar verantwoordelijkheid
viel, onthield de minister in zijn MvA zich van commen-
taar. 104)

Grobbee merkte alleen op dat wanneer men van de Bank
verlangt, dat zij haar disconto verhoogt als het goud
voor een deel dreigt weg te vloeien, men van haar iets
vordert, dat met haar roeping, die meebrengt om aan han-
del en nijverheid tegen zo laag mogelijke rente geld te
verschaffen, in strijd is.

Daarnaast werd in het  voorlopig verslag  de  door  de
minister gevraagde bevoegdheid om een deel van de zil-
vervoorraad te  ontmunten  bekritiseerd.  De  bevoegdheid
werd, daar het goud wederom begon terug te vloeien, on-
nodig geacht. Tevens zou, blijkens het voorlopig ver-
slag,  iedere  zilverontmunting grote hinderpalen in de
weg leggen aan het tot stand komen ener bimetallieke
unie.

Bij de algemene beraadslagingen stond andermaal het dis-
contobeleid  van DNB  ter  discussie.  De  afgevaardigde,los)mr. J.H.L. Haffmans, lichtte dit toe. Van waar die
wrevel jegens DNB? Het is, zo stelde het Kamerlid, voor-
al te wijten aan het octrooi van 1863, dat, als al te
gunstig voor de Bank, stellig gewijzigd moet worden. Een
zo bevoorrechte  positie,  zonder winstafdracht  aan  de
Staat, moet nijd baren.
Maar.  zo vervolgde Haffmans  zijn betoog.  de  ongunst
waarmee het illustere lichaam der Bank bij velen staat
is niet alleen toe te schrijven aan haar al te gunstige
positie,  doch ook daaraan,  dat DNB er geen slag van
heeft  zich  haar  privilege  te  doen vergeven.

106)
De

Nederlandsche Bank schijnt immers, aldus Haffmans, zelfs
de behoefte niet te voelen het publiek voor zich in te
nemen om die natuurlijke wrevel te bezweren.
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Nu zal men zeggen:  DNB heeft ons toch altijd bereid-
willig van advies gediend wanneer wij die in de Munt-
kwestie  nodig  hadden  en de  wetgever  heeft haar raad
meestal gevolgd? Zeer juist, zo besloot Haffmans zijn
rede. maar DNB is toch hierbij het beste gevaren.
Haffmans stond in de Kamer niet alleen met zijn kritiek

op DNB. Ook anderen waren van mening dat er een verband
bestond tussen enerzijds   de hachelijke monetaire

situatie op dat moment en anderzijds haar discontobe-
leid; ja zelfs dat er een verband zou zijn tussen de
(aanzienlijke)  winsten van DNB enerzijds en anderzijds
het door haar gevoerde monetaire beleid.
Voor de Kamer was dit aanleiding om een amendement van
'.
een van haar leden, A. Gildemeester, aan te nemen,
luidende dat alvorens tot de machtiging om zilver om te
smelten over te gaan, de minister de Raad van State
diende te horen. Dit advies zou dan onverwijld aan de
Staten-Generaal worden medegedeeld.
De bedoeling van Gildemeester was , om hiermede een107)

tegenwicht aan te brengen tegen de door velen gevreesde
te grote invloed van DNB. Zij immers heeft het in haar
macht door een te laag disconto ons muntwezen in die
toestand te  brengen,  die  volgens dit wetsontwerp tot
zilverontmunting voeren moet. Het zou voor de Staat, bij
de toen heersende (lage) zilverprijzen aanzienlijke uit-
gaven met zich brengen. Gezien de precaire situatie van
's lands financien verzocht Gildemeester de minister de
intentie van zijn amendement aan de Bankdirectie mede te
delen. 108)

En inderdaad heeft minister Grobbee zich tot de  Bank
gewend, waarbij hij aannam dat de directie zijn overtui-
ging  deelde,  dat de precaire  toestand van 's lands

financidn het gewenst maakte de schatkist zo lang moge-
lijk de uitgaven te besparen, die de uitwerking van de
maatregel zou medebrengen. Met het oog daarop deed de
minister een beroep op de Bankdirectie om bij haar dis-
contopolitiek,  ook met  het  belang van ons muntwezen,
steeds zo veel rekening te houden als met de eisen van
een goed en voorzichtig Bankbeleid en de belangen van
handel en nijverheid bestaanbaar zou zijn.

109)

Het tot stand komen van een omsmeltingswet heeft in bui-
tenlandse kring de indruk gewekt als zou Nederland niet
meer bereid zijn toe  te  treden  tot  een bimetallieke
unie. Om deze indruk weg te nemen deed de regering in
juni 1884 aan de vertegenwoordigers van Nederland in het
buitenland een nota toekomen, waarin de wordingsgeschie-
denis en het doel van de wet uiteengezet werden en waar-
in uitdrukkelijk werd verklaard dat de Nederlandse rege-
ring het tot stand brengen van een bimetallieke unie op
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grote schaal als het beste middel bleef beschouwen om de
moeilijkheden en gevaren op te heffen waarvoor verschei-
dene landen zich gesteld zagen uit hoofde van de beden-
kelijke toestand van hun geldwezen. Ter onderstre-110)

ping van haar verlangen werd in de Bankwet van 1888 door
de regering het recht voorbehouden toe te treden tot een
internationale bimetallieke unie, waarbij aan de Bank de
verplichting kon worden opgelegd goud en zilver te nemen
tegen de muntprijs als andere landen hetzelfde doen. De
regering wenste het recht toe te treden tot een bimetal-
lieke unie en door dit verlangen in de Bankwet van 1888
op te nemen achtte zij zich daardoor gevrijwaard van
wellicht veranderde inzichten bij  de Bankdirectie over
de te volgen muntpolitiek. 111)

Reeds spoedig na de totstandkoming van de Bankwet lieten
een aantal Kamerleden van zich horen. Zo werd in een
uitvoerige nota van het Kamerlid mr.  A.F. Vos de Wael
uiteengezet  waarom  een bimetallieke  unie  de  voorkeur
verdiende. Daarnaast wees hij er op dat het ministerie
Mackay-Hartsen. evenals zijn voorganger, het ministerie
Heemskerk, bij verschillende gelegenheden blijk gegeven
had een sterke voorstander te zijn van het bimetallisme.

Aangezien voor ieder onpartijdige beoordelaar duidelijk
moest zijn dat binnen enkele jaren een internationale
muntconferentie zou plaatsvinden, waarbij de periode der
manie voor de enkele gouden standaard als van voorbij-
gane aard moest worden beschouwd, verzocht Vos de Wael
de regering,  '...aan andere mogendheden, in het bijzon-
der aan Engeland, kennis te geven van de hier te lande
bij de regering en de bevolking bestaande gunstige ge-
zindheid voor het bimetallisme, en de voordelen die aan
het bimetallisme zijn verbonden mede te delen'.112)

In zijn MvA onderschreef minister Hartsen volledig de
conclusies van Vos de Wael. Naar zijn mening zou herstel
van het bimetallisme in een niet ver verwijderde toe-
komst tot de mogelijkheden behoren.

113)

Ruim een jaar later schreef Vos de Wael andermaal een
nota over het onderwerp: 'bimetallisme'. Ditmaal nodigde
hij de regering uit een internationaal congres over het
bimetallisme te organiseren. Hoewel minister
Godin de Beaufort evenals Vos de Wael van mening was dat
de  aanneming  van een bimetalliek geldstelsel  als  de
beste oplossing gezien moest worden van de Muntkwestie,
achtte hij de invloed van een kleine Staat als Nederland
te gering om zulke yewichtige maatregelen als de bedoel-
de te provoceren.

11

Pas met de komst van Pierson als minister van Financidn
in het kabinet Van Tienhoven-Tak van Poortvliet werd de
Kamer elke illusie, dat een internationale bimetallieke
unie tot stand zou kunnen komen, ontnomen.

115)
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11. In 1894 werd door minister Pierson een wetsvoorstel in-
gediend.  inhoudende  een samenvatting van de bestaande
muntwetgeving in een algemene  wet.  waarbij  de  grond-
slagen waarop het muntwezen hier te lande naar de be-
staande wetten rustte door de nieuwe wet niet  werden
aangetast, maar het w61 de bedoeling was de feitelijke
toestand waarin het volgens die wetten verkeerde in de
nieuwe wet scherper te doen uitkomen. Voor ons onderwerp
het belangrijkste was hierbij artikel 6 (lid 2).  inhou-
dende dat evenmin als voor rekening van particulieren
ook de regering nu niet meer mag overgaan tot additio-
nele aanmunting van grove zilveren munten. 116> De
Bankdirectie kon zich in dit voorstel vinden.  Er was

117)
namelijk,  aldus  het  advies  van DNB ,  onzekerheid
omtrent de bevoegdheid der regering tot het doen aan-
munten van zilveren standpenningen.
Want ofschoon de bij de wet van 27 april 1884 aan de
regering toegekende bevoegdheid tot eventuele ontmunting
van een deel van onze overtollige zilvervoorraad, uit de
aard der zaak de niet-bevoegdheid om tot nieuwe zilver-
aanmuntingen over te gaan in zich sluit; was er hierop
geen stellig verbod. Nu de minister hierop aandrong, zou
zowel in binnen- als buitenland de overtuiging gevestigd
worden dat. welke wisselingen de waarde van het zilver
ook mocht ondergaan, de waarde van de Nederlandse gulden
zich uitsluitend naar het goud zal blijven richten.
Tengevolge van de val van het kabinet Tak van Poortvliet
in de  zomer van 1894 is het door Pierson ingediende
wetsontwerp  niet  in  behandeling genomen. Pas medio
januari 1898 werd door de minister andermaal aandacht
aan de zaak besteed. In januari 1898 opperde Pierson,
die voor de tweede keer het ministerschap aanvaardde,
het denkbeeld dat voortaan DNB bij wet moest worden ver-
plicht goud tegen de muntprijs voor uitvoer beschikbaar
te stellen, wanneer de wisselkoersen daartoe aanleiding
gaven. Bovendien voorzag Pierson's voorstel  in de118)

mogelijkheid waarbij de goudvoorraad van DNB ten gevolge
van zodanige afgifte tot een waardebedrag van fl. 10 mln
mocht dalen. Voor dat geval wilde Pierson aan DNB voor-
schrijven, voor een bedrag van fl. 20 mln aan (zilveren)
rijksdaalders tot baren te doen versmelten. Het daaruit
voortvloeiende verlies (dat bij de toenmalige prijs van
het zilver op t fl. 12 mln zou uitkomen)  zou door de
Staat worden gedragen, maar DNB zou het bedrag renteloos
aan de Staat moeten voorschieten. Na uitputting van haar
goudvoorraad zou DNB de zilveren baren, door de versmel-
ting van de rijksdaalders verkregen,  voor uitvoer be-
schikbaar moeten stellen.
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Weliswaar was, met name door de wetten van juni 1875 en
april 1884 bereikt dat de waarde van de Nederlandse gul-
den zich richtte naar het goud.  Zou immers de Neder-
landse gulden de koopkracht hebben van 9.45 gram fijn
zilver, dan zou, gelet op het feit dat sinds 1875 het
metaal zilver tegenover het goud op 43% van zijn vroege-
re waarde is gedaald, de koers van de gulden op Londen
ruim fl. 28,-- per £ 1 zijn.
Feitelijk echter week de wisselkoers sinds 1875 nooit
noemenswaardig van fl. 12,10 af. En deze gunstige uit-
komst verkreeg men, zonder dat ooit van de bevoegdheid,
die de wet van 1884 verleende aan de regering, behoefde
gebruik gemaakt te worden.
Waarom wilde Pierson bij de geschetste situatie dan dat
DNB wettelijk zou worden verplicht om goud tegen munt-
prijs voor uitvoer ter beschikking te stellen? Waarom
met andere woorden streefde Pierson er na om de door DNB
gevolgde vrijwillige gedragslijn sinds 1875 nu tot een
wettelijke plicht te maken? Volgens Pierson was er met
name in het buitenland behoefte aan een dergelijk voor-
stel. Zijns inziens was het verre van geruststellend dat
het uitsluitend van de wil der Bankdirectie afhing of de
Nederlandse munteenheid zich richtte tot het goud bij
een stijging van de wisselkoersen.
DNB heeft zich in een dergelijk voorstel niet kunnen
vinden. Het voorstel van Pierson gaf haars inziens

119>

geen geruststelling.  Immers het aan de orde stellen van
dit onderwerp en de gedachtenwisseling in de volksver-
tegenwoordiging zouden de aandacht trekken en de offi-
cidle erkenning van het kwaad, doelend op de werking van
de zogeheten hinkende standaard en de waarschijnlijkheid
dat  haar  goudvoorraad  zou  kunnen  dalen  beneden  de
fl. 10 mln, zou tot verder nadenken stemmen. Veeleer zou
volgens de Bankdirectie in binnen- en buitenland de vol-
gende  mening worden voorgestaan:  De Staat schuift de
verantwoordelijkheid voor de muntpolitiek van zich af,
legt het zwaartepunt bij de centrale kredietinstelling,
verenigt nog nauwer dan nu reeds in de praktijk bestaat,
muntpolitiek en Bankpolitiek en vermindert daardoor op
gevoelige wijze de krachten der circulatiebank. Immers,
schijnbaar wordt door de automatische regeling in het
voorstel van Pierson, waarbij de Bank van zelf tot ver-
smelting van zilveren munt overgaat als de goudvoorraad
tot fl. 10 mln geslonken is,  DNB,  gebonden aan goud-
afgifte, vrij in haar Bankbeleid.
Schijnbaar, zo stelde de Bankdirectie, want kan zij het
Ooit zover laten komen, zal zij niet reeds lang bij een
daling van haar goudvoorraad tot fl. 10 mln haar rente-
stand hebben verhoogd?
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Nadat dit negatieve advies van DNB was uitgebracht aan
de minister, heeft Pierson afgezien van zijn voorstel en
daarmee  geen  gelijkluidend  wetsontwerp  in  de  Tweede
Kamer ingediend.
Intussen  wachtten  de zaken die Pierson tijdens  zijn
eerste ministerschap met het op 25 januari 1894 bij  de
Tweede Kamer ingediende, maar daar tengevolge van zijn
aftreden niet behandelde, wetsontwerp had willen
regelen, nog op afdoening. Op 31 maart van het jaar 1900
diende Pierson opnieuw een wetsvoorstel in tot nadere
regeling  van  het Nederlandse muntwezen.

120) In hoofd-
zaak kwam dit wetsontwerp overeen met dat van
25 januari 1894. Het hield een codificatie van de wetge-
ving in; een stelselmatig bijeenbrengen van wat tot dus-
verre in onderscheidene wetten was neergelegd en gelij-
kertijd het aanvullen van enkele leemten, in de geldende
wetten ontstaan.
Blijkens de MvT konden de grondslagen waarop ons munt-
wezen  feitelijk gevestigd  is,  behouden blijven.  Voor
verandering daarin bestond niet de minste aanleiding.
Het wetsontwerp werd zonder noemenswaardige gebeurtenis-
sen door de beide Kamers aangenomen en de Muntwet van
Pierson trad in werking op 1 januari 1902.

12.  Nog eenmaal liet Pierson zich voor wat betreft het Munt-
vraagstuk van zich horen.
In zijn rede gehouden voor de algemene vergadering

121)

te 's-Gravenhage op zaterdag 30 augustus 1902 naar aan-
leiding van de pre-adviezen van de Vereniging voor de
Staathuishoudkunde en de Statistiek over de vraag of de
Bankwet van 1888 wijziging behoefde, wenste Pierson dat
bij de herziening van het Bankoctrooi in de wet over de
onderhavige materie een voorschrift aan DNB zou worden
gegeven. De bepaling moest hiertoe strekken dat, wanneer
het goud verlangd werd tot breideling van de wisselkoer-
sen, goud wordt verkocht tegen de muntprijs. Weliswaar
had hij,  zo vervolgde Pierson zijn rede,  zelf in de
Bankdirectie  plaatsgehad,  waarbij  het  door  DNB  vanaf
1875 gevoerde beleid tot een dogma was geworden, maar
hij vond het verre van geruststellend dat er eens een
Bankdirectie zou kunnen komen, die zou weigeren goud af
te geven. Te meer nu in het buitenland werd geredeneerd
dat het beter zou zijn een goudpremiepolitiek te voeren
dan een discontobeleid. 122)

In het voorlopig verslag aangaande het wetsontwerp Bank-
123)

octrooi 1903 werd ingegaan op de rede van Pierson.
De vraag werd gesteld of er voldoende waarborgen bestaan
dat DNB de gedragslijn, op dit stuk sinds 1875 door haar
gevolgd, in de toekomst zou blijven volgen?
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Mr. J.J.I. Harte van Tecklenburg stelde hierop in zijn
MvA dat dit punt deel had uitgemaakt van de onderhande-
lingen met DNB. 124) De door DNB gevolgde gedragslijn
terzake kan, aldus de minister, niet worden neergelegd
in de wet, aangezien zo nu en dan goud gevraagd wordt,
niet door hier gevestigde handelaren die betalingen in
het buitenland hebben te doen, maar door buitenlandse
instellingen ter versterking van hun goudvoorraad.  In
die gevallen weigert DNB terecht goud af te geven, im-
mers dit moet juist na bona fide aanvragen beschikbaar
blijven.
Tot het door Pierson gewenste wettelijk voorschrift is
het aldus in de Bankwet van 1903 niet gekomen. Wel heeft
zijn verzoek ertoe geleid dat DNB bereid was de volgende
verklaring af te geven: 125)

'De directie der Nederlandsche Bank verbindt zich tegen-
over de Regeering tot handhaving en voortzetting van de
tot dusver door haar gevolgde goudpolitiek.  door, bij
stijging van de wisselkoersen op het buitenland boven de
pariteit der goudwaarde. haren goudvoorraad, zoolang zij
daartoe bij machte zal zijn, voor uitvoer beschikbaar te
blijven stellen op den voet van fl. 1.653,44 per kilo-
gram  fijn  voor  baren en tot  hiermede overeenkomende
prijzen voor gouden muntspecion'.
Nadat de volksvertegenwoordiging met algehele instemming
kennis nam van deze beroemde 'Goudverklaring' uit 1903
kwam definitief een einde aan de Muntkwestie.
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1.2. De Muntkwestie (1871-1903): een beoordeling

Een definitieve regeling van ons muntwezen heeft Nederland
onder het metallieke stelsel na 1873 niet gekend. w61 vijf
schorsingswetten,  66n  omsmeltingswet,  twee  wetsvoorstellen

tot invoering van een gouden standaard die beiden zijn afge-
wezen, 66n wetsvoorstel strekkende om van regeringswege in-

vloed uit te oefenen op de wisselkoersen, ook dit voorstel
afgewezen en 66n wet leidende tot de invoering van een hin-

kende of kreupele standaard die kan worden aangemerkt als het
meest produktieve produkt uit deze jaren. Hoe heeft het ooit
zo ver kunnen komen, voor een zaak die velen als duidelijk
voor ogen stond? Voor een kwestie die al in 1871 voor velen
geen vraagstuk of kwestie meer was?
Door tijdgenoten is voor een beoordeling van deze verwarde
situatie vooral gewezen op de bedenkelijke en onverantwoorde-
lijke handelwijze van de Staten-Generaal.
Zo stelde mr. S. Vissering, destijds lid van de Staatscommis-
sie-Van Bosse en commissaris bij de Bank, in een open brief
in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 2 maart 1874, naar
aanleiding van de verwerping van het wetsvoorstel Van Delden
in 1873, de parlementaire behandeling van dit wetsontwerp aan
de kaak. 126)

De omslachtige werkwijze van de Tweede Kamer, het eindeloos
gedebatteer en de afwezigheid, bij verschillende groepen en
individuele leden van de zittende Kamer, van alle bereidheid
tot het doen van concessies om de aanneming van het  rege-
ringsvoorstel tot invoering van de gouden standaard mogelijk
te maken, veroordeelde Vissering.  Bovendien was  vanuit  de
Kamer blijk gegeven van een volkomen ongemotiveerde twijfel
aan de goede trouw van de regering en haar adviseurs.
Ook Pierson spreekt  over  een  algemeen  onbegrip  in  de
Staten-Generaal voor Mees' heldere uiteenzettingen omtrent de
te  volgen  koers.  Er  waren,  zo  schrijft  Pierson  in  zijn
Levensbericht  van mr. W.C. Mees , personen in de Kamer127)

die maar niet konden vatten welke reden er bestond om aan ons
muntwezen te tornen.  Dat de President van DNB hiertoe de
spoorslag had gegeven was van algemene bekendheid, doch wat
was zijn drijfveer geweest? Zeker de wens om de dividenden
der Bank nog meer te doen aangroeien. Om deze reden is het,
volgens Pierson, nimmer gekomen tot de aanneming van de gou-
den standaard. De verklaring voor het in de Kamer bestaande
wijdverbreide wantrouwen, zoekt Pierson enerzijds in een bij
velen gekoesterde achterdocht jegens Mees' motieven en ander-
zijds in een te geringe publiciteit, die Mees aan zijn ideeen
gegeven zou hebben, waardoor de openbare mening niet voorbe-
reid was op ingrijpende monetaire maatregelen.
Nog een andere tijdgenoot, mr. H.P.G. Quack, destijds secre-
taris van DNB en auteur van het standaardwerk 'De  Socia-
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listen', spreekt over het volstrekt verkeerde beleid der Sta-
ten-Generaal, die verzuimd heeft de ruden   munt als enige
standaard bij de wet vast te stellen.

12

Doch ook bij anderen wordt bij een beoordeling van de Munt-
kwestie de parlementaire besluitvorming ter zake veroordeeld.
Zo stelt C.V. Gerritsen, de latere voorzitter van de Radicale
Bond, een afscheiding van de Liberale Unie en 66n der eersten

die pleitte voor een 'Staatsbank', dat de kennisneming van de
schriftelijke  gedachtenwisseling  tussen de  regering  en  de
Tweede Kamer, vooral in de jaren 1873-1875, en de beraadsla-
gingen over de Muntkwestie in dit laatste college,  op zijn
zachtst gezegd, niet stemmen tot een onverdeelde bewondering
voor de kennis der leden aa yaande een zo gewichtig, aan hun
zorgen toevertrouwd belang.
Niet alleen door tijdgenoten is de parlementaire besluitvor-
ming veroordeeld, ook in het standaardwerk van
mr. W.J. van Welderen  baron  Rengers  over  de  parlementaire
geschiedenis  van Nederland wordt  dezelfde  mening gepostu-
leerd. 130) Van Welderen baron Rengers heeft hierbij  de
Muntkwestie in een breder perspectief geplaatst. Wat was het
geval? In de begin jaren '70 van de vorige eeuw aanschouwt
men een groeiende verdeeldheid binnen de (regerende) Liberale
Partij over vraagstukken als de grondwetsherziening, het be-
lastingstelsel en het defensiestelsel. Voorts moet er, vol-
gens Van Welderen Rengers,  op gewezen worden dat  in deze
jaren sprake was van een toestand van lusteloosheid in de
beide Kamers der Staten-Generaal, het gebrek aan krachtige en
ernstige overtuiging omtrent de hervormingen, die  's lands
belang steeds dringender eiste.
Alleen  bij  mr. A.M.  de Jong  en  bij  dr. H.J.M. van de Laar
treft men een andere mening aan.
Weliswaar wordt door De Jong een misplaatst wantrouwen en een
gebrek aan werkelijkheidszin in de beide Kamers gesignaleerd
ten aanzien van het door DNB gevoerde monetaire beleid, maar
wordt  er eveneens op gewezen dat  minister  Van Delden  en
minister Van der Heim over weinig overtuigingskracht beschik-
ten, zonder dat hij dit overigens nader uiteenzet.

131)

Van de Laar ten slotte wijst er op dat de besluiteloos-132)

heid van het parlement terzake ten dele moet worden toege-
schreven    aan    de    wi jze waarop het monetaire probleem    in    die
jaren in Nederland gesteld werd. Daar zijns inziens bij de
parlementaire behandeling van een zo ingewikkeld onderwerp
als monetaire vraagstukken zijn naast het economisch leader
waarin de beslissing valt ook het politieke kader een grote
rol speelt, waardoor het uiterst moeilijk is de  discussie
vrij te houden van politieke aspiraties en van een storende
invloed van hen, die op grond van eenvoudige ondeskundigheid
de zaak waar het om draait niet kunnen begrijpen en toch mee
de beslissing moeten nemen, krijgt de toeschouwer gemakkelijk
het beeld voor zich van een verward geheel waarbij concrete
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maatregelen slechts moeizaam uit de bus komen. Maar omdat om
de bovenstaande genoemde redenen het  parlement  zo  verward
discussieert over monetaire aangelegenheden, dient juist hier
de grote lijnen door deskundigen - waarbij  Van de Laar met
name denkt aan Mees die destijds d6 monetaire deskundige bij

uitstek was - publiekelijk scherp en duidelijk naar buiten te
worden gebracht ten einde de parlementaire besluitvorming te
beYnvloeden. Volgens Van de Laar heeft Mees hierbij het pro-
bleem verkeerd gesteld. Hij bleef continu zoeken welk van de
edele metalen of combinatie van beiden de grootst mogelijke
waarborg biedt voor waardevast geld.
Aan een dergelijk onderzoek evenwel komt nooit een einde,
omdat het resultaat van heden de kans loopt morgen weer ver-
worpen te moeten worden. Wanneer men aldus de keuze van het
standaardmetaal afhankelijk maakt van factoren en omstandig-
heden, die men niet zelf in de hand heeft, dan heeft dat niet
alleen tot gevolg onzekerheid en twijfel bij de wetgever aan-
gaande de te nemen beslissingen, maar is tevens de kans groot
dat de deskundige herhaaldelijk zijn eerder genomen standpunt
wijzigt.

133)

Met andere woorden, omdat Mees op die wijze het monetaire
probleem in deze jaren stelde, hetwelk slecht kon leiden tot
verwarring bij de wetgever, heeft hij allesbehalve de grote
lijnen scherp en duidelijk naar buiten gebracht. Om die reden
en gelet op de constatering dat monetaire onderwerpen hoogst
ingewikkelde  aangelegenheden  zijn,  waarbij  de  Staten-Gene-
raal, niet vrij van politieke aspiraties, veelal ondeskundig
is; ligt volgens Van de Laar de oorzaak van de periode van
aarzeling en halfslachtigheid (1871-1884) ten dele bij Bank-
president Mees zelf.

Bij een nadere beschouwing van deze verschillende beoorde-
lingen  valt  twee  dingen op. Allereerst  is vooral door

Vissering, Quack, en Van Welderen baron Rengers de parlemen-
taire besluitvorming en wel in het bijzonder rond de jaren
1873 tot en met 1876, waarbij naast Van Delden, Van der Heim
minister van Financien was. aan de kaak gesteld. Met andere
woorden toen had de Staten-Generaal de enkele gouden
standaard moeten aannemen. Het is begrijpelijk dat deze jaren
op de voorgrond worden geplaatst bij een beoordeling van de
Muntkwestie. Immers, in die jaren was de zilverprijs nog niet
sterk in waarde gedaald en gaf de situatie nog geen aanlei-
ding om aanzienlijke hoeveelheden zilver in Nederland in te
voeren om alhier met winst te worden aangemunt,  waardoor,
mede gelet op de uitgestrekte Indische bezittingen met haar
zilveren standaard, de kosten voor Nederland bij verandering
van standaard relatief gering zouden zijn. Daarnaast moet er
op worden gewezen dat zich sinds de eind jaren zeventig van
de vorige eeuw een sterke stroming ten gunste van het bime-
tallisme voordeed in de Verenigde Staten en West-Europa.



79

Ten tweede valt bij een aantal schrijvers op dat zij bij hun
beoordeling  van  de  Muntkwestie  vooral  de  positie van DNB
benadrukken. Zo zou Mees, volgens Pierson, onvoldoende hebben
ingespeeld op de publieke opinie of zou volgens Van de Laar,
Mees op een verkeerde wijze het monetaire probleem aan de
orde hebben gesteld.
Evenals anderen wil ook ik wijzen op de ondeskundigheid, die
blijkens hoofdstuk 1.1., bij een meerderheid der Kamers was
vast te stellen.
Zo hebben we gewezen op wijdverbreide misverstanden bij de
parlementaire behandeling van het wetsvoorstel van Van Delden
in 1873 en hetzelfde wetsvoorstel onder minister Van der Heim
in 1876. Daarnaast richtte het oog van een Kamermeerderheid
zich uitsluitend op de monetaire ontwikkelingen die zich op
het moment dat een wet werd ingediend, afspeelden. In die zin
had de invoering van de zogeheten hinkende standaard in 1875
slechts een toevallig karakter. Eveneens wil ik er op wijzen
dat door de beide Kamers nauwelijks aandacht werd besteed aan
de vraag welke de (nadelige) gevolgen hadden kunnen zijn van
de wetsvoorstellen op muntgebied voor de door DNB te voeren
monetaire politiek. In die zin besteedde het Nederlandse par-
lement nauwelijks aandacht aan het beleid.
Maar hoe is deze houding van de Kamer te verklaren? Heeft dat
te  maken met  de bewering van Pierson dat DNB onvoldoende
heeft ingespeeld op de publieke opinie, of met de bewering
dat Mees, volgens Van de Laar, het probleem verkeerd stelde?

Mijns inziens kunnen beide uitspraken geen antwoord geven op
de door mij gestelde vraag. Weliswaar was in de ogen van de
Kamer DNB de eerst aangewezen instantie om de Nederlandse
regeringen over muntzaken van advies te dienen, maar de Bank
was en kon niet verantwoordelijk worden gehouden voor de te
nemen beslissingen. De Kamer had uitsluitend te maken met het
beleid van de minister zelf,  het ging uitsluitend om zijn
argumenten om wel of niet een wijziging door te voeren in de
muntstandaard.
Een hoofdrol in deze Muntkwestie moet derhalve worden toebe-
dacht aan de minister van Financien,  in het bijzonder aan
minister Van Delden. Want laten we wel wezen, de Kamer had
onder zijn bewind te maken met een minister die in decem-
ber 1872 niet overtuigd was, in tegenstelling tot DNB, om van
standaard te wisselen, zonder dat hij hierbij zijn standpunt
verduidelijkte. Achtereenvolgens verzweeg hij het advies van
de Bank uitgebracht op 16 oktober 1872 en gaf hij een ver-
keerde voorstelling van zaken ten aanzien van het door de
Bank uitgebrachte  advies  van  januari 1872.  Daarna  gaf  de
minister bij zijn eerste schorsingswet niet aan waarom hij
van het advies van de Staatscommissie-Van Bosse was afgew-
eken, om uiteindelijk bij zijn wetsvoorstel tot invoering van
de gouden standaard het advies van de Staatscommissie op te
volgen, wederom zonder dat hij hiervoor zelf argumenten aan-
droeg.
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Terecht maakte mijns inziens de Tweede Kamer bezwaren over
het feit dat de minister zich verschool achter het advies van
DNB en de Staatscommissie. Ook hier dient te gelden dat uit-
sluitend de minister verantwoordelijk is voor de te nemen
beslissingen. Niet alleen heeft de minister door zijn houding
een verkeerde en daarmee voor de Kamer inconsequente weergave
van de adviezen van DNB en de Staatscommissie gegeven, maar
stond bovenal zijn geloofwaardigheid voor de Kamer ter dis-
cussie. Zijn geloofwaardigheid stond ter discussie als gevolg
van het feit dat de minister geen eigen mening en eigen over-
tuiging  te  kennen gaf.  Daarnaast  zij  er  op  gewezen  dat
minister Van Delden bij zijn liberale partijgenoten geen per-
sona grata was, omdat hij niet bereid bleek tot het doen van
hervormingsvoorstellen met betrekking tot het belastingstel-
sel. Zo werd in 1873, naar aanleiding van de beraadslagingen
over het begrotingshoofdstuk van Financidn, waarbij
Van Delden geen uitzicht bood op een hervorming van het be-
lastingstelsel,  door  een aantal  van zijn partijgenoten de
minister in overweging gegeven de eer aan zich zelf te houden
en op te stappen. Het waren vooral deze antecendenten134)

onder het ministerschap van Van Delden, die voor zijn opvol-
ger Van der Heim weldra  zou blijken een te grote  last te
zijn. Voor al did wetsvoorstellen namelijk die na 1873 zijn

ingediend geldt dat elke monetaire maatregel die niet in een
acute nood voorzag, bij voorbaat verdacht was. Het was, zoals
minister Van der Heim opmerkte, de kracht der feiten die een
sterk wapen was en is in de handen der tegenstanders.
Dat de Muntkwestie in Nederland formeel onbeslist is gebleven
dient eveneens verklaard te worden uit de sinds de eind jaren
zeventig van de vorige eeuw opkomende stroming ten gunste van
het  bimetallisme  in  de  Verenigde  Staten  van  Amerika  en
Europa. In ons chronologisch verslag moesten we evenwel con-
stateren dat het al bij de muntconferentie van 1878 duidelijk
was dat een internationale bimetallieke unie niet voor

verwezenlijking vatbaar was. Maar ondanks dit gegeven bleef
in Nederland in de jaren tachtig en begin jaren negen- tig
van de vorige eeuw de opvatting dat een bimetallieke unie
wenselijk zou zijn gemeengoed. Het valt niet te ontkennen dat
voor deze opvatting economisch gegronde argumenten waren aan
te voeren - de lange golven in het prijspeil gedurende de 19e
eeuw en het begin van de 20e eeuw hielden stellig enig ver-
band met variaties in de goudproduktie en met abrupte veran-
deringen in de behoeften aan dit standaardmetaal - maar gelet
op de politieke randvoorwaarden bleef de wens tot een bime-
tallieke unie niet meer dan een verlangen. Tegen beter weten
in heeft de wetgever in Nederland te weinig oog gehad voor
het onderscheid van wat politiek haalbaar en anderzijds eco-
nomisch/monetair  wenselijk  is.  Zo bleef ook na de  jaren
zeventig een wettelijke definitieve regeling van ons munt-
wezen uit, terwijl daarentegen in de Bankwet van 1888 door de
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Staat het recht werd voorbehouden toe te treden tot een in-
ternationale bimetallieke unie. Het artikel gaf uitsluitend
voedsel aan het instandhouden van een illusie. Tot slot moet
te dien aanzien ook gewezen worden op  het  geruchtmakende
voorlopig verslag uitgebracht in 1883 op het voorstel-Omsmel-
tingswet. Hierbij werd de door de minister gevraagde bevoegd-
heid om een deel van de zilvervoorraad te ontmunten bekriti-
seerd, mede daar iedere zilverontmunting (hoe gering in om-
vang ook) grote hinderpalen in de weg zou leggen aan het tot
stand komen van een bimetallieke unie. Ook hier moet er op

gewezen worden dat, terwijl het voorlopig verslag verscheen
in 1883, al in 1878 genoegzaam bekend was dat niet te denken
viel aan het totstandkomen van een bimetallieke unie.
Niet alleen het geloof in de totstandkoming van een bimetal-
lieke unie berustte op een illusie, maar ook het geloof van
de wetgever dat zij door het uitstellen van definitieve be-
slissingen en het nemen van tijdelijke halve maatregelen of
noodmaatregelen op muntgebied haar vrijheid van actie voor de
toekomst zou kunnen bewaren. Men denke hierbij aan de vele
schorsingswetten tot beperking der bevoegdheid tot aanmunting
van  zilveren  standpenningen,  het  aannemen van de hinkende
standaard in 1875 - waarbij voorstanders van de enkele zil-
veren  standaard  zich konden troosten met  de gedachte dat
slechts een tijdelijke regeling werd voorgesteld; de aanhan-
gers van de enkele gouden standaard daarentegen het wetsont-
werp als een stap in de goede richting konden beschouwen - en
aan de Omsmeltingswet van 1884. Wij moeten evenwel consta-
teren dat juist door het aannemen van als tijdelijk bedoelde
halve maatregelen of noodmaatregelen.  de wetgever zich zag
meegesleept in een ontwikkeling die tot resultaten leidden,
die  zij  allerminst  had  verwacht  of  gewild,  te  weten de
invoering van de gouden standaard op nationaal en internatio-
naal niveau. In dit verband zijn de opmerkingen  van
T. de Vries in zijn proefschrift over:  'Internationale mone-
taire hervorming'  interessant.  Hij merkt op zowel voor het
verleden als het heden dat:  '...de monetaire stelsels die
elkaar hebben opgevolgd (...)  steeds voornamelijk langs de
weg van spontane evolutie tot stand (zijn) gekomen, en in elk

geval zonder gerichte beslissingen, die het stelsel op basis
van een uitgewerkt plan bewust  in het  leven wilden  roe-
pen'.135) Zo kwam de gouden standaard tot stand als gevolg
van een reeks partidle beslissingen in verschillende landen
en zonder dat men het eens was geworden over de vraag of het
goud, het zilver of het bimetallisme als basis van het mone-
taire stelsel moest dienen. Met andere woorden, het 'spontane
evolutieproces' waarover De Vries spreekt steunde op de veel-
al als tijdelijk bedoelde noodmaatregelen van de autoritei-
ten. Het moge in dit verband duidelijk zijn dat de door de
wetgever als tijdelijk bedoelde maatregelen als oplossing der
gerezen problemen, qua betekenis voor de evolutie van het
geldwezen geenszins onderschat mogen worden.
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Na 1875 ging de gedachte voor Nederland niet op als zou onder

een metalliek geldstelsel de wetgevende macht uitmaken welke
standaard in het land van toepassing is, waarna de circula-
tiebank binnen het kader van haar octrooi - waarin bepalingen
ten  aanzien  van  de  dekkingsvoorschriften  werden  vastge-
legd - een duidelijk richtsnoer heeft ten aanzien van de te
volgen weg, in dit geval tot taak heeft te waarborgen dat het
niet-volwaardige geld,  casu quo bankbiljetten,  inwisselbaar
is in het standaardmetaal op de voet van de muntprijs, waar-
door de waardevastheid van de geldeenheid bevorderd wordt.
Immers, slechts als voldaan wordt aan deze eis van converti-
biliteit,  kunnen - wanneer  twee  landen hun geldeenheden in
vast verband hebben gebracht ten opzichte van het goud - bei-
de geldeenheden elk in een bepaalde goudhoeveelheid worden
omgezet. Daaruit volgt dat deze geldeenheden ook ten opzichte
van elkander in een vaste waardeverhouding zullen staan, die
wordt bepaald door het goudgewicht, waarmee elk der geldeen-
heden overeenkomt.
Aan DNB werd door de wetgever na 1875 geen duidelijk richt-
snoer gegeven voor de bepaling van het beleid dat zij zal
hebben te volgen; het streven naar pariteitshandhaving was
uitsluitend afhankelijk van het vermogen en de bereidheid der
Bankdirectie goud voor uitvoer te geven, wanneer de wissel-
koersen zich tegen Nederland keerden. DNB had de mogelijkheid
door haar beleid de gulden te laten deprecieren tot het punt
waar zilveruitvoer lonend is.
Paradoxaal heeft DNB zelf enge grenzen gesteld aan de door de
wetgever gegeven ruime beleidsmarges tot het voeren van een
zelfstandig monetair beleid. Zij immers heeft altijd op de
voet van een vaste prijs goud voor uitvoer gegeven. Dit in
tegenstelling tot de door een aantal hare zusterinstellingen
gevolgde  goudpremiepolitiek,  waarbij  deze  circulatiebanken
voor goudafgifte veelal een premie berekenden die aanzienlijk
fluctueerde,  zodat  dit  beleid grote onzekerheden met zich
bracht ten aanzien van de hoogte waartoe de wisselkoersen
konden stijgen.
De Muntkwestie had voor de positie van DNB ook andere gevol-
gen. Zo is er door tijdgenoten op gewezen dat wat onder de
slechte toestand van het muntwezen opvalt, het bestaan is van
een krachtige centrale kredietinstelling. die doordat zij de
enige circulatiebank is, de kredietmarkt beheerst en de geld-
omloop reslelen kan.

136)
Elke  discussie over de wenselijk-

heid van een of meerdere circulatiebanken, zoals die rond het
Bankoctrooi van 1863 hier te lande met felheid is gevoerd,
ontaarde na 10 jaren tijds tot een onzinnige discussie. Want
wat zou er gebeuren indien DNB (na 1875) meerdere bankbiljet-
ten in omloop brengt - het middel daartoe is verlaging van
haar disconto - ,waardoor de wisselkoersen op het buitenland
zouden stijgen en daarmee gouduitvoer zou optreden? De wet-



STELLINGEN
1. Voor zover valt  na te  gaan op grond  van het onderzoek  naar de parlementaire  be-

handeling van het monetaire beleid in Nederland heeft het vastleggen van de mi-
nisteriele verantwoordelijkheid voor het monetaire beleid in de Bankwet van 1948
de verhouding van de Staten-Generaal ten opzichte van De Nederlandsche Bank
na 1948 niet noemenswaardig gewijzigd in vergelijking tot die verhouding in de
periode van voor 1948.

2.  De juridische status van De Nederlandsche Bank is in verband met haar taakop-
dracht ook na 1948 blijven voldoen.

3. De beoordeling van de Muntkwestie die H.J.M. van de Laar in zijn dissertatie
geeft, gaat voorbij aan de constatering dat de Staten-Generaal niet te maken had
met de opvattingen van de voornaamste monetaire deskundigen, maar uitsluitend
met de argumenten en beweegredenen van minister Van Delden om bepaalde mo-
netaire beleidsbeslissingen te nemen.
(Zie dr.  H.J.M. van de Laar - Opperbankier en Wetenschapsman Willem Cornelis Mees 1813 -1884
-   biz.  282- 283  en  blz.  316  -   Den  Haag  1978).

4. Niet prof. mr. J.G. Koopmans, maar prof. dr. G.A. Kessler en dr. MW. Holtrop
zijn de grondleggers van de monetaire analyse van De Nederlandsche Bank ge-
weest.

5.   Het is onduidelijk waarom een van te voren openbaar gemaakte monetaire norm-
doelstelling 'Orientierungshilfe' zou verschaffen voor werknemers- en werkgevers-
organisaties bij hun loon- en prijsbepaling zoals in West-Duitsland wordt aange-
nomen. Nog afgezien van de vraag of een centrale bank beschikt over een zo grote
mate van overtuigingskracht op de sociale partners, lijkt het niet realistisch ervan
uit te gaan dat in de loononderhandelingen met het gewenste monetaire expansie-
tempo rekening wordt gehouden.

6.  Voor een ieder die zich de kunst van het overtuigen eigen wenst te maken zijn de
door oud-Bankpresident dr. MW. Holtrop geschreven algemene overzichten bij de
jaarverslagen van De Nederlandsche Bank verplichte literatuur.

7.  De publieke belangstelling voor het jaarverslag van De Nederlandsche Bank zou
zich niet in hoofdzaak moeten beperken tot de door de Bankpresident gegeven be-
schouwingen over de overheidsfinancien.

8.  Registers op de Handelingen van de beide Kamers der Staten-Generaal dient men
opnieuw uit te brengen.

9. Economie dient een verplicht bijvak te zijn in de studie politieke wetenschappen.



10. Gelet op artikel 10, lid 2, van de wet houdende bepalingen betreffende de geld-
en fondsenhandel in de tegenwoordige buitengewone omstandigheden (Beurswet
1914) mag de verwachting worden uitgesproken dat het daarin aangekondigde
wetsontwerp weloverwogen zal zijn.
(Artikel 10(2) bepaalt dat: 'Zoodra de tegenwoordige buitengewone omstandighe-
den hebben opgehouden te bestaan, zal aan de Staten-Generaal een voorstel van
wet worden gedaan, waarbij de intrekking van deze wet, zoomede de overgang tot
den normalen toestand worden geregeld').

11. Als gevolg van een structurele onderschatting van de vraag schiet het aanbod aan
infrastructurele voorzieningen tekort.
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gevende  macht  zou  zich  volgens  Gerritsen  zonder  twijfel
genoodzaakt zien dadelijk het zilvergeld te laten ontmunten,
dat te verkopen en in plaats daarvan goud te laten aanvoeren.
Bij  een depreciatie van de waarde van het zilver stond de
schatkist hierbij voor aanzienlijke kosten.
Nu DNB echter medewerkte - zij beschikte over een aanzienlijk
niet rentegevend metaalsaldo, dat wil zeggen een metaalvoor-
raad boven het door de wet voorgeschreven minimum -, was dat
gevaar van ontmunting aan de wetgever bespaard gebleven. Maar
hoe zou de toestand zijn, indien de zilvervoorraad verspreid
was over tal van verschillende circulatiebanken,  die in de
eerste plaats het belang van haar aandeelhouders in het oog
hadden te houden.  ofwel zullen wedijveren in het  zo  veel
mogelijk in omloop brengen van eigen papier, waardoor zij in
concurrentie met ander banken de kredietprijs (rentestand) zo
laag mogelijk stellen? De schatkist zou zonder twijfel een
gevoelige les hebben gekregen.

Maar sinds de invoering van de hinkende standaard zijn ook
andere gebeurtenissen van belang geweest voor de positie van
DNB.  Ofschoon namelijk onder  een metalliek geldstelsel de
Bankpolitiek - waaronder te verstaan de regelingen bij  oc-
trooi omtrent de winstdeling, samenstelling en benoeming van
de Bankdirectie, beslissingen over het dekkingspercen-
tage - gescheiden behoorde te zijn van  de  muntpoli-
tiek - waaronder te verstaan de  regeling  bij  wet  van  het
muntwezen - waren in Nederland beiden onlosmakelijk aan el-
kaar verbonden.
De munt- en Bankpolitiek waren onafscheidelijk; zo hebben we
geconstateerd dat de verantwoordelijkheid voor de muntpoli-
tiek ten dele na 1875 bij DNB kwam te liggen. Hierbij hebben
we gezien dat sinds 1875, onder het bewind van Van der Heim
en zijn opvolgers, het initiatief tot de wetgeving op muntge-
bied voornamelijk uitging van de  Bank.  Met  name Mees  be-
heerste de muntpolitiek van Nederland. Niet voor een ieder
was deze situatie acceptabel. In het advies dat de Staatscom-
missie-Van Bosse uitbracht op 9 maart 1874, waarbij overigens
Mees en Vissering zich van stemming onthielden,  stelde zij
dat ongeacht de gevolgen die zouden optreden bij het volhar-
den in de zilveren standaard,  de wetgever alldin voor die

negatieve gevolgen verantwoordelijk was en daarmee voor de
door haar te volgen muntpolitiek. Ook in de Kamer wees een
enkeling, zoals De Bruyn Kops, of daarbuiten, zoals Pierson,
op de bedenkelijkheid van deze zaak.
Meer en meer is door bovenstaande consternatie DNB in het
politieke krachtenveld geraakt. Meer en meer werd in de Kamer
een verband gelegd tussen enerzijds de Bankkwestie, waaronder
te verstaan al die vraagstukken die om een oplossing vragen
door middel van een wijziging hetzij verlenging van het oc-
trooi verleend aan DNB;  en anderzijds de Muntkwestie.  Wij
kunnen hierbij wijzen op het voorlopig verslag en de algemene
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beraadslagingen over het Omsmeltings-wetsontwerp uit  1884.
Hierbij werd kritiek geleverd op het discontobeleid van DNB,
waarbij gedreigd werd uit de Kamer dat een dergelijk beleid
niet zonder repercussies kon zijn voor een herziening van het
Bankoctrooi met name voor de winstdelingsregeling.  Er werd
met ander woorden vanuit de Kamer pressie uitgeoefend op DNB
door te dreigen de Bankwet in een voor de centrale bank onge-
wenste richting te wijzigen. Zoals we opmerkten in ons hoofd-
stuk:  'Enige algemene opmerkingen over de verhouding tussen
centrale bank en parlement' heeft alleen al een toespeling op
een wijziging van de Bankwet een politieke beinvloeding voor
de centrale bank tot gevolg. In dit geval betekende het dat
minister Grobbee zich tot DNB wendde met het verzoek om bij
haar discontobeleid ernstig rekening te houden met de munt-
toestand en de belangen van de schatkist.
Hiermee voldeed hij aan de strekking van het door de Kamer
aangenomen amendement van Gildemeester. De Bank was weliswaar
primair verantwoordelijk voor de discontopolitiek, maar - zo
vroeg de Kamer zich af - diende niet uiteindelijk  de
minister - gezien de gesteldheid van het muntwezen - zich er
van te vergewissen of het discontobeleid van DNB wel in over-
eenstemming was met de intentie van de wetgever zoveel als
mogelijk de schatkist de uitgaven te besparen, die de uit-
werking van de omsmeltingswet zou medebrengen?
Een stringent verband dat tussen munt- en Bankwezen gelegd
werd, kwam ook tot uitdrukking in het verzoek van de Kamer
aan de minister in oktober 1874 om, desnoods bij tussentijdse
wijziging van het verleende Bankoctrooi. het verbod tot aan-
munting van zilver bij 's Rijks Munt eveneens van toepassing
te laten zijn op DNB. In dit verband dient ook aandacht ge-
schonken te worden aan het amendement van A. baron Van Dedem,
ingediend tijdens de algemene beraadslagingen over het ont-
werp Bankwet 1888. 137)

Zijn amendement kwam hierop neer dat men niet langer op voor-
dracht van de Bankdirectie het minimum dekkingspercentage bij
KB zou moeten regelen.  De  regering toch behoorde volgens
Van Dedem vrij te zijn zelf het minimum te verhogen, om zo-
doende DNB te kunnen dwingen voor een voldoende gouddekking
te zorgen. Het amendement werd slechts ternauwernood afge-
stemd.

Bij al deze gebeurtenissen werd een oneigenlijk verband ge-
legd tussen de onbevredigende toestand van het muntwezen en
Bankzaken, want, nogmaals, het was niet aan DNB om bijvoor-
beeld door middel van haar discontobeleid het zilvergeld, van
het kunstmatig ineengezet muntstelsel. tegen depreciatie te
behoeden. Maatregelen dienaangaande diende bij  de wetgever
thuis te horen.
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Voetnoten behorende bij Deel I, hoofdstuk 1: De Muntkwestie

1)   De Jong (1967 - deel III) - blz. 3
2)   Wanneer een bepaalde munt wordt aangewezen door de wet

als centrale munt van een reeks die alle uit hetzelfde
metaal zijn vervaardigd, noemt men het metaal in kwestie
standaardmetaal. Kenmerkend voor het destijds vigerende
metallieke geldstelsel is dat het metaal een vaste offi-
ciele prijs heeft. Technisch wordt deze vaste prijs ge-
handhaafd  doordat  het  betrokken  standaardmetaal  bij
stijgend aanbod steeds aan de Munt ('s Rijks Munt  te
Utrecht) kan worden aangeboden om er munten uit te slaa-
n. Omgekeerd kan men het metaal altijd in baren ter be-
schikking krijgen door munten om te smelten.
Bij een dubbele standaard stelt de wetgever gelijkertijd
een vaste goudprijs en een vaste zilverprijs vast. Dit
betekent voor de praktijk van het betalingsverkeer, dat
de wetgever decreteert. hoeveel zilveren munten van een
gegeven gewicht en gehalte geacht worden in waarde ge-
lijk te zijn aan een bepaalde gouden munt. De dubbele
standaard of een bimetallistisch geldstelsel is met an-
dere woorden een monetair stelsel bestaande uit munten
van twee metalen,  waartussen een vaste wettelijke om-
rekeningsverhouding bestaat.

3)   Aangezien  10 (zilveren)  guldens  94.5 gram fijn  zilver
bevatten,  terwijl  1 (gouden) tienguldenstuk 6.056 gram
fijn goud heeft, vloeit hieruit een wettelijke waarde-
verhouding voort van (94.5 : 6.056) = 15.604 : 1.

4)   Zie hiervoor Korteweg en Keesing (1974) - blz. 19.
5)   De Jong (1960) - blz. 15.
6)   Zie ook Van de Laar (1978) - blz. 238.
7)   Tussen 1845-1850 was de gemiddelde waardeverhouding van

goud ten opzichte van zilver, 15.832 : 1. Na de goudont-
dekkingen daalde het goud in waarde tot 15.411 : 1 in de
periode 1851-1855, terwijl zij verder daalde tot 15.286:
1 in de jaren tot 1860. Vooral na 1860 steeg het goud
evenwel. Zo was de waarde van het goud ten opzichte van
het zilver in de jaren 1867-1871 gemiddeld 15.6 : 1.
(Gegevens ontleend aan de Statistische Bijlage die zich
achterin deze studie bevinden).

8)   Onder het daar vigerende stelsel van de dubbele stan-
daard werd voor gouden- en zilveren muntspecion de vol-

gende bedragen aangemunt:

(in franken)
aan goud aan zilver

1825-1849 335.639.030 2.708.467.635

1850-1868 6.154.287.785 555.508.456
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(Gegevens ontleend aan Staatscommissie Van Bosse
(1873-1) - blz. 14).

9)   De Jong - (1967-deel IV) - documenten no. 27 - blz. 260.
10)  Op 23 december 1865 werd in Parijs de Latijnse Muntunie

opgericht, waaraan Frankrijk. Belgie, Italie en Zwitser-
land deel  van uitmaakten.  Zij,aanvaardden de dubbele
standaard op de grondslag van een wettelijke waardever-
houding tussen beide metalen. Hierbij beoogden zij een-
heid in de coupures, de omvang, het gewicht en het ge-
halte van de gouden- en zilveren standaardmunten bij de
Unie aangesloten landen tot stand te brengen.

11) Pierson (1884) - blz. 356-357.

Nederland  was  op  de  Muntconferentie  vertegenwoordigd
door Bankpresident Mees en de oud-minister van Financien
Vrolik. Het is hierbij volgens De Jong niet aan twijfel
onderhevig dat de afwijkende houding van Nederland is
ingegeven op initiatief van Mees.  (zie De Jong (1967-
deel II) blz. 227.)

12)  Wanneer men van meer dan 66n metaal gebruik maakt, kan

de spreiding tussen de grootste en kleinste muntwaarde
aanzienlijk vergroot worden.  Immers.  daar  er  aan  een
vlotte  afwikkeling  van  het  betalingsverkeer  behoefte
bestaat aan munten van uiteenlopende ,waarde, maar bij
een enkele standaard hierin slechts ten dele voorzien
kan worden, geeft een dubbele standaard het voordeel van
een grotere spreiding.

13)  De Jong - (1967-deel IV) - documenten no. 27 - blz. 261.
14)  De Jong - (1967-deel II) - blz. 228.
15)  De Jong - (1967-deel IV) - documenten no. 27 - blz. 260.
16)  De Jong - (1967-deel IV) - documenten no. 40 -blz. 286

e.v.

17)  De Jong - (1967 - deel II) - blz. 297.
18) De Jong - (1967 - deel IV) - documenten no. 49 - blz.

309 ev.

19)  De Jong heeft er op gewezen - tegen de achtergrond van
de politiek der Nederlandsche Bank om al het zilver dat
Nederland binnenvloeide tot zich te trekken - dat door
deze beslissing de facto in Nederland de zilveren stan-
daard werd prijsgegeven. Want weliswaar bestond de moge-
lijkheid voor een ieder om ingevoerd zilveren muntmate-
riaal bij  's Rijks Munt in Nederlandse specie te doen
omzetten maar  dit was  slechts theorie,  daar  's Rijks
Munt volledig in beslag werd genomen door het werk van
DNB.

Wij kunnen de mening van De Jong niet delen. Niettegen-
staande het feit dat DNB haar beslissing van 7 novem-
ber 1872 continueerde bleek dat in de laatste 9 maanden
van 1874, toen de Munt weder voor het zilver werd open-
gesteld, voor een bedrag van f 7 mln. gulden door an-
deren dan DNB werd aangemunt. (zie De Jong (1967 - deel
II) - blz. 300).
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20)  Staatscommissie  Van Bosse  (1873-1) - het  verslag werd
uitgebracht op 18 januari 1873.

21)  Hand(elingen) II, 1872-1873, blz. 777.
Er Zij OP gewezen dat in  zijn verslag prof. mr.

A.M. de Jong voorbij gaat aan deze beraadslagingen.
22)  Van Lynden van Sandenburg (A.R.) was lid van de Tweede

Kamer voor Tiel.
23) Minister Van Delden maakte deel uit van het Ministerie

De Vries-Van de Putte (1872-1874).
24) Hand II, 1872-1873, blz. 831.
25) Hand II, 1872-1873, blz. 832. Haffmans (K.) was lid van

de Tweede Kamer voor Boxmeer.
26) Bedoeld wordt het derde Ministerie-Thorbecke (1871-1872).
27)  Hand. II, 1872-73, blz. 839. Edn dag na de beschouwingen

van de Minister zou in Scandinavie op 18 december 1872
tussen de afgevaardigden der drie Scandinavische rijken
een Muntconventie  tot  stand komen waarbij  definitief
werd overgegaan tot de invoering van de enkele gouden
standaard  en  een nieuwe  zelfstandige  rekeningseenheid
werd ingevoerd.

28) Staatscommissie Van Bosse (1873-1) - blz. 19 t/m 20.
29) Staatscommissie Van Bosse (1873-2) - blz. 16 t/m 17.
30) Staatscommissie Van Bosse (1873-1) - blz. 27 t/m 29.
31) Zie ook Pierson (1881) - blz. 227.
32) Staatscommissie Van Bosse (1873-1) - blz. 28.
33) Staatscommissie Van Bosse (1873-1) - blz. 29 t/m 31.
34)  Bijl(age) Hand. II, 1872-1873, 118.

Ik wil erop wijzen dat de samenvatting die De Jong geeft
over de Memorie van Toelichting op de door minister
Van Delden  ingediende  schorsingswet  naar  mijn  mening
tekort schiet. Zo wordt door De Jong niet vermeld dat de
minister een verkeerde weergave van de Bankadviezen gaf.
Ook vermeldt hij niet dat de minister geen argumenten te
berde bracht voor invoering van de gouden standaard.
(Zie voor deze punten   de hoofdtekst en zie

De Jong - (1967-deel II - blz. 246-248).
35)  Zie ook De Jong (1967 - deel II) - blz. 259-260.
36) Uiteraard hadden de beide Kamers der Staten-Generaal

hierbij geen kennis kunnen nemen van de adviezen die
door de Bankdirectie in januari en oktober 1872 werden
uitgebracht.

37) De Jong - (1967 - deel IV) - documenten no. 50 - blz.
310.

38) De Jong - (1967 - deel IV) - documenten no. 51 - blz.
310 ev.

39)  Bijl. Hand. II, 1872-1873, 118, nr. 4.
40) Staatscommissie Van Bosse (1873-2) - blz. 13
41)  Zie J. Vrolijk (1889) - blz. 10
42)  Bijl. Hand. II, 1873-1874, 13.
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43)  Bijl. Hand. II, 1873-1874, 65.
Zoals we in de hoofdtekst zullen opmerken was de MvT op
dit wetsontwerp - in tegenstelling tot wat De Jong be-
weert - allesbehalve 'een bondig en overzichtelijk
stuk', terwijl de minister allesbehalve 'het wetsontwerp
in  een uitvoerige  en voortreffelijke  rede'  verdedigd
heeft.

(Zie De Jong - (1967-deel II) - blz. 261 en blz. 268).
44)  Het wetsvoorstel werd aangenomen en bij KB werd de wet

van kracht vanaf 15 januari 1874 tot 1 mei 1874.
45)  Zie Bijl. Hand. II, 1873-1874, 65, no. 6.

De betreffende gegevens waren de volgende:

waardeverhouding tussen
goud en zilver

25 oktober 1873 16.085 : 1
1 november 1873 16.119 : 1
8 november 1873 16.220 : 1

15 november 1873 16.293 : 1
22 november 1873 16.293 : 1
29 november 1873 16.258 : 1
6 december 1873 16.258 : 1

13 december 1873 16.241 : 1
20 december 1873 16.241 : 1
27 december 1873 16.258 : 1

46) De Jong - (1967-deel IV) - documenten no. 40 - blz.
287-288.

47)  Bijl. Hand. II, 1873-1874, 65, no. 86.
Er zij op gewezen dat de bewering van De Jong - als zou
de voordracht van Van den Berg tijdens  de  behandeling
van het wetsvoorstel Van Delden  in  de Tweede Kamer
slechts aan weinigen bekend geweest zijn - onjuist is.
Blijkens  het  voorlopig  verslag  op  het  wetsvoorstel
Van Delden kunnen we constateren dat juist de kritiek
van Van den Berg voor de  Kamer  aanleiding  was  de
minister uit te nodigen op Indische Muntzaken in te gaan.
(Zie De Jong - (1967 - deel II) - blz. 264 - voetnoot 3).

48) Hand. II, 1873-1874, blz. 883.
49) Hand. II, 1873-1874, blz. 879.
50) Hand. II, 1873-1874, blz. 914.
51) Hand. II, 1873-1874, blz. 882.
52) Hand. II, 1873-1874, blz. 877.
53) Hand. II, 1873-1874, blz. 916.
54) Hand. II, 1873-1874, blz. 930.

Schimmelpennick (C.) was lid van de Tweede Kamer voor
's-Gravenhage.

55) Hand. II, 1873-1874, blz. 1.205.
56) Hand. II, 1873-1874, blz. 1.206 en blz. 1.202.
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57) De Jong - (1967 - deel IV) - documenten no. 61 - blz.
323 ev. Vermelding verdient dat Mees en Vissering zich
van stemming onthielden over de vraag of de schorsings-
wet moest worden ingetrokken.

58)  De  Jong - (1967 - deel  IV) - documenten no. 61 - blz.
325.

59)  De Jong  - (1967 - deel IV)  - documenten  no. 63  - blz.
329 ev.

60)  Zijn laatste verrichting in deze zaak was het voorstel
aan de Koning de Staatscommissie Van Bosse te ontbinden.

61)  Bijl. Hand. II, 1874-1875, 53.
62)  Onder de wisselkoersen op het buitenland was de koers

van het pond sterling veruit de belangrilkste. aangezien
veel transacties in Engelse ponden, meer dan in welke
valuta dan ook. werden afgehandeld.

63) Staatscommissie Van Bosse (1873-2) - blz. 22.
64)  Bijl. Hand. II, 1874-1875, 53, nr. 7.
65)  Bijl. Hand. II, 1874-1875, 53, nrs. 8, 9 en 10.
66)  De aankoopprijs van het zilver lag bij de indiening van

het wetsvoorstel beduidend lager, te weten: fl. 99,11.
67) Hand. II, 1874-1875, blz.202.
68) Hand. II, 1874-1875, blz. 213 t/m 215.
69) De Jong - (1967 - deel IV) - documenten nr. 66 - blz.

337 ev.

70)  Bijl. Hand. II, 1874-1875. 146,  nr. 4,  bijlage A:  'Af-
schrift der ontvangen adressen en ingekomen adviezen'.
De hinkende standaard dankt haar naam aan het feit dat
de jure slechts in idn richting een vast verband tussen

de gulden en het goud werd gehandhaafd.
71)  De Jong  - (1967 - deel IV)  - documenten  no. 70  - blz.

347 ev.

72)  De Jong - (1967 - deel IV) - documenten no. 71
73)  Bijl. Hand. II, 1874-1875, 146, nr. 3.
74) Hand. II, 1874-1875, blz. 1.405 en blz. 1.431
75) Hand II, 1874-1875, blz. 1.435.
76) Hand. I, 1874-1875, blz. 326.
77)  De Jong (1960) - blz. 67.
78)  Informatie afkomstig van Boissevain (1902) - blz. 92.
79)  Bijl. Hand. II, 1875-1876, 176, nr. 3.
80)  Bijl.  Hand. II,  1875-1876,  176 en 187, nr. 4. Door de

Commissie  der  Rapporteurs  zijn  de  wetsontwerpen  tot
regeling van het Nederlands muntwezen en tot nadere be-
palingen omtrent het muntwezen in Nederlands-Indie ge-
zamenlijk behandeld.

81)  Bijl. Hand. II, 1876-1877, 56 en 57, nr. 1.
82)  Zoals ik in mijn verslag uiteengezet heb had het wets-

ontwerp strekkende tot invoering van de hinkende stan-
daard voor de Kamer slechts een toevallig karakter. De
constatering, dat het oog van een Kamermeerderheid zich
uitsluitend richtte op de monetaire ontwikkelingen die
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zich op het moment dat een wet werd ingediend voordeden,
blijft bij De Jong onvermeld. Maar het is juist  door
deze houding van de Kamer te verklaren dat het wetsvoor-
stel Van der Heim - tot invoering van de  gouden  stan-
daard - verworpen werd.
(Zie De Jong - (1967 - deel II) - hoofdstuk 15).

83)  Bijl. Hand. II, 1876-1877, 56 en 57, nr. 1 blz. 2.
84)  Het betreffende artikel 27 van die wet luidt als volgt:

'Onze minister van Financien is bevoegd om een deel der
zilveren standpenningen te doen versmelten tot baren en
die baren te verkopen,  alsmede om voor rijks rekening
goud aan te kopen en tot standpenningen te doen versmel-
ten'.

85) Hand. II, 1876-1877, blz. 290.
86) Hand. II, 1876-1877, blz. 291.
87) Hand. II, 1876-1877, blz. 307 t/m 310.
88) Hand. II, 1876-1877, blz. 324.

Schmidt (L.) was lid van de Tweede Kamer voor Assen.
89) Hand. II, 1876-1877, blz. 326.
90) Hand. I, 1876-1877, blz. 83 en blz. 84.
91) Hand. I, 1876-1877, blz. 102.
92) Bijl. Hand II, 1877-1878, 92.
93)  De Jong - (1967 - deel II) - blz. 518.
94)  Zilver- en goudproduktie voor de periode 1861-1895, in

ounces fijn (jaarlijks gemiddelde):
Periode Zilverproduktie Goudproduktie

1861-1865 35.401.972 5.949.582
1866-1870 43.051.583 6.270.086
1871-1875 63.317.014 5.591.014
1876-1880 78.775.602 5.543.110
1881-1885 92.003.944 4.794.755
1886-1890 108.911.431 5.461.282
1891-1895 157.581.331 7.882.565

Gegevens zijn ontleend aan Khouw Keng Liem (1929) - blz.
74.

95)  Zie  bijvoorbeeld Pierson  (1881) - blz.  224,  A. Vrolik
(1874) - blz. 17 en J. Vrolik (1889) - blz. 8.

96)  Zie J. Vrolijk (1889) - tweede deel van zijn boek.

97)  Zie Bijlage I - Deel II: Gemiddelde prijs van het zilver
te Londen, 1845-1914.

98)  Er zij hierbij weliswaar op gewezen dat nog eenmaal een
muntconferentie gehouden is, en wel in 1891, maar dat in
tegenstelling tot haar beide voorgangers het doel van
deze conferentie anders was. De deelnemers dienden nl.
niet van gedachten te wisselen over de vorming van een
bimetallieke unie, maar over de maatregelen die genomen
zouden kunnen worden ten einde uitbreiding te geven aan
het gebruik van zilver voor muntdoeleinden.  Ook deze
conferentie ging onverrichter zake uiteen.
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99)  De Jong (1967 - deel II) - blz. 398-400 en blz. 418-423.
100) Bijl. Hand. II, 1882-1883, 160.
101) Bijl. Hand. II, 1882-83, 160. nr. 10.
102) Bijl. Hand. II, 1882-1883, 160, no. 10. blz. 2
103) Informatie is afkomstig van De Jong - (1967 - deel II)

- blz. 562.

104) Bijl. Hand II. 1883-1884, 50.
105) Hand. II, 1883-1884. blz. 876.
106) Haffmans doelde hiermee impliciet op de moeizame onder-

handelingen tussen de overheid en DNB die destijds wer-
den gevoerd over de verlenging van het Bankoctrooi van
1863. Zie hiervoor hfst. 2.2.

107) Hand. II, 1883-1884 - blz. 882.
Gildemeester (L.) was lid der Tweede Kamer voor
Amsterdam.

108) Nadat de minister zich kon verenigen met de door Gilde-
meester voorgestane bedoeling van zijn amendement, werd
het wetsontwerp aangenomen door de beide Kamers. De wet
was van kracht vanaf 27 april 1884.
Het doel waartoe het Kamerlid Gildemeester zijn amende-
ment indiende blijft bij De Jong onvermeld.
(Vergelijk De Jong - (1967 - deel II) - blz. 565).

109) Zie De Jong - (1967 - deel II) - blz. 566.
110) Zie het antwoord van minister Grobbee op gelijkluidende

Kamervragen: Hand. II, 1884-1885, blz. 629.
111) Zie Bijl. Hand. II, 1887-1888, 141, artikel 3, paragraaf

3.

Hoewel ook De Jong in zijn verslag vermeldt dat de rege-
ring zich het recht voorbehield toe te treden tot een
bimetallieke unie, vraagt hij zich niet af waarom deze
bepaling in de Bankwet werd opgenomen.
(Zie De Jong - (1967 - deel III) - blz. 24/28/36/55).

112) Bijl.  Hand.  II,  1888-1889,  A - hoofdstuk  III,  no. 7.
Vos de Wael (K.) was lid der Tweede Kamer voor 's-Her-
togenbosch.
Er zij op gewezen dat in het verslag van De Jong de
nota's van het Kamerlid Vos de Wael onvermeld blijven.
Hoewel de opvatting, dat een bimetallieke unie wenselijk
zou zijn, in politieke kringen in Nederland eind jaren
'70 en de jaren '80 van de vorige eeuw gemeengoed was,
moeten we constateren dat dit punt door De Jong nauwe-
lijks belicht wordt.

113) Bijl. Hand. II, 1888-1889, A - hoofdstuk III, no. 8.
114) Bijl. Hand. II, 1890,1891, hoofdstuk VIIB, no. 15
115) Zie Bijl. Hand. II. 1892-1893, hoofdstuk VIIB. no. 16
116) Bijl. Hand. II, 1891-92, 145.
117) De Jong - (1967 - deel IV)  - documenten no.  131 - blz.

551 ev.

118) De Jong - (1967 - deel IV)  - documenten no.  133 - blz.
556 ev.
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119) De Jong - (1967 - deel IV)  - documenten no.  134 - blz.
564 ev.

120) Bijl. Hand. II, 1899-1900, 167.
121) Pierson (1902) - blz. 5 t/m 18.
122) Bij de aanwending van de discontopolitiek, die werd ge-

volgd door DNB, verhoogt zij het wisseldisconto en de
daarmee in verband staande beleningsrente  indien haar
beschikbare goudvoorraad al te zeer zou afnemen.
Bij een goudpremiepolitiek daarentegen, die werd gevolgd
door de Banque de France,  verhoogt zij, wanneer veel
uitvoer van goud naar het buitenland dreigt,  de prijs
van goud in staven.

123) Bijl. Hand. II, 1902-1903, 147, nr. 8.
124) Bijl. Hand. II, 1903-1904, 16, nr. 1.
125) Bijl. Hand. II, 1903-1904, 16, nr. 1, paragraaf 4.
126) Zie  De Jong  (deel II - 1967)  blz. 272 en Van Welderen

baron Rengers (1948) - blz. 506.
127) Pierson (1884) - blz. 354-355.
128) Quack (1977) - blz. 280.
129) Gerritsen (1887) - blz. 82 t/m 85.
130) Van Welderen baron Rengers (1948) - blz. 491 t/m 506.
131) De Jong (1960) - blz. 63-64.
132) Van de Laar (1978) - blz. 277.
133) Van de Laar (1978) - blz. 278.
134) Zie Van Welderen Rengers (1948) - blz. 116.
135) De Vries (1974) - blz. 160.
136) Zie Gerritsen (1887) - blz. 30-31, Boissevain  (1902)

- blz. 96 en Bos (1902) - blz. 291.
137) Hand. II, 1888, blz. 77-78.

Van Dedem (A.R.) was lid van de Tweede Kamer voor Zwolle.
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2.       DE BANKWETTEN VAN 1863, 1888, 1903, 1918, 1937 EN 1948

Inleidende opmerkingen

In Nederland werd bij Souverein Besluit (SB) van
25 maart 1814 DNB door Koning Willem I opgericht. Zij was een
'compagnieschap zonder firma', in de hedendaagse terminologie
een NV,  en zij zag zich voor 25 jaren:  'uitsluitend geoc-
trooieerd tot de handelingen, aan haar vergund'. Tot die han-
delingen  behoorden  in  de  eerste  plaats  kredietoperatieen
(discontering. belening) en handel in edel metaal. Destijds
was het echter niet de bedoeling bestaande en eventueel nog
op te richten banken van deze werkzaamheden uit te sluiten.
Ook een monopolie van biljettenuitgifte had zij niet, of-
schoon zij wel  feitelijk hiervan verzekerd was,  daar DNB
vrijgesteld is van zegelrecht, belastingen; waaraan anderen
w61 onderworpen bleven.

De betekenis van het begrip 'octrooi',i', dat wil zeggen '...
elke bijzondere bepaling waardoor de bevoegde magt aan een of
meerdere personen bij uitsluiting zeker regt toekent, waar-
over zij, uit kracht der wet kan beschikken',  moet  aldus
ergens anders worden gezocht.  Volgens De Jong is hetgeen1)

DNB in eerste aanleg onderscheidde van andere kredietinstel-
lingen, de bevoegdheid om als enige in Nederland het bankbe-
drijf uit te oefenen in de rechtsvorm van een vereniging van
personen, welke leden en welk bestuur niet met hun persoon-
lijk vermogen voor de verplichtingen der vereniging aanspra-
kelijk waren. Aldus bezat DNB, evenals The Bank of England,
bij haar oprichting in 1694, geen 'monopoly of note issue',
maar een 'monopoly of joint-stock banking'.
De jure kwam het hierboven geYnterpreteerde monopolie te ver-

vallen door de invoering van het wetboek van koophandel op
1 oktober 1838, die de oprichting van NV's vrijliet, mits aan
bepaalde wettelijke voorschriften werd voldaan. Een recht om
met uitsluiting van ieder ander het bankbedrijf in rechtsvorm
ener NV uit te oefenen, kon derhalve aan niemand meer worden
toegekend. Om de andere voorrechten aan DNB bij SB in 1814
verleend,  rechtsgeldig in stand te houden, had men de ver-
lenging van het octrooi in 1838 niet bij KB, maar bij de wet
moeten doen plaatsvinden.
Koning Willem I ging er echter vanuit dat in 1838 de tussen-
komst van de Staten-Generaal allesbehalve wenselijk was.

Eerst in 1863 werd door de wetgever uitdrukkelijk het bevoor-
recht bestaan der Bank bepaald, waarbij zij een NV is. Blij-
kens het Bankoctrooi  van 1863, dat daarna in 1888,  1903,
1918,  1937,  is  aangevuld hetzij  gewijzigd  zonder  aan  de
grondslag van de eerste Bankwet te tornen, kon slechts krach-
tens een bijzondere wet en op voet van de daarbij te stellen
voorwaarden het bedrijf van een circulatiebank worden uitge-
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oefend, waarna werd bepaald dat aan DNB het octrooi werd toe-

gekend voor een bepaalde tijdsduur. Aldus bezat DNB op het
punt der biljettenuitgifte slechts een geclausuleerd monopo-
lie; een formeel einde vond deze zaak eerst in artikel 10 (1)
van de Bankwet  1948 waarbij wordt voorgeschreven dat:  'De
Bank is, met uitsluiting van ieder ander, gerechtigd tot het
uitgeven van bankbiljetten'. Deze bevoegdheid is sinds 1948
niet meer aan een tijdslimiet gebonden.
Belangrijker  is evenwel te constateren dat de Bankwet van
1948 niet, gelijk de voorafgaande Bankoctrooien,  een her-
ziening  van  de wet van  1863,  maar een nieuwe wet op een
nieuwe grondslag, betekende. De vroegere Bankoctrooien
immers,  tot en met die van 1937, hadden alle een typisch
metallistische grondslag.
Daarentegen draagt de Bankwet van 1948 een a-metallistisch
karakter; de bankbiljetten zijn niet langer inwisselbaar (in
het standaardmetaal), zij zijn nog slechts verwisselbaar, dat
wil zeggen dat de ene coupure tegen de andere naar rato van
het  bedrag  kan  worden omgewisseld. Ook de Muntwet van
1948 - die de Muntwet van 1902 verving - draagt een a-metal-
listisch karakter omdat de standaardmunt, het gouden tientje,
uit de wet verdwenen is. Daarnaast verschilt de Muntwet van
1948 met die van 1902 hierin dat thans de (zilveren) guldens
en rijksdaalders, die tekengeld waren, tot pasmunt zijn ge-
worden waarvan de wettelijke betaalkracht beperkt is tot een
maximum van f 50,-.
Zoals we in het voorbijgaande constateerden is DNB sinds haar
oprichting een naamloze vennootschap. In feite een bijzondere
NV, aangezien aan de aandeelhouders bijzonder weinig zeggen-
schap over DNB is toegekend. Vanaf 1814 had de regering for-
meel een grote mate van zeggenschap in de samenstelling van
de directie.

Tenslotte zij er op gewezen dat de invloed van de aandeel-
houders over het centrale-bankbeleid reeds beperkt werd door
de bepalingen van de octrooiwet. Zo ging het octrooi van 1814
uit van drie beginselen die tot op de huidige dag gehandhaafd
zijn gebleven. Naast het beginsel dat DNB onder geen omstan-
digheden krediet in blanco mocht verlenen, moest zij zich in
haar werkzaamheden beperken tot bankzaken; het drijven van
handel (behalve in muntmateriaal) was haar verboden. En zij
mocht alleen die soorten van bankzaken doen, tot het verrich-
ten waarvan het octooi haar uitdrukkelijk bevoegd verklaarde.
Bij de oprichting van DNB in 1814 stond vooral de wens voorop
om een opleving van de kwijnende handel in de hand te werken.
Het is, volgens Holtrop2), geen behoefte aan geld in de zin
waarin DNB thans door de biljettenuitgifte voorziet, maar het
was een behoefte aan krediet en aan een bank om dat krediet
te verschaffen, waarin men met de stichting van DNB, van een
'op openbaar gezag ingestelde Nationale Bank' wilde voorzien.
Hoewel DNB de enige kredietinstelling was, in feite beperkt
tot Amsterdam, was haar succes in de jaren van de eerste
helft der 19e eeuw maar bescheiden.
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Een verklaring hiervoor moet vooral worden gezocht in de er-
varingen die Nederland in de Franse tijd had opgedaan met
assignaten. Pas na 1850 begon het wat te vlotten met de

3)

biljettencirculatie, en het duurde tot 1864 voor deze duur-
zaam de voorraad munt  en muntmateriaal  ging  overtreffen.
Eerst toen in 1853 het particuliere bankwezen zich in Neder-
land ging ontwikkelen, kon ook DNB een grotere rol gaan spe-
len. Thans evenwel door mede een echte centrale bank-functie
te gaan uitoefenen, namelijk door op te treden als 'bankers'
bank',  dat wil  zeggen als Bank die haar kredieten veeleer
verleent aan het handelsbankwezen dan, zoals tevoren, aan het
particuliere bedrijfsleven. De mogelijkheid daartoe ontstond
door het feit dat het bankbiljet geleidelijk een belangrijker
deel van de geldcirculatie was gaan uitmaken, terwijl daar-
entegen de door het publiek en het bedrijfsleven bij de jonge
handelsbanken aangehouden  tegoeden nog maar een bescheiden
omvang hadden.
De handelsbanken verkeerden derhalve in de positie een regel-
matig beroep te moeten doen op DNB. Daarnaast zette DNB haar
rechtstreeks  kredietbedrijf  voort,  dat  een  relatief grote
betekenis had. Zo was omstreeks 1900 de totale binnenlandse
kredietgeving van DNB nog ongeveer even groot als die van de

vijf grootste handelsbanken te zamen. Een beeindiging van het
rechtstreekse kredietbedrijf bracht de Tweede Wereldoorlog.
De behoeften der banken om op DNB terug te vallen werden na
de Eerste Wereldoorlog steeds geringer. Van 'bankers' bank'
werd deze langzamerhand voor het handelsbankwezen alleen nog
maar 'lender of last resort', dat wil zeggen de geldverschaf-
fer in bijzondere omstandigheden.
In het licht van de hierboven in hoofdlijnen beschreven ont-
wikkeling kan thans de parlementaire behandeling der Bankwet-
ten een aanvang nemen. Gelet op de probleemstelling van deze
studie en gezien het feit dat De Jong in zijn standaardwerk
over de 'Geschiedenis van De Nederlandsche Bank: 1814-1914'
niet is ingegaan op de verhouding van de Staten-Generaal ten
opzichte van de Bank, is deze beschrijving gewenst. Ik heb
gemeend om eveneens aandacht te besteden aan (de parlemen-
taire behandeling van) het Nederlandse wisselkoersbeleid van
de jaren dertig (zie hoofdstuk 2.5.). Nederland hoorde tot de
laatste getrouwen aan de gouden standaard, zoals het eens tot
de laatste landen behoorde die die standaard feitelijk aan-
vaardde. Het hardnekkig handhaven door de Nederlandse rege-

ring van de gouden standaard heeft in en buiten de beide
Kamers der Staten-Generaal geleid tot een felle discussie,
waarbij meer en meer de juistheid van de politiek van aanpas-
sing met behoud van de geldende goudwaarde van de gulden in
twijfel werd getrokken.
Rest mij de mededeling dat in hoofdstuk 3, aan de hand van
het aangedragen materiaal, de verhouding van de Staten-Gene-
raal ten opzichte van DNB voor 1950 wordt besproken.
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2.       DE BANKWETTEN VAN 1863, 1888, 1903, 1918, 1937 EN 1948

2.1. De Bankwet van 1863

Aan  het  vooroverleg  tussen DNB en het tweede ministerie
Thorbecke over de herziening van het octrooi, dat voor 1863
diende plaats  te vinden, hebben vooral mr. J.G. Gleichman,
referendaris bij het ministerie van Financidn en
mr. W.C. Mees, President van DNB, een rol gespeeld. Gleichman
kreeg de opdracht om in zijn nota over de herziening van het
octrooi twee punten onder het oog te zien. Ten eerste of een
pluraliteit van circulatiebanken de voorkeur verdiende boven
het bij uitsluiting toekennen van de bevoegdheid tot biljet-
tenuitgifte aan 66n instelling en ten tweede of het wenselijk
zou zijn het bedrag der uit te geven biljetten door over-
heidsvoorschriften aan zekere grenzen te binden.

4)

Vooral de aan Gleichman door de regering eerstgestelde vraag
was een politiek-gevoelig punt. Tijdens het tweede ministerie
Thorbecke was de Liberale Partij in haar kracht en juichte
over de nieuwe veroveringen welke telkens gemaakt werden door
haar denkbeelden, in het bijzonder op het gebied van handel
en nijverheid. Een vooruitstrevend ministerie irnmers diende
vrij spel te laten aan de concurrentie, die de handel en

nijverheid ten zeerste bevorderde. En nu zagen veel liberalen
in het handhaven van het privilege der uitgifte van bankbil-
jetten voor DNB, een handeling in lijnrechte strijd met de
beginselen der  Liberale  Partij.  Wat  hun hinderde was het
schrikbeeld van een monopolie  en de  bestendiging  daarvan.
Bovendien waren velen ontstemd over het feit dat DNB nauwe-
lijks haar werkzaamheden, haar kredietverlening, buiten
Amsterdam had uitgestrekt.

5)

Het   is opvallend dat in andere landen - waaronder
Engeland - de kwestie over de wenselijkheid van 66n of meer

circulatiebanken zich veel eerder heeft afgespeeld. Ter be-
antwoording van de vraag waarom pas rond 1863 deze kwestie zo
veel ophef heeft gemaakt in Nederland wil ik op het volgende
wijzen. De vaststelling van het octrooi vond voor het eerst
in 1863 bij de wet plaats. Dit in tegenstelling tot 1838 toen
DNB geoctrooieerd werd bij KB, zodat van voorafgaande be-
raadslagingen in de Staten-Generaal  geen sprake was,  maar
alles binnenskamers door de regering werd afgedaan.
Gleichman opteerde voor een veelheid van circulatiebanken in
Nederland, althans de mogelijkheid daartoe diende bij de wet
te worden geregeld. Want ofschoon er zijns inziens geen ver-
schil bestond tussen bankbiljetten en ander handelspapier,
moest de stap van de feitelijke bestaande situatie naar een
stelsel van volledige vrijheid bij de biljettencirculatie te
groot worden geacht. Hierdoor kon bij het publiek verwarring
gesticht worden,  zodat alleen een geleidelijke ontwikkeling
haalbaar scheen. Of in de praktijk een drang tot het oprich-
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ten van andere circulatiebanken naast DNB zou ontstaan, zou
volgens Gleichman voor een goed deel afhangen van de wijze
waarop de Bank haar taak vervulde, in dit geval of zij mid-
dels een uitgestrekt filialennet over Nederland haar krediet-
verlening zou uitbreiden. Maar het gemis van een wettelijk
monopolie, omdat aan de Bank alleen een geclausuleerd mono-
polie kon worden verleend, zou voor DNB een prikkel zijn om
zo goed mogelijk in de behoeften van het publiek te voorzien.
Voor wat betreft de dekkingsvereisten stelde Gleichman voor,
dat de wet zou kunnen volstaan met aan de Bank de verplich-
ting op te leggen haar biljetten te verwisselen tegen specie.
In zijn nota heeft Gleichman eveneens afgevraagd welke de
verhouding tussen DNB en de Staat behoorde te zijn. Naar zijn
mening moest gestreefd worden naar een zo groot mogelijke
onafhankelijkheid van DNB, waarbij de Staat niet diende te
delen in de winsten der Bank. Eveneens behoorde de invloed
van de regering op het bestuur van de Bank tot een minimum
beperkt te zijn. De benoeming der directie dient in deze ge-
dachtengang voortaan aan de aandeelhouders te worden overge-
laten, waarbij kan worden volstaan met een Koninklijke Com-
missaris, die vanwege de regering een zekere mate van toe-
zicht op de Bank zal kunnen uitoefenen.

Met betrekking tot de vraag, of een Pluraliteit van circula-
tiebanken de voorkeur verdiende boven een circulatiebank, gaf
Mees blijk van een geheel andere mening dan GleichmanG). De

vraagstukken van circulatiebankwege hangen zijns inziens zo
nauw samen met de toestand van het ruilmiddel en het bezit
van een deugdelijk ruilmiddel is van zulk een overwegend be-
lang voor iedere Staat, dat Staatsbemoeiing terzake wel dege-
lijk op zijn plaats moet worden geacht.

De eis van een deugdelijke circulatie staat op gespannen voet
met het denkbeeld dat een pluraliteit van circulatiebanken
wenselijk is.  Immers, een grote, aan bepaalde voorschriften
gebonden Bank, die een feitelijk monopolie bezit, zal niet zo
spoedig tot ongemotiveerde kredietuitbreiding overgaan. Daar-
naast heeft een pluraliteit van circulatiebanken de strekking

het optreden van financiele crises te bevorderen en bijzonder
ongunstig te werken wanneer zulk een crisis eenmaal is inge-
treden,  omdat  een  veelheid van circulatiebanken zelden of
nooit in staat is in dagen van crisis de uitgebreide krediet-
hulp te verlenen waarin 66n circulatiebank juist dan zoveel
goeden diensten kan bewijzen. Hiervoor behoefde Mees slechts
te wijzen op de situatie in Engeland waar, naar aanleiding
van de na 1833 opgerichte joint-stocks banks, die vrij waren
bankbiljetten te emitteren. in korte tijd aanzienlijke d6con-
fitures  resulteerden.  Deze  toestand  had  in  het  Verenigd
Koninkrijk ertoe geleid dat de concentratie van de biljetten-
uitgifte in handen van 66n daartoe speciaal geoctrooieerde
instelling veruit  de  voorkeur verdiende. Waar men aldus7)



98

in Engeland,  maar ook in andere landen, krachtige pogingen
ging aanwenden om tot eenheid van circulatie te geraken, zou
men gelijkertijd in Nederland de proef wagen om van een sinds
lang verworven eenheid, weer tot verscheidenheid te komen? 8>

Maar ofschoon Mees vooral de eis van een deugdelijke circu-
latie beklemtoonde, waarbij Staatsbemoeiing onontbeerlijk is,
kon hij zich vinden in de gedachte van Gleichman om ten aan-
zien van de bankbiljettenemissie aan DNB geen blijvend, maar
een geclausuleerd monopolie te verlenen. De wetgevende macht
behoort zich de bevoegdheid voor te behouden om. zo DNB: 'te
eeniger tijd mogt blijken niet aan hare besternming te beant-
woorden',  de  oprichting  van andere  circulatiebanken  naast
haar toe te staan. De ontstemming van velen over het feit dat
DNB te veel een Amsterdamse instelling was, was wel degelijk
gegrond en op die wijze zou een geclausuleerd monopolie voor
DNB een stok achter de deur zijn.
Desondanks stond voor Mees de eis van een deugdelijke circu-
latie centraal en aangezien Staatsbemoeiing hierbij niet kan
worden gemist is het denkbeeld om de Staat in de winsten der
Bank te laten delen nog niet zo verwerpelijk. Wanneer, aldus
Mees,  de  Bank  een feitelijk monopolie  verkrijgt,  dan ge-
schiedt dit niet ten behoeve van haar aandeelhouders, maar
ten algemene nutte. Derhalve is het billijk, dat, zo er uit
dat  monopolie  buitengewoon  grote  winsten voortvloeien,  de
gemeenschap in die winsten deelt. Ook met betrekking tot de
benoeming van het Bankbestuur wilde Mees niet zo ver gaan als
Gleichman. Wanneer DNB enige circulatiebank blijft, dient de
regering zich enige invloed op de benoeming van het bestuur
van DNB voor te behouden, zo mede enig toezicht, ten einde er
voor te waken dat DNB zich aan de wettelijke voorschriften
houdt.

Ook met betrekking tot de vraag of dekkingsvoorschriften van
belang zijn, gaf Mees blijk van een andere mening. Om een
economisch niet gerechtvaardigde vermeerdering der biljetten-
circulatie te voorkomen, is het niet voldoende te bepalen dat
de bankbiljetten steeds inwisselbaar zullen zijn in specie.
Om die reden zijn dekkingsvoorschriften wel degelijk van be-
lang, doch bij KB zou moeten worden bepaald hoeveel die dek-
king zou moeten zijn ten einde de grenzen der biljettenuit-
gifte aan bijzondere omstandigheden te wijzigen.

Nadat de nota van Gleichman en het antwoord van Mees hierop
waren uitgebracht, gaf minister G.H. Betz te kennen de ziens-

wijze van Mees, waarbij hi  zich uitsprak tegen meerdere cir-
culatiebanken,  te  delen. >  DNB  diende  in  haar  uitzonde-
ringspositie  te  worden gehandhaafd,  maar gelijkertijd  be-
hoorde de wet waarborgen te bevatten dat DNB haar werkzaam-
heden zou uitstrekken tot alle gewesten des lands. De wijze
toch waarop het wetsontwerp bij de Staten-Generaal zou worden
ontvangen. zou in de eerste plaats afhankelijk zijn van de
mate waarin DNB met de belangen van het gehele Rijk rekening
hield.
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DNB zal zich hebben los te maken van alles wat deze in de
ogen van velen te zeer en te uitsluitend tot een Amsterdamse
instelling maakt. Hiertoe dient de Bank in Rotterdam een bij-
bank te stichten en agentschappen op te richten.
Zou DNB om wat voor reden dan ook niet bereid zijn haar werk-
zaamheden uit te strekken over het gehele land, dan stond het
de wetgever vrij meerdere circulatiebanken toe te staan.

10)

Om die reden strekte artikel 1 van het Bankoctrooi er toe dat
geen circulatiebank kon worden opgericht anders dan krachtens
een bijzondere wet, terwijl artikel 2 luidde dat DNB gerech-
tigd bleef om als circulatiebank werkzaam te zijn voor een
tijdsduur van 25 jaren.
DNB heeft zich in dit voorstel  kunnen vinden.  de Raad van
State evenwel maakte bezwaren. Volgens de Raad van State

11)

ging het wetsontwerp over de hoofdvraag te veel uit van de
bestaande situatie, namelijk 66n circulatiebank, terwijl het

juister geweest zou zijn - daar de wetgever zich over de
regeling van het bankwezen had uit te spreken - allereerst de
vraag te beantwoorden welk stelsel (een pluraliteit van cir-
culatiebanken  of  niet)  het  meest  geschikt  ware.  Hiervoor
diende een algemene wet op het circulatiebankwezen tot stand
te komen. En eerst wanneer deze algemene wet zou zijn aan-
vaard, zou het ogenblik daar zijn om te beslissen wat ten
aanzien van DNB diende te geschieden.
De minister heeft dit advies naast zich neergelegd en bleef
volharden bij zijn eerder genomen besluit. Maar ondanks het
feit dat de regering eenheid van circulatie, leiding door 66n

college wilde, wilde zij gelijkertijd in geen enkel opzicht
een nauwe band met DNB. De regering stelde zich aldus tegen
het advies van DNB op om de Staat in de winsten der Bank te
laten delen. Zo lezen wij in de MvA dat het regeringsvoorstel
over de hoofdvraag niet op het oog heeft het verlenen van
gunsten aan DNB, maar alleen bedoelt een  regeling  in het
algemeen belang, het vestigt de papieruitgifte en circulatie
op goede grondslagen.

12)

De regering heeft daarbij gemeend zich te moeten onthouden
van het opleggen van geldelijke offers die de verhouding der
regering tot DNB zouden kunnen belemmeren.
Volgens dr. D. Bos heeft de regering hierbij als volgt ge-
redeneerd. De beantwoording van de vraag of din of meer13)

circulatiebanken de voorkeur verdiende,  behoorde geheel af-
hankelijk te zijn van de wens dat DNB een bijbank en een
filialennet zou vestigen. Maar wanneer nu de Staat voordelen
zou trekken van de Bank, in de vorm van jaarlijks een aandeel
in de winst, dan zou zij niet onbevangen tegenover die vraag
komen te staan. In dat geval zou de Staat er alles aan ge-
legen zijn om onder alle omstandigheden de bestaande situatie
te continueren.
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Evenals Mees wilde ook minister Betz in de benoeming van het
bestuur der Bank niet zo ver gaan als Gleichman voor ogen
stond,  te weten de benoeming der gehele directie voortaan
over te laten aan de aandeelhouders. Maar in vergelijking tot
het aan DNB verleende octrooi in 1814 en 1838 heeft de
minister in 1863 gemeend om de formele invloed van de rege-
ring op de benoeming van de directie te verminderen ten voor-
dele van de aandeelhouders. De President en de  secretaris
(die sinds 1863 deel uitmaakt van de directie) zouden ook nu
door de Kroon worden benoemd, doch. in tegenstelling tot de
situatie van voor 1863 toen er geen voordracht of aanbeveling
was, vanaf 1863 uit een aanbeveling van 2 personen opgemaakt
in een gemeenschappelijke vergadering van commissarissen en
directie.     De                         op

14)
(15) commissarissen hun beurt worden

gekozen door en uit de stemgerechtigde aandeelhouders. Ook
met betrekking tot de 5 directeuren is er voor wat betreft de
benoemingsprocedures  een verandering na 1863 te bespeuren.
Voor 1863 geschiedde de benoeming van de directeuren door de
Kroon, uit een voordracht opgemaakt door de commissarissen en
de Bankdirectie.

Na 1863 werd deze benoeming door de Kroon vervangen door een
benoeming door de stemgerechtigde aandeelhouders, die uit een
voordracht van 3 personen voor elk te vervullen plaats, op te
maken door de gemeenschappelijke vergadering van directie en
commissarissen,  een directeur benoemden voor een tijdsduur
van 5 jaren.

15)

Op die wijze, aldus de MvT, wordt de invloed op de benoeming
der directie voor verreweg het grootste gedeelte overgebracht

16)
naar de onmiddellijk belanghebbenden:  de aandeelhouders.
Zij hebben indirect ook invloed op de verkiezing van secre-
taris en President.
Wel heeft minister Betz, op initiatief van Gleichman, de be-
slissing genomen om voortaan een Koninklijke Cornmissaris te
benoemen, die toezicht uitoefent namens de regering op DNB.
Dit toezicht had alleen betekenis op de naleving der wette-
lijke voorschriften; een bevoegdheid om de directievergade-
ringen bij te wonen had deze commissaris niet. De directie
van de Bank heeft hiertegen geen bezwaren ingebracht.
Aangaande de dekkingsvoorschriften heeft de minister de ge-
dachte van Mees terzake overgenomen, waarbij de wet het be-
ginsel  aangaf - te weten het  stelsel van de proportionele
dekking - , terwijl bij KB zou worden bepaald hoeveel  die
dekking moest zijn.
Ten slotte verdient  melding dat  de  Bankdirectie  onder de
Banlcwet van 1863 werd verplicht idn keer per week in de
Staatscourant een verkorte balans te publiceren, waaruit de
feitelijke dekking van het gezamenlijk bedrag van bankbiljet-
ten, bankassignaties en creditsaldi in rekening-courant door
munt of muntmateriaal kon worden afgelezen. Ook hiermee ging
de Bankdirectie akkoord.
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Zodoende kon de Bankdirectie zich vinden in het gehele wets-
ontwerp.  Het  is  evenwel  opmerkelijk dat  zij  met  klem de
minister verzocht w61 in de MvT te doen uitkomen dat het
wetsvoorstel  het  resultaat was  van  langdurige  onderhande-
lingen tussen de regering en DNB, en dat daarom het wetsvoor-
stel  was te beschouwen als een overeenkomst waarin zonder
nader overleg tussen de regering en DNB moeilijk meer ver-
anderingen konden worden aangebracht. De minister echter17)

heeft tegen deze gedachte bezwaar gemaakt. Het sprak volgens
de minister vanzelf dat in het ontwerp uit hoofde van des-
zelfs  eigenaardige karakter bij  gewoon amendement  van  de
Tweede  Kamer  slechts  zeer  bezwaarlijk amenderingen  zouden
kunnen worden aangebracht.  Maar door dit punt  bij  de  in-
diening van het  wetsvoorstel  dadelijk op  de voorgrond te
plaatsen, zou men de kans dat het wetsvoorstel wordt aange-
nomen niet groter maken.
Desondanks is het toch losgelopen. Het wetsvoorstel werd aan-
genomen  zonder  noemenswaardige  amenderingen.  De  hoofdzaak,
wel of niet meerdere circulatiebanken, stond bij de algemene
beraadslagingen centraal, waarbij de meningen weliswaar sterk
verdeeld waren, doch de weg die de minister wilde gaan was
voor een Kamermeerderheid bevredigend.

18)

Zo konden een groot aantal liberale Kamerleden die voorstan-
ders  van bankvrijheid waren zich geruststellen met de ge-
dachte dat de door DNB op te richten filialen zouden uit-
groeien tot bijbanken, waarbij deze, volgens hun voorspel-
ling,  meer  en meer  zelfstandig  zouden  worden,  zodat  ten
slotte toch werd bereikt wat zij trachtten te bereiken, te
weten onderscheidene banken, die om een centrale als de mach-
tigste zich zouden rangschikken.

2.2.     De Bankwet van 1888

Al spoedig na de totstandkoming van de Bankwet in 1863 is de
Bank tegemoet gekomen aan de wens, om te Rotterdam een bij-
bank en elders agentschappen en correspondentschappen te ves-
tigen.
Zo werden  tussen  1864  en 1888 66 correspondentschappen en''

13 agentschappen,  in  elke  provincie  een  en  in  Overijssel
twee, in het leven geroepen. Vooral door deze vestigingen is
er in de Tweede Kamer nauwelijks kritiek geleverd op de kre-
dietgeving van DNB gedurende de derde kwarteeuw van haar be-
staan. Zo lezen wij in het voorlopig verslag aangaande het
ontwerp - Bankwet  1888  dat  (volgens  de  grootst  mogelijke
meerderheid) vanaf 1863 DNB niet in gebreke gebleven is aan
handel en nijverheid de diensten te bewijzen die zij behoef-
den. 19)

Wat echter wel de aandacht trok was het hoge dividend, dat
DNB jaar op jaar aan haar aandeelhouders uitkeerde. Beliep
het dividend onder het vorige octrooi gemiddeld 8% per ja4r
(1838-1863), nu echter  was dit gemiddelde  voor de jaren  1864
tot 1885 opgelopen tot ruim 19%.
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In feite had zich al vanaf het eind der jaren zeventig van de

vorige eeuw een algemene opinie gevormd bij de beide Kamers
der Staten-Generaal en de regering over dit punt; te weten
dat het een fout was geweest om in de Bankwet van 1863 het
recht van papieruitgifte aan de Bank toe te kennen, zonder
dat  daartegenover  geldelijke  voordelen  voor  de  schatkist
waren bedongen. 20> Het denkbeeld uit 1863, dat indien DNB
niet aan het verlangen tegemoet zou komen om een filialennet
op te zetten, de wetgever niets anders te doen stond dan te
streven naar een pluraliteit van circulatiebanken, doch dat
bij dit vraagstuk de Staat onbevangen diende te staan door
geen geldelijke belangen in DNB te hebben, was achterhaald.
Geen zinnig mens dacht er meer over, mede tegen de achter-
grond van de Muntkwestie, om te streven naar meerdere circu-
latiebanken.  'Mocht alzo',  aldus Bos,  'de Wetgevende Macht
den  invloed op  het  circulatiebankwezen willen  uitoefenen,
dien ze tot dusver desnoods kon doen gelden door de oprich-
ting van eene andere circulatiebank mogelijk te maken,  (dan
zal) ze thans moet(en) werken op de eenige circulatiebank die

algemeen als noodig en voldoende wordt beschouwd.
'21)

Menigeen heeft  er destijds op gewezen dat de kwestie der
winstuitkering in de jaren tachtig zo predominerend was, dat
het dikwijls scheen alsof dit nu eigenlijk het vraagstuk par
excellence was, h6t grote punt van zo overwegend belang, dat
alle andere consideraties daarvoor op  de  achtergrond
weken. 22)

Volgens dr.  R.P. Mees, afgevaardigde uit Rotterdam, is dit
punt niet alleen allesoverheersend geweest,  doch heeft het
zijns inziens eveneens in velerlei opzichten noodlottige ge-
volgen gehad. Vooreerst voor de Staat die daardoor miljoenen
heeft moeten derven, daarnaast echter voor DNB zelve. Menig-
maal, hoezeer ook ten onrechte, werd DNB in en buiten de
Kamers met wantrouwen tegemoet getreden. Het had ook dit tot
gevolg dat het menigmaal dreigde de juiste opvatting over het
karakter van  een circulatiebank  te verduisteren.  In veler
ogen was het alsof het genieten van overmatige winsten door
de aandeelhouders inherent was aan een particuliere bank met
een monopolie begiftigd.
Daar kwam nog bij dat velen weinig waardering konden op-
brengen voor de houding van DNB ten aanzien van een mogelijke
winstdelingsregeling. Immers, weliswaar vermeldde de Bankwet
van 1863 dat het octrooi verleend aan DNB gold tot 1888, doch
reeds in 1884 deed de regering een (mislukte) poging om zich
met het Bankbestuur over een tussentijdse verlenging van het
octrooi te verstaan. Het was de Eerste Kamer die de stoot tot
deze  onderhandelingen gaf. In  het  voorlopig  verslag  van
19 januari 1884 opgemaakt door de Commissie der Rapporteurs
over het wetsontwerp tot vaststelling van hoofdstuk VII B der
Staatsbegroting voor het dienstjaar 1884, werd gesteld dat
velen het denkbeeld opperden, tegen de achtergrond van de
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nijpende financidle toestand van de Staat, om reeds nu in
overleg te treden met DNB over een wijziging in het bestaande
octrooi, ten einde voor de Staat voordeliger voorwaarden te
verkrijgen, waartegenover de Bank verlenging van haar octrooi
tegemoet zou kunnen zien. De hierna volgende onderhandelingen
hebben niet geleid tot een overeenkomst tussen de regering en
DNB.  Blijkens de MvA  (ingekomen op  11 november 1885)  over
hoofdstuk VII B der Staatsbegroting voor 1886 had de Bank-
directie voornamelijk bezwaar een door de wet te bekrachtigen
overeenkomst te sluiten waarin, zonder aan de daarin vastge-
stelde hoofdbeginselen te raken, door de wetgever wijzigingen
zou kunnen worden aangebracht. De regering daarentegen maakte
van haar zijde bezwaar de Tweede Kamer haar recht van amende-
ment te versperren ten aanzien van een onderwerp, dat tot
dusverre bij octrooi werd geregeld. In die stand van zaken
moesten, blijkens de MvA, de onderhandelingen wel worden af-
gebroken, zodat de thans lopende termijn volgens de bepalin-
gen der wet van 1863 zal aflopen en de wetgever zelfstandig
omtrent de nadere regeling van dit onderwerp zal kunnen be-
slissen.
In 1888 is over dit onderwerp beslist waaruit een winstde-
lingsregeling voortvloeide die voor zowel de regering als DNB
bevredigend was. Hieraan werd de bepaling verbonden dat het
aandeel voor de Staat in de winsten der Bank, die uit het
monopolie der biljettenuitgifte voortvloeiden, verviel wan-
neer DNB niet langer in haar uitsluitend recht van biljetten-
uitgifte werd gehandhaafd. Daarnaast zijn in de Bankwet van
1888 twee andere punten geregeld, te weten: voor het eerst
werd DNB verplicht voorschotten in rekening-courant aan de
Staat te verstrekken, op onderpand van schatkistbiljetten en
tegen de gewone beleningsrente, tot een bedrag van ten hoog-
ste fl. 5 mln, telkens wanneer de minister van Financidn dit
tot tijdelijke versterking van 's Rijks schatkist nodig mocht
achten.
Ten tweede mocht DNB voor het eerst papier op het buitenland
kopen  en verkopen.  Hiervoor werden door  de minister twee
motieven aangedragen:
a.   om, in tijden van een geringe binnenlandse kredietvraag,

de inkomsten van DNB te vergroten en
b.   omdat een portefeuille buitenlandse wissels, wanneer de

wisselkoersen  zich  tegen  Nederland  keerden.  dezelfde
diensten kunnen bewijzen als uitvoer van muntmateriaal
en dus die uitvoer zou kunnen voorkomen of verminderen,
met dit gevolg, dat de goudvoorraad van de Bank aan min-
der grote afwisselingen onderhevig zou zijn.

Opgemerkt zij nog dat aan het bezit van een buitenlandse wis-
selportefeuille een limiet gesteld werd.
Bij de algemene beraadslagingen over het ontwerp Bankwet 1888
stond de winstdelingsregeling, die tussen Staat en DNB was
gesloten, centraal. Voor onze studie is evenwel het volgende
punt belangrijker. Het betreft het volgende.
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Blijkens  het  voorlopig  verslag  vond  een  meerderheid  een
tijdsduur van het octrooi voor 20 jaren aan DNB verleend, te
lang. Het liefst zou men slechts voor 10 jaren aan DNB23)

24) Eeneen octrooi  verlenen, met stilzwijgende verlenging.
kortere tijdsduur waarvoor het octrooi zou moeten gelden was,
aldus het voorlopig verslag, niet vanuit het oogpunt van de
winstdeling van belang, - deze door de regering voorgestane
winstdeling  diende  juist  een  duurzaam  karakter  te  heb-
ben - maar vanuit het oogpunt dat hierdoor de waarborgen ver-
meerderd zouden worden voor een bestendiging van een beleid,
op bevordering der belangen van het publiek gericht.
De wetgever diende na betrekkelijk korte tijd opnieuw te be-
oordelen of DNB nog evenzeer in het algemeen belang bestuurd
werd als sinds 1863 het geval was geweest.
We kunnen ons voorstellen dat een dergelijk verzoek van de
Kamer. middels amendement, tot stand wordt gebracht. Maar het
was de Kamerleden niet ontgaan dat blijkens de MvT met be-
trekking tot de winstdelingskwestie, deze regeling slechts na
langdurige onderhandelingen tot stand was gekomen tussen DNB

25)en de Staat. Bovendien  had de  minister,  nadat  in de
Tweede Kamer pogingen waren aangewend om de winstdeling nog
voordeliger  voor de Staat te maken,  duidelijk te verstaan
gegeven dat men ernstig rekening diende te houden met  de
mogelijkheid dat de Bank geen genoegen zou nemen met een gro-
ter winstaandeel voor de Staat dan door de regering was voor-
gesteld. Nadat de minister hierop had gewezen, werd het amen-
dement van de afgevaardigde Mr. A. Kerdijk, strekkende om de
winstverdeling te wijzigen ten voordele van de Staat, ver-
worpen.
In feite,  aldus de afgevaardigde mr. A.J.H. van Baer, ver-
keert de volksvertegenwoordiging bij een wetsontwerp betref-
fende Bankzaken niet in een zuivere toestand. 26  Wij bevin-

den ons niet op een geheel vrij terrein, daar het welslagen
dezer regeling daarvan afhangt, of dit ontwerp ook door de
andere partij (DNB) wordt aangenomen en uitgevoerd. Dit ont-
werp is niet geheel en al een produkt van onze eigen wil, van
eigen goeddunken, maar van het gemeen overleg tussen de rege-
ring en het Bankbestuur. Wanneer men een dergelijk ontwerp,
dat in gemeen overleg tot stand is gekomen. hier als het ware
wederom geheel uit elkander gaat rukken middels amenderingen,
vreest de afgevaardigde dat daardoor de gehele zaak gevaar
loopt te mislukken. Zo zou, mocht DNB onoverkomelijke bezwa-
ren hebben tegen de aanneming van bepaalde amendementen, de
Bankdirectie kunnen overwegen hetzij in liquidatie te treden
of haar bedrijf in dat van een handelsbank om te zetten. In
dat laatste geval zou de Staat niet langer bijzondere voor-
waarden aan DNB kunnen geven; immers uitsluitend het aan DNB
verleende recht tot uitgifte van bankbiljetten geeft de over-
heid gelegenheid tot het stellen van voorwaarden in het alge-
meen belang.  Deze voorwaarden zijn al de bepalingen van de
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octrooiwet. Aldus zijn wijzigingen op initiatief van de Kamer
slechts mogelijk op ondergeschikte punten. Om die reden ook
wenste Van Baer van de regering te vernemen welke de inzich-
ten van DNB zijn over dit wetsontwerp, alvorens hij voor of
tegen 66n of ander amendement zou kunnen stemmen. Ook andere
Kamerleden wezen er op dat we weliswaar bij een wetsontwerp
als deze formeel te maken hebben met een wet, doch materieel
komt zij neer op een contract. En aangezien in een overeen-
komst niet anders dan met goedvinden der contracterende par-
tijen een wijziging aangebracht kan worden, bleef de Kamer in
het onzekere of bepaalde amendementen nu wel dan niet voor
DNB acceptabel zijn.
In  zijn  antwoord  aan  de  Kamer  stelde  minister  Jhr. mr.
K.A. Godin de Beaufort27>  dat,  behoudens  de  winstdelings-

regeling,  de  regering de vraag, met welke amendementen DNB
zich kan verenigen, niet kan beantwoorden. De eindbeslissing
over de aanneming van het ontwerp Bankwet ligt immers formeel
niet bij de Bankdirectie, maar bij de vergadering van aan-
deelhouders. Geen enkele vergadering, ZO vervolgde de

minister, is berekenbaar en deze waarschijnlijk ook niet. De
minister wees er wel op dat men bij alle beslissingen, bij
alle amendementen terzake, zich moet doordringen van de ver-
antwoordelijkheid die de Kamer op zich laadt. Men heeft de
zekerheid  dat  wanneer  dit  wetsontwerp  zonder  belangrijke
wijzigingen op hoofdpunten wordt aangenomen, het dan ook zal
worden aangenomen door DNB, want het is niet denkbaar, dat de
vergadering der aandeelhouders er zich tegen zouden verkla-
ren, wanneer directie en commissarissen er unaniem mee in-
stemmen. Wanneer daarentegen het advies van directie en com-
missarissen wijfelend of flauw zou zijn, wanneer zij de be-
slissing overlieten aan de vergadering der aandeelhouders, is
het moeilijk te zeggen wat dan het gevoelen van deze vergade-
ring zou zijn.
Het antwoord van de minister was onvoldoende, opnieuw vroeg
de Kamer in tweede termijn wat het gevoelen van de directie
van DNB was aangaande de wens om de tijdsduur van het octrooi
te verkorten. Want, ZO stelde mr. H.C. Verniers van der
Loeff, afgevaardigde uit Rotterdam28>, de regeling van een
dergelijke zaak moet en kan alleen worden opgezet in een goed
vertrouwen tussen Bankdirectie en regering, waarvoor men geen
samenstel van stringente bepalingen in het octrooi dient op
te nemen. Aldus dient men in de Bankwet slechts enige alge-
mene lijnen te trekken en vertrouwen te stellen in de goede.
ruime inzichten en het verstandig beleid der Bankdirectie.
Akkoord, zo vervolgde Verniers van der Loeff zijn rede, hier-
toe dient men bereid te zijn, mits de directie van DNB blijft
onder het besef dat zij niet voor een reeks van jaren, noch
met het publiek, noch met de publieke opinie, te maken zou
hebben. Zij moet niet van mening zijn dat zij voor tal van
jaren buiten sprake is en dus naar goedvinden zou kunnen han-
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delen, want dat nu voor eerst toch geen tot praktische gevol-
gen leidende kritiek over haar zal kunnen worden uitgeoefend.
Het besef moet bij haar levendig blijven dat na niet te lange
periode ter competente plaatse een kritiek zal worden uitge-
oefend, over de wijze waarop zij beantwoordt aan het in haar
gestelde vertrouwen en dat de uitkomst daarvan beslissen zal
over haar verder lot.

Want wat hebben wij in de komende jaren van DNB te verwach-
ten?, zo vroeg Verniers van der Loeff zich af. De minister
stelde dat DNB zich wat meer zal toeleggen op het bevorderen
van het giroverkeer en wellicht enige nieuwe correspondent-
schappen zal oprichten. Dat is alles.
Het antwoord van de minister op de beschouwingen van
Verniers van der Loeff was vrij zwak. Hij merkte op dat

29)

wanneer DNB volgens de Kamer niet aan haar taak zou voldoen,
het haar vrij stond om naast DNB een andere circulatiebank te
doen verrijzen. Immers, in vergelijking tot de Bankwet van
1863  stond ook nu geen bepaling in het (nieuwe) octrooi,
welke een stelsel van meerdere circulatiebanken zou beletten.
Wel kunnen we met de minister opmerken dat de door de Kamer
gedachte garantie, te weten een verlening van het octrooi aan
DNB voor 10 jaren,  in feite geen garantie vormde voor een
'juiste' taakvervulling  der Bank. Tien jaren, aldus de
minister,  zou nog te lang zijn en slechts door bij de wet
geen termijn te stellen, maar een opzegging toe te laten te
allen tijde,  kon een waarborg genoemd worden. De minister.
maar ook DNB, zou tegen een dergelijk voorstel echter onover-
komelijke bezwaren hebben. Maar ook tegen het geopperde voor-
stel van een tijdsduur van 10 jaren, zo liet de minister in
tweede termijn doorschemeren, bracht de Bank bezwaren in.
Als  compromis  was  slechts  een  tijdsduur  van  ten  minste
15 jaren mogelijk, waarbij dit tijdperk stilzwijgend telkens
opnieuw met 10 jaar wordt verlengd. De Kamer heeft zich hier-
mee kunnen verenigen.
Niet alleen tegen de tijdsduur, maar ook tegen de stilzwij-
gende verlenging werd, nu door een Kamerminderheid, bezwaar
aangetekend. De bepaling dat er een stilzwijgende verlenging
behoorde te zijn werd door de minister beargumenteerd door te
wijzen op bijzondere omstandigheden die het na 15 jaar abso-
luut onmogelijk kunnen maken een nieuwe regeling tot stand te
brengen. Er kan een demissionaire regering zijn,  er kunnen
ontbonden Kamers  zijn en andere onverwachte omstandigheden
die een nieuwe regeling in de weg staan. De stilzwijgende
verlenging komt er aldus op neer dat afhankelijk van bijzon-
dere omstandigheden en het inzicht der regering een nieuwe
termijn kan ingaan, zonder dat door de Staten-Generaal over
de voortzetting een beslissing wordt genomen. Voor de afge-
vaardigde  uit  Winschoten,  mr. H. Goeman Borgesius was30)

dit een bedenkelijke zaak, te meer daar een onderwerp als het
Bankoctrooi volkomen ongeschikt is om hierop het recht van
initiatief toe te passen.



107

Gesteld dat over 15 jaren, in tegenstelling tot een Kamer-
meerderheid, de regering van mening is dat een stilzwijgende
verlenging als noodzakelijk moet worden beschouwd. De Kamer
zal dan tegenover een minister staan die geen reden heeft
gevonden een KB tot opzegging voor te dragen. Wat zal de
Kamer in die situatie doen? Zou zij zelf met DNB over een
nieuwe octrooiwet gaan onderhandelen?
Zoals Goeman Borgesius opmerkte is deze situatie ondenkbeel-
dig. Om die reden, zo wil ik hieraan toevoegen, kon het aan
de  Bank verleende octrooi  slechts bij KB worden opgezegd.
Aldus berustte de volle verantwoordelijkheid terzake bij  de
regering.  De gedachte hierachter was dat de Kamer niet het
initiatief mag nemen tot het verbreken van de band tussen
Staat  en de  Bank,  aangezien zij geen verantwoordelijkheid

(kan) dragen voor de door de opzegging ontstane situatie. Het
was uitsluitend de minister die onderhandelde met DNB over de
voorwaarden waaronder het octrooi verleend werd.
Daarnaast achtte men het niet wenselijk om de Bankkwestie een
onderwerp van uitvoerige gedachtenwisseling te laten uitmaken
in de beide Kamers der Staten-Generaal, onmiddellijk voordat
de onderhandelingen tussen DNB en de Staat werden geopend.
Niet alleen kan de Kamer geen beroep doen op het recht van
initiatief, eveneens ligt het niet in de lijn der verwachtin-
gen om aan de regering de onderhandelingen op te dragen, in-
dien zijzelf hiertegen zou zijn. Want, zoals Goeman
Borgesius opmerkte, de regering zal in die situatie verbazend
zwak staan tegenover DNB.
Na deze beschouwingen werd het wetsvoorstel aangenomen.

In  het  voorafgaande  hebben we  geconstateerd dat  bij  een
Kamermeerderheid de zorg werd geuit of de Bankdirectie ook in
de naaste toekomst haar beleid, gericht op wat men noemde het
algemeen welzijn, zou bestendigen. In dit geval, of DNB zich
zou toeleggen op het bevorderen van het giroverkeer. wellicht
enige nieuwe correspondentschappen zou oprichten en goud ter
beschikking bleef stellen, indien de wisselkoersen op Neder-
land onverhoopt mochten stijgen. Te meer werd deze zorg geuit
daar de gedachte, om naast DNB andere circulatiebanken op te
richten, indien mocht blijken dat zij niet aan haar taak vol-
deed. niemand meer aansprak. Men heeft getracht middels amen-
dement de tijdsduur van het octrooi te halveren. maar afge-
zien van de vraag of hiermee een garantie zou kunnen worden
verkregen, bleek dat het recht van amendement zich nauwelijks
leent voor de onderhavige materie. Slechts op ondergeschikte
punten zou men er zeker van zijn dat het recht van amendement
geen noodlottige gevolgen geeft.
De wetgever had wellicht een andere weg kunnen bewandelen. Zo
had C.V. Gerritsen din jaar voor de parlementaire behandeling
van het ontwerp Bankwet 1888 gepleit voor een Staats-
bank 31), waarbij de aandelen van DNB zouden worden genaast,
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terwijl de voltallige directie benoemd diende te worden door
de Kroon of de Staten-Generaal. Blijkens het voorlopig ver-
slag vond  deze  gedachte  slechts bij een  enkeling  na-
volging. De meerderheid reageerde anders.  Bij een naas-

32)

ting der aandelen diende men volgens hen te bedenken dat
thans de (particuliere) aandeelhouders van DNB nauwelijks of
geen invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de Bank,
zodat een naasting bij de huidige statuten niet mocht worden
beschouwd als zijnde een (betere) waarborg of garantie dat
DNB ook in de toekomst haar beleid zal bestendigen. gericht
op het algemeen belang. De gang der zaken, de soliditeit van
die instelling, de kracht en de wil der Bankdirectie om han-
del en nijverheid te dienen en te steunen,  niets van dat
alles houdt enig verband met de persoonlijkheid der aandeel-
houders. Om die reden zou men eenvoudiger kunnen volstaan met
de huidige situatie, te weten, de gewone aandeelhouders four-
neren het kapitaal der Bank. Niet alleen behoefde de regering
het niet te doen, wat een ontlasting van de schatkist be-
tekent,  doch ook wordt voorkomen dat voedsel wordt gegeven
aan de gedachte als zou bij een naasting de Bankdirectie zich
te veel afhankelijk van de regering opstellen, hoe ongefun-
deerd deze laatste gedachte bij de huidige statuten van DNB
ook moge zijn.

2.3. De Bankwet van 1903

Tot een stilzwijgende verlenging voor de duur van 10 jaren is
het in 1903 niet gekomen. Reeds in 1901 zegde de regering het
octrooi - verleend aan DNB voor 15 jaren - op. Opnieuw speel-
de hierbij de winstdelingsregeling een rol. Andermaal was het
de Eerste Kamer die hiertoe de stoot gaf. Zo lezen wij in het
eindverslag over de begroting van 1901, dat een meerderheid
haar waardering uitsprak over de wijze waarop de Bank haar
taak vervuld had, doch dat door de regering tijdig met DNB
diende te worden onderhandeld over de winstdelingsregeling,
waarbij meer voordelen ten behoeve van de Staat bedongen
moesten worden.

Bij het nieuwe octrooi werd overeengekomen om de winstde-
lingsregeling ten voordele van de Staat te wijzigen.

33)

Slechts schoorvoetend heeft de Bankdirectie zich bij de ver-
slechtering  van de  positie  der aandeelhouders  neergelegd.
Zelfs heeft de directie tijdens de onderhandelingen het plan
geopperd om het recht van emissie te laten varen en liever

34)
als gewone deposito-bank verder  te gaan. Daarnaast ge-
voelde DNB zich in de onderhandelingen over de winstverdeling
belemmerd door de overweging dat na het eventueel bereiken
van overeenstemming met de minister de mogelijkheid openbleef
dat de Tweede Kamer een in het wetsontwerp belichaamde rege-
ling bij amendement nog ongunstiger zou maken voor de Bank
dan zij reeds was. Om die reden vroeg de Bankdirectie of voor
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de verlenging van het octrooi niet de vorm van een overeen-
komst tussen Staat en Bank zou kunnen worden gekozen. waaraan
ook in 1884 bij de herziening van het Bankoctrooi van 1863
was gedacht. Zodanige overeenkomst zou dan uiteraard wel

35)

door de wetgever moeten worden goedgekeurd, maar zij zou niet
eenzijdig kunnen worden geamendeerd. Er zij namelijk op ge-
wezen dat het recht van amendement geen toepassing kan vinden
ten aanzien van hetgeen bij  een voorstel des Konings ter
goedkeuring aan de Staten-Generaal wordt aangeboden,  zoals
een verdrag of een contract. In deze gevallen is de keuze van
de Kamer beperkt tot aanneming of verwerping.
Minister J.J.I. Harte van Tecklenburg liet evenwel de Bank-
directie weten dat hij op constitutionele gronden tegen een
verlenging van het  octrooi  bij overeenkomst bezwaar moest
maken; de regering kon geen vrijheid vinden de Tweede Kamer
op deze wijze de uitoefening van 66n harer grondwettelijke
rechten onmogelijk te maken.
Naast de winstdelingsregeling werd de Bankwet van 1888 ook op
twee andere punten gewijzigd. Aan de bepaling uit 1888 dat
DNB vcorschotten in rekening-courant aan de Staat diende te
verstrekken, op onderpand van schatkistbiljetten en tegen de
gewone beleningsrente tot een bedrag van ten hoogste
fl. 5 mln, werd in twee opzichten uitbreiding gegeven.  Niet
alleen werd thans voorgeschreven het maximum der te verlenen
voorschotten te verhogen tot fl. 15 mln, doch eveneens diende
DNB deze voorschotten renteloos te verstrekken. Ook een ander
punt vergde een wetswijziging, te weten voor het eerst mocht
DNB  bankbiljetten  emitteren  met  een  minimum  bedrag  van
fl. 10,--
Deze bepalingen waren blijkens de MvT op het ontwerp Bankwet
190336),  slechts na langdurige onderhandelingen  tussen DNB

en de Staat tot stand gekomen. Een Bankwet draagt, zo stelde
minister Harte van Tecklenburg,  in haar wezen het karakter
van een overeenkomst. De regering kan hierbij niet eenzijdig
haar wil opleggen aan DNB.
Niet alleen over enkele van de nieuwe bepalingen, maar ook
over de tijdsduur van het octrooi waren van de zijde der
Bankdirectie ernstige bezwaren gerezen. Zo drong zij aan om
het octrooi te verlenen voor een tijdsduur van 30 jaren. De
regering echter, zo vervolgde de minister zijn Memorie, meen-
de het verzoek van de Kamer uit 1888 te moeten eerbiedigen,
waarbij slechts een tijdsduur van 15 jaren, met een jaar te
verlengen indien het niet te voren is opgezegd,  wenselijk
werd geacht.
Blijkens het voorlopig verslag op het onderhavige wetsontwerp
werd vooral kritiek geuit op de te late indiening van het
wetsvoorstel. Terwijl het bestaande octrooi reeds37)

16 november 1901 was opgezegd, ontving deze Kamer het wets-
voorstel eerst op 2 april 1903. Wel begreep men.  aldus het
verslag, dat de onderhandelingen, die geleid hebben tot het
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verkrijgen van aanmerkelijke grotere voordelen voor de Staat,
niet gemakkelijk waren te voeren en dat daarvoor veel tijd
nodig is geweest, maar dit neemt niet weg dat niet alleen de
positie der regering door de nadering van de termijn, waarop
het bestaande octrooi vervalt, wordt verzwakt, doch dat daar-
door eveneens de vrijheid van handelen der Staten-Generaal is
beperkt.  Gesteld,  zo vervolgde het verslag, dat men wilde
overgaan tot oprichting van een Staatsbank, het zou hoogst
moeilijk zo niet onmogelijk zijn daartoe thans te besluiten,
omdat de tijd ontbreekt voor 1 april 1904 zulk een inrichting
te organiseren. Maar ook het aanbrengen van wijzigingen in de
voorgestelde regeling zou nauwelijks mogelijk zijn, want ge-
steld dat DNB hiermee niet akkoord gaat?
De minister gaf hierop in zijn MvA volmondig toe dat het
wetsvoorstel te laat is ingediend. Maar er is, zo stelde38)

de minister, aan niemand een verwijt te maken dat de thans
beschikbare tijd zich niet meer leent om in de Bankwet, het-
zij van stelsel, hetzij ingrijpende wijziging in de voorge-
stelde regeling, te brengen. Wanneer twee partijen het eens
moeten worden, kan geen harer het ogenblik waarop men tot
overeenstemming zal  komen,  geheel  beheersen. Wel wilde de
minister kwijt dat het door de Bankdirectie ingenomen stand-
punt zeer ver verwijderd van dat der regering lag. Eerst in
de tweede  helft  van  januari  1903  mocht  het gelukken,  de
onderhandelingen tot een definitief resultaat te brengen.
Te meer werd, blijkens het voorlopig verslag,  betreurd dat
dit wetsvoorstel te laat is ingediend, omdat de meerderheid
van gevoelen is dat DNB tot nu toe niet genoeg had gedaan om
het girale geldverkeer tot ontwikkeling te brengen. Want of-
schoon de meerderheid der leden, die dit wetsvoorstel hadden
voorbereid, te kennen gaven het Bankbeleid in het bijzonder
voor wat betreft haar goudpolitiek te prijzen, bestond er ook
nu volgens hun, evenals in 1888, niet een waarborg dat het
Bankbeleid, met name voor de bevordering van het giroverkeer,
evenveel reden tot tevredenheid in de naaste toekomst zou
geven.

Opnieuw is hierbij gediscussieerd over de mogelijkheid tot de
oprichting van een Staatsbank. Een pleitbezorger hiervoor was
dr. D. Bos, afgevaardigde uit Winschoten, die zijn idee*n al
in een eerder stadium, tijdens de Vereniging voor de Staats-
huishoudkunde  en de  Statistiek  in 1902, had ontvouwd. 39)

Zijns inziens stond de wetgever, indien men de zekerheid wilt

hebben dat de behoeften van het publiek steeds voldoende zul-
len worden bevredigd, slechts twee wegen open.
Ten eerste de vrije concurrentie, de mededinging, die leert
zoveel mogelijk de behoeften van het publiek vooruit te zien.
De tweede weg zou zijn de zaak in handen van de gemeenschap
te leggen, die is geroepen om de gemeenschappelijke belangen
te behartigen, welke het gronddenkbeeld is van een Staatsbank.
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De eerste weg werd door een ieder afgekeurd, zodat het Bos
verbaasde dat om die reden niet in de wet duidelijk werd
vastgelegd, dat men wenst eenheid van circulatie. Waarom niet
de functie en betekenis van DNB in ons geld- en kredietwezen
duidelijk omschrijven? Waarom, met andere woorden, bezat DNB
nog steeds een geclausuleerd monopolie? Hoe het ook zij, vol-
gens Bos zou de tweede weg zeer zeker een garantie geven dat
de behoeften van het publiek steeds voldoende zullen worden
behartigd.
Daar kwam bij dat, volgens Bos, al sinds de jaren tachtig van
de vorige eeuw er sprake is van een gewijzigde relatie tussen
Staat en DNB waarbij de circulatiebank, de Nationale Bank.
beschouwd moet worden als een instelling van openbaar nut.
Deze wijziging dient ook betrokken te worden op de organi-
satie der circulatiebank. Te meer is daarvoor reden omdat de
belangen der aandeelhouders en die van de gehele maatschappij
niet altijd parallel lopen, waarbij de belangen van handel en
nijverheid kunnen worden geschaad, wanneer die van de eersten
al te ijverig worden behartigd. Zo vloeien er buitengewone
voordelen voort voor de aandeelhouders wanneer de circulatie-
bank haar krachten tot de uiterste grenzen van de toegestane
papieruitgifte inspant. Een beleid gericht op de belangen van
de gehele maatschappij betekent evenwel dat de Bank steeds
een zeer ruime mate van kracht beschikbaar moet houden.
Slechts een benoeming van de Bankdirectie met bijzondere zorg
omringd kan een garantie vormen dat geen beleid gevoerd wordt
waarbij uitsluitend en in de eerste plaats rekening wordt
gehouden met de belangen der aandeelhouders.  Deze waarborg
ontbreekt thans onder de tegenwoordige regeling. De waarborg
ontbreekt namelijk dat de aandeelhouders uit hun midden de
meest geschikte commissarissen kiezen  en  de  meest  bekwame
directeuren benoemen.
In het voorstel van Bos dient het beheer gevoerd te worden
door zeven directeuren, te benoemen door de Kroon voor onbe-
paalde tijd uit voordrachten van telkens twee personen, opge-
maakt door het toezichthoudend commissariaat. Dit commissa-
riaat wordt samengesteld door de bij de wet aangewezen orga-
nen van de handel-, nijverheid- en  landbouwvertegenwoor-
diging. Op die wijze zullen niet de toevallige bezitters van
Bankaandelen, maar de belanghebbende kringen van handel en
nijverheid tenslotte de mannen aanwijzen die de Bank leiden.
Voor wat betreft het karakter van een Staatsbank opteert Bos
hierbij voor een Bank, waarbij de Staat het kapitaal ver-
schaft,  de  winsten  uit het bedrijf trekt  6n de verliezen

lijdt.  Daarmee,  zo benadrukte  Bos,  behoeft  volstrekt  niet
samen te  gaan een onmiddellijke  invloed op de eigenlijke
gestie van de Bank. Integendeel, dit ware verre van verkieze-
lijk. Gewaarborgd moet worden dat de Bankdirectie van de uit-
voerende macht onafhankelijk is en alleen wordt beperkt in
haar activiteiten door de Bankwet.
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Naar mijn mening maakt Bos evenwel nergens duidelijk waarom
een nationalisatie van DNB een waarborg genoemd mag worden
teneinde de belangen van handel en nijverheid te behartigen.
Evenmin geeft hij aan wat precies bedoeld wordt met de term
'Staatsbank'. Zo blijft bij Bos onduidelijk welke rechtsvorm
hij  voor DNB prefereert.  Denkt  hij  bijvoorbeeld  aan  een
Staatsbedrijf, maar hoe kan dan gewaarborgd worden dat DNB in
deze vorm zelfstandig van de uitvoerende macht een bepaald
beleid kan voeren.
Ik  wil  hierbij  nog  stilstaan  bij  het  antwoord  van  mr.
N.G. Pierson, zoals hij dat verwoordde tijdens de vergadering
van de Vereniging voor de Staatshuishoudkunde en de Statis-
tiek gehouden op zaterdag 30 augustus 1902.

40) Het is Vol-
gens  Pierson  een  juiste  veronderstelling  dat  de  aandeel-
houders van DNB niet de meest geschikte personen zijn om de
directeuren te kiezen. De methode echter die de Bank volgt is
toch de goede, wegens de wijze waarop de gehele benoeming
wordt voorbereid en behandeld. Deze methode is de volgende:
de directie begint met om te zien naar een persoon, deze
keuze dient gerechtvaardigd te worden tegenover een college
van 15 commissarissen. De aandeelhouders hebben zich hierbij
altijd verenigd met de keuzen die aan hun worden voorgelegd.
Aldus dient voor alles eerst te worden afgevraagd hoe het
bestaande stelsel bij de wet de laatste 40 jaren heeft ge-
werkt. Bos evenwel keert de zaak om, en gaat van het denk-
beeld uit dat er een Staatsbank moet komen, waarna hij zich
afvraagt welke bezwaren er tegen die Staatsbank kunnen worden
aangevoerd. Op die wijze komt Bos niet verder dan het geven
van een theoretische beschouwing.

Maar, zoals Pierson stelde, klachten dat DNB het publiek be-
lang niet zou behartigen, zich zou laten leiden door de be-
langen van de aandeelhouders, heeft hij nimmer vernomen.
Ook in zijn MvA merkte de minister op, dat onder een Staats-
bank zoals Bos die voorstelt, het vaak voor de regering moei-
lijk zal zijn uit te maken wie voor de vervulling van de
vacature het meest  in aanmerking komt.

41>  In de  praktijk
zou daaromtrent ongetwijfeld voorlichting gezocht worden bij
de directie zelve, die, gelijk bekend is, ook nu niet zonder
invloed is op de keuze van een medelid. Overigens, zo ver-
volgde de minister, bij de huidige benoemingsprocedures wor-
den de President en secretaris, die in de directie de meest
invloedrijke personen zijn, al benoemd door de Kroon.

Blijkens  het  voorlopig verslag was  ook  thans,  evenals in
1888, de meerderheid der leden tegen een Staatsbank gekant.
Zij betwijfelden of thans de waarborgen ontbreken dat de aan-
deelhouders uit hun midden de meest geschikte commissarissen
kiezen en de meest bekwame directeuren benoemen. Daarentegen
zou onder een Staatsbank het gevaar bestaan van politieke
beinvloeding en van overmatige kredietgeving door DNB aan het
Rijk. Bovendien zou, naar men meende, van het 'vaderlijk toe-
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zicht'  door DNB uitgeoefend op de  kredietinstellingen  die
haar diensten vroegen,  onder het regime van een Staatsbank
niet veel terecht komen,  omdat de kredietinstellingen zulk
een toezicht van Staatsambtenaren niet laten welgevallen.

Hierop werd door een minderheid gepleit te volstaan met  in
het wetsvoorstel een bepaling op te nemen, waarbij aan de
Staat het recht wordt verleend de aandelen van DNB na verloop
van zekere tijd, bijvoorbeeld na 10 tot 15 jaren, te allen
tijde tegen betaling van een bepaalde prijs en bloc te naas-
ten. Het bestaan van die gelegenheid zou volgens hun aan DNB
de prikkel geven om bij haar taak voldoende rekening te hou-
den met de belangen van handel en nijverheid.
Een amendement met deze strekking heeft het  echter  in de
Kamer niet gehaald, zo ook het amendement om de tijdsduur van
het octrooi voor een kortere tijd dan 15 jaren aan DNB te
verlenen. Door de meerderheid der Kamer werd erop gewezen dat
een instelling als DNB niet zo dikwijls  het  voorwerp van
debat in de Staten-Generaal moet zijn; het kwam hun voor dat
als dit eenmaal per vijftien jaren geschiedt, het werkelijk
genoeg is.
Het wetsontwerp werd zonder amenderingen aangenomen.

2.4.     De Bankwet van 1918

Bij KB van 14 februari 1917 werd gebruik gemaakt van de be-
voegdheid om het  aan DNB verleende octrooi op te zeggen.
Blijkens de MvT diende opnieuw de winstdelingsregeling nader
beschouwd te worden. De aanleiding hiertoe  vormde  het

42)

gegeven dat  de aandeelhouders  der Nederlandsche  Bank  een
dividend ontvingen, hetwelk over het gezamenlijke bedrag van
het aandelenkapitaal en reservefonds neerkwam op een gemid-
delde rentevergoeding van 8.8%, terwijl bij de verlenging in
1903 uitgegaan werd dat een gemiddelde van 5.9% aan in bil-
lijkheid  te  stellen  eisen  voldeed.  Om  die  reden  meende
minister M.W.F. Treub het winstaandeel voor de Staat op een
hoger peil te moeten brengen. Slechts na langdurige onderhan-
delingen wenste DNB zich bij het voorgestelde neer te leggen.
Daarnaast werd bij de Bankwet van 1918 een commissie van ad-
vies ingesteld, die door de Bankdirectie moest worden gehoord
over belangrijke Bancaire aangelegenheden. Tenslotte zij op-
gemerkt dat op initiatief  van Bankpresident  Vissering  de
limiet, die in de Bankwet 1888 was gesteld aan het bezit van
een buitenlandse wisselportefeuille, geschrapt werd. Minister
Treub kon zich met het voorstel van Vissering verenigen.

43)

De nieuwe bepalingen die minister Treub na overleg met DNB
voorstond,  gaven voor de beide Kamers der Staten-Generaal
nauwelijks aanleiding enigerlei kritiek uit te oefenen. Ver-
meldingswaardig is alleen dat een amendement door het Kamer-
lid W. Boissevain werd ingediend, strekkende om de genoemde
limiet ten aanzien van de buitenlandse wisselportefeuille te
handhaven. Dit amendement werd met 50 tegen 6 stemmen ver-
worpen.
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2.5.     Het wetsontwerp tot dekking van het verlies van DNB geleden
in het boekjaar 1 april 1931-1932, de motie Van der Waerden,
het verlaten van de gouden standaard in 1936 en de Bankwet
van 1937

Omdat de Goudverklaring van 1903 wegens het verbod tot uit-
voer van goud op 31 juli 1914 buiten werking was gesteld,
werkte de gouden standaard sinds het uitbreken van de Eerste
Wereldoorlog niet meer.  Pas  met  ingang  van  29 april 1925
keerde Nederland, tegelijk met Nederlands-Indie, Groot-Brit-..

tannie, Australie en Nieuw-Zeeland, tot de gouden standaard
terug. Dit geschiedde in Nederland in deze vorm, dat door de
regering dispensatie werd verleend van het sinds 31 juli 1914
bestaande verbod tot uitvoer van goud terwijl DNB weder de
verplichting op zich nam zich te gedragen overeenkomstig de
bekende Goudverklaring van 1903.
Vanaf 1925 werd door DNB een goudwisselpolitiek gevoerd, in-
houdende dat de Bank een deel van haar goudvoorraad omzette
in goudwissels, te weten gemakkelijk verhandelbare en solide
waardepapieren,  luidende in een vreemde valuta, die bij de
betrokken buitenlandse circulatiebank te allen tijde opnieuw
in goud konden worden omgeruild. Voor handhaving van de goud-
pariteit waren geen goudverschepingen meer nodig,  omdat de
centrale bank, wanneer de  stand der wisselkoersen daartoe
aanleiding gaven, tegen vaste koersen goudwissels kocht res-
pectievelijk verkocht.
Aan een d gelijk beleid zijn vooral financidle voordelen
verbonden. In de eerste plaats kunnen in goudvaluta lui-
dende wissels en saldi worden overgedragen,  zonder dat men
vervalt in transportkosten bij goudzendingen.  In de tweede
plaats vermijdt men de kosten, verbonden aan het bezit van
een goudvoorraad, zoals opslag en bewaking.
In de derde plaats stelt het aanvaarden van de goudwissel-
politiek de Bank in staat haar goudbezit winstgevend te be-
leggen, zonder dat bezit te onttrekken aan zijn bestemming,
de handhaving van de goudpariteit.
De methode had echter het nadeel dat de centrale bank, die
een goudwisselportefeuille aanhield. afhankelijk werd van de
wijze waarop de buitenlandse circulatiebank, in wier valuta's
de wissels luiden, zou blijken haar eigen verplichtingen na
te komen.

Aangezien DNB destijds in verband met deze politiek een aan-
zienlijk bedrag in ponden-sterling aanhield, was vooral de
houding van de Bank of England en de Britse regering van
belang.
Vooral de val van het pond-sterling demonstreerde dat de ge-
woonte na 1925 om een deel van de goudvoorraad 'interest-
gevend'  te beleggen met aanzienlijke risico's gepaard ging.
Engeland immers verliet de gouden standaard op 21 september
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1931, waarbij de Bank of England ontheven werd van haar ver-
plichting tot goudafgifte. Het pond-sterling gaf in de eerste
weken na de opheffing van de gouden standaard omstreeks 20%
van zijn waarde prijs. Tengevolge van de waardedaling van het
pond leed DNB in het boekjaar 1931-1932 een verlies van 29,9
mln.

Een bijzondere wettelijke regeling was vereist om voor DNB de
financidle nasleep van deze affaire te regelen. Het verlies
zou worden gedragen door de deelgerechtigden in (de winsten
van) de Bank in de vorm van winstderving gedurende een reeks
van jaren. Tot die deelgerechtigden behoorde naast de aan-
deelhouders ook de Staat. Over deze regeling diende de wet-
gever zich uit te spreken aangezien het een inbreuk betekende
op de winstdelingsregeling uit het octrooi van 1918. Daar-
naast vormde het pondenverlies van DNB de aanleiding om het
octrooi verleend  aan  de  Bank  op  te  zeggen  bij  KB  van
31 maart 1932. In feite had het wetsontwerp, tot dekking van
het verlies van DNB geleden in het boekjaar 1 april 1931-
1932, voor de Tweede Kamer meer om het lijf.
Zo nam,  blijkens het voorlopig verslag, de meerderheid der
leden geen genoegen met het feit dat de minister in zijn MvT
zich  alleen  had uitgelaten over een andere winstdelings-
regeling. Men had toch mogen verwachten van minister
Jhr.   mr. D.J.   de  Geer   dat   hij de Staten-Generaal eveneens   zou
inlichten omtrent het Bankbeleid, dat leidde tot de geleden
verliezen en al hetgeen voor en na 21 september 1931 door het
Bankbestuur is gedaan.
In dit verband werd door verscheidene Kamerleden afgevraagd
of '... de directie der Nederlandsche Bank geen aanwijzingen
heeft bespeurd, waaruit haar blijken kon, welke gevaren aan
haar pondenbezit verbonden waren. Al zijn ook andere circula-
tiebanken de dupe geworden van het loslaten van den gouden
standaard door Engeland,  zoo  is  toch opmerkelijk,  dat  de
Zwitsersche Nationale Bank zich tijdig van haar ponden heeft
weten te ontdoen. Deze heeft klaarblijkelijk een veel voor-
zichtiger politiek gevoerd dan de Nederlandsche Bank.

,45)

Aangespoord door de Kamer ging minister De Geer in op de
vraag of DNB zich tijdig van haar pondenbezit had moeten ont-
doen. Ter beantwoording van deze vraag wees de minister op
een bezoek dat Bankpresident Vissering - die een maand na het
door DNB geleden verlies werd opgevolgd door Trip - en 66n
der directeuren van de Bank, Tetrode, in de zomer van 1931
aflegden ten kantore van de Bank of England, naar aanleiding
van de toenmaals bestaande ongerustheid over de financiele
positie van Engeland. Het resultaat van de met de Bank of
England gehouden besprekingen was  '...  dat de leiding der
Bank of England de meest  geruststellende  verklaringen had
afgegeven over den vasten wil der Engelsche Regeering en der
Bank of England om den gouden standaard te handhaven en over
de bereidwilligheid der Bank om haren goudvoorraad ten volle
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voor dit doel aan te wenden. Deze verklaringen, gepaard aan
het feit dat de Bank of England. al verloor zij belangrijke
bedragen goud, toch nog een aanzienlijken goudvoorraad, die
op 21 september 1931 nog ruim £ 130 mln. bedroeg, te harer
beschikking had, hebben de directie van De Nederlandsche Bank
er toe geleid, aan haar streven naar internationale samen-
werking vast te houden en zich niet van haar pondenbezit te
ontdoen'.

Voor wat betreft deze besprekingen maakte de minister een
aantal kritische opmerkingen. DNB had 'de meest geruststel-
lende verklaringen' gekregen van de Bank of England over de
vaste wil om de gouden standaard te handhaven, doch in de-
zelfde periode plaatste '... de Bank of England zich op het
standpunt (...), dat het loslaten van den gouden standaard
een maatregel  is,  die  voor de uitsluitende verantwoording
komt van de Engelsche Regeering...'. Aan de door de leiding
van de Bank of England gegeven verklaringen kon aldus weinig
betekenis worden toegekend.
Eveneens was gebleken dat tegenover de  'aanzienlijke goud-
voorraad',  leningen  stonden '... die  door  de  Engelsche
Regeering en de Bank of England ter ondersteuning van het
pond werden opgenomen'.
Het zal de lezer niet verbazen dat na de mededelingen van
minister De Geer andermaal door de Kamer kritiek werd gele-
verd op het Bankbeleid. Had de directie van De Nederlandsche
bank zich niet om de tuin laten leiden door de directie van
de Bank of England? Zo merkten verscheidene Kamerleden op dat
waar destijds - inclusief bij de directie van DNB - gerecht-
vaardigde onrust bestond over de financiele positie van Enge-
land, de Bankdirectie niet op zulke vage beweringen zonder
houvast en zonder enige toezeggingen had moeten afgaan, in
dit geval de door de leiding van de Bank of England afgelegde
'... meest geruststellende verklaringen (...) over den vasten
wil der Engelsche Regeering en der Bank of England om
den gouden standaard te handhaven'. In plaats daarvan had DNB
zich tijdig van haar ponden moeten ontdoen.
Anderen daarentegen hadden op zijn minst tegenover de presta-
tie van DNB - om het pond-sterling niet in nog groter proble-
men in de zomer van 1931 te brengen door zich van haar pon-
denbezit te ontdoen - een prestatie van de Bank of England
billijk gevonden, te weten het geven van een koersgarantie
waardoor DNB schadeloos zou worden gesteld mocht onverhoopt
het pond-sterling devalueren. Zo merkte het Kamerlid
mr. P.J. Oud op  46>  dat DNB  '...  zeer  positief  de  eene

prestatie tegenover de andere (had) moeten stellen en tegen
de Engelsche Bank (had) moeten zeggen: wij zijn bereid om het
pond niet in nog grooter moeilijkheden te brengen, om dus
onze goudwisselportefeuille aan te houden, maar wij verlangen
dan waarborgen, dat wanneer er toch iets met het pond gaat
gebeuren, wij geen schade zullen lijden'.
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Niet alleen werd tijdens de algemene beraadslagingen kritiek
geleverd op het Bankbeleid, maar eveneens op de houding van
de Bankdirectie in deze affaire. De Bankdirectie was van
mening geweest dat het onbillijk zou zijn het geleden verlies
geheel ten laste van de aandeelhouders te brengen. Onbillijk,
omdat het overgrote deel van de door de Bank gemaakte winsten
aan de Staat was uitgekeerd; sedert 1919 had de Staat 76% van
het totaal van de door de Bank gemaakte winsten ontvangen. De
winst uit die jaren was voor het grootste deel gekweekt op de
buitenlandse wissels en saldi, waarop thans het verlies was
geleden. Achteraf was gebleken dat aan het bezit van buiten-
landse wissels en saldi veel grotere risico's waren verbonden
dan men zich vroeger had gerealiseerd. Had men, aldus  de
Bankdirectie de werkelijke omvang van die risico's beseft,
dan zouden daartegen ongetwijfeld voorzieningen zijn getrof-
fen door de vorming van een veel grotere bijzondere reserve
uit de jaarlijkse  winsten  dan  feitelijk was  geschied.  De
winstuitkeringen van de Bank aan de Staat zouden dan pro
tanto geringer zijn geweest.

47)

Op deze houding van de Bankdirectie oefende het Kamerlid Oud
kritiek uit. Naar zijn mening was er sprake van een twee-
slachtigheid want de leiding van De Nederlandsche Bank, die
altijd prat is gegaan op haar onafhankelijkheid tegenover de
Staat is er, wanneer moeilijkheden zijn ontstaan, aanstonds
bij om voor steun een beroep te doen op de Staat. Evenals het
Kamerlid Van der Waerden wees Oud erop dat in de Bankwetten
sinds 1888 een verband is gelegd tussen het winstaandeel van
de Staat enerzijds en anderzijds de bevoegdheid van de Bank
als enige bankbiljetten te emitteren. Met het oog hierop ge-
richt is de Staat geen deelgerechtigde in de Bank, de Staat
is als een patenthouder. die aan een NV zijn patentrecht ver-
pacht  heeft  tegen betaling  van een jaarlijkse  'royality'.
Aangezien er een verband is gelegd tussen het winstaandeel
van de Staat en de bevoegdheid van DNB bankbiljetten uit te
geven, in die zin dat het aandeel van de Staat in de winsten
der Bank vervalt, wanneer DNB niet langer in haar uitsluitend
recht van biljettenuitgifte wordt gehandhaafd, is het winst-
aandeel niet  '...  een aandeel  in de winst en het verlies,
maar een royality, een aandeel in de winst van het bedrijf
als vergoeding voor het recht tot uitgifte van bankbiljetten
en daarom zijn alleen de aandeelhouders van De Nederlandsche
Bank verplicht om voor het verlies van De Nederlandsche Bank
op te komen'.
Door een aantal Kamerleden werd eveneens kritiek geleverd op
de door DNB gevoerde goudwisselpolitiek in het licht van de
door de Bankdirectie genoten tantiemes.
Blijkens het voorlopig verslag achtten vele leden een her-
ziening noodzakelijk ten aanzien van de regeling, die aan
directie en commissarissen recht geeft op een deel van de
behaalde winst. Naast Nederland kende anno 1932 slechts
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Lithauen een dergelijke regeling in de wereld van het circu-
latie-bankwezen. Ook diegenen die geen verband legden tussen
de tantiomeregeling en de door DNB gevoerde goudwisselpoli-
tiek achtten het ongewenst dat er een tantiomeregeling was.
Naar hun mening moest de schijn vermeden worden dat het toe-
kennen van tantiomes de Bankdirectie er toe zou brengen zich
in te laten met speculatieve transacties. Tenslotte vroegen
een aantal Kamerleden zich af of de door DNB gevoerde goud-
wisselpolitiek  nu wel  of  niet  onder  goedkeuring  van  de
minister was gevoerd. Weliswaar behoefde de jure de goudwis-
selpolitiek geenszins de goedkeuring van de minister, maar zo
vroeg men zich af, is de omvangrijke deviezenportefeuille van

de Bank niet in strijd geweest met de strekking van het Bank-
octrooi 1918? Want weliswaar had minister Treub in 1918 aan
de Bank een onbeperkte bevoegdheid verleend inzake de beleg-
ging  van buitenlandse deviezen, doch gelijkertijd had

hij - met een beroep op oud-Bankpresident Pierson - er voor
gewaarschuwd dat mocht deze portefeuille oplopen tot f 80-100
mln., dan zou blijken dat DNB een gestie voerde, die uit al-
gemeen oogpunt van het Bankbedrijf niet door de beugel kon.
Dit is, zo stelde de Kamer vast, toch maar regelmaat gewor-
den. Na deze beschouwingen werd in de Tweede Kamer het wets-
ontwerp aangenomen met 33 tegen 23 stemmen. Ook de Eerste
Kamer aanvaardde het wetsvoorstel: met 21 tegen 10 stemmen.
Naar aanleiding van het pondenverlies en tijdens de behande-
ling van het wetsontwerp tot regeling van het verlies op het
pondenbezit  van  DNB,  diende  dr. ir. Th. van der  Waerden,
Tweede Kamerlid voor de SDAP, de volgende motie in:
'De Kamer, gelet op de door de Minister van Financien op
22 april 1932 afgelegde verklaring,  dat het octrooi van de
Nederlandsche Bank is opgezegd, nodigt de Regeering uit de
oprichting voor te bereiden van een Staatscirculatiebank, en

,48)
gaat over tot de orde van den dag. Deze motie is pas op
2 maart 1934 behandeld. 49'  Het  woord  'Staatscirculatiebank'
werd door de indiener van de motie geschrapt en vervangen
door de woorden 'centrale circulatiebank,  van gemeenschaps-
wege te beheeren'.
In zijn kort daarvoor verschenen brochure 'De gemeenschap en
het bankwezen: Een pleidooi voor een centrale circulatiebank
van Overheidswege' zette Van der Waerden uiteen waarom zijns
inziens de organisatievorm van DNB gewijzigd behoorde te wor-
den.

Want hoewel in het rapport:  'Het Socialisatievraagstuk' van
de SDAP over het geld-, krediet- en bankwezen in 1920 werd
gesteld dat voorshands genoegen kan worden genomen met het
voortbestaan van de tegenwoordige situatie, mits waarborgen
bestaan, dat DNB zich bij haar kredietvoorziening niet door
overwegingen van politieke aard  zal  laten beinvloeden,  is
volgens  Van der Waerden thans een dergelijke opvatting on-
houdbaar. SO)
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Immers, de auteurs van het socialisatierapport waren toender-
tijd nog overtuigd, dat bij de huidige organisatie van DNB
een effectief regeringstoezicht mogelijk was en metterdaad
bestond.
Thans echter streeft de SDAP, gelet op het congresbesluit van
1933, naar een centrale circulatiebank van gemeenschapswege
te beheren.  In deze omschrijving is het woord  'Staatsbank'
opzettelijk vermeden, ten eerste omdat geen regeringsapparaat
gewenst wordt en ten tweede om reeds in de naam te doen uit-
komen dat het hier gaat om het vervullen van een gemeen-
schapsfunctie.
De directe aanleiding tot deze eis is het geweldige verlies
dat DNB in september 1931 leed op de buitenlandse deviezen-
portefeuille bij de val van het Engelse pond. Hierbij was de
organisatievorm van DNB van essentieel belang, het feit dat
de prikkel van winstbejag, de tantiomeregeling, vaak tegenge-
steld is aan het gemeenschapsbelang.
Maar, zo vraag ik mij af, zou bij de op handen zijnde her-
ziening van het octrooi verleend aan DNB niet eenvoudigweg
volstaan kunnen worden met de verwijdering van deze tantieme-
regeling, waartegenover wellicht een verhoging van het vaste
salaris van de Bankdirectie zou staan? Zijn er met andere
woorden geen dieper liggende oorzaken aan te wijzen om te
opteren voor een centrale circulatiebank van gemeenschapswege?
Zo kan er op worden gewezen dat men in de crisisjaren in
politieke kring de belangrijke rol van het bankkrediet voor
het gehele  economische  leven naar voren  schoof,  waarbij,
gelet op de concentratiebewegingen in het bankwezen, toezicht
op het bankwezen essentieel werd geacht. Dit toezicht op de
banken kon echter niet geheel aan DNB worden overgelaten. Zij
hield destijds - volgens de SDAP, doch ook uit kringen der
RKSP  werd dit  standpunt gehuldigd - te weinig  rekening

51)

met sociaal-economische aspecten en was te veel monetair ge-
richt.  Volgens  het  (herziene)  socialisatie-rapport  van de
SDAP van 1933 diende een circulatiebank onder gemeenschapsbe-
heer tot taak te hebben, niet alleen de verzorging der geld-
circulatie, maar eveneens de bevordering van het verschaffen
van zo goedkoop mogelijk krediet en het geven van leiding
daarbij.
Dit laatste zou zij, volgens de SDAP, kunnen bereiken zowel
door het stellen van eisen bij verdiscontering voor banken
als door concurrerend optreden op het gebied der kredietver-
lening met het kassiers- en bankbedrijf. Deze opvatting houdt
vooral verband met de gedachte dat door het verschaffen van
goedkoop krediet aan het bedrijfsleven de depressie zou kun-
nen worden bestreden.
Ook Van der Waerden wees evenals zijn partij in zijn brochure
er op dat bij de kredietverlening meer rekening moet worden
gehouden  met  sociaal-economische  aspecten;  de  kredietver-
lening aan ondernemingen, waaraan uit zuiver bancair oogpunt
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weinig voordeel is te behalen, maar die uit een maatschappe-
lijk oogpunt economisch alleszins verantwoord en gewenst zou
zijn.  Hierbij  dacht Van der Waerden bijvoorbeeld aan steun
voor opkomende industriedn. Aan een dergelijke steunverlening
is echter tot nu toe, noch door de centrale bank, noch door
het particulier bankwezen, aandacht geschonken. Men ziet dan
ook reeds in het bedrijfsleven de behoefte opkomen, in het
bijzonder in Brabant en Limburg, om in deze leemte te voor-
zien. Hierbij heeft Van der Waerden het oog op de verstrek-
king van lang krediet.
Opvallend is echter dat Van der Waerden, in tegenstelling tot
zijn partij,  de SDAP,  de verstrekking van krediet  waarbij
eveneens  op  sociaal-economische aspecten wordt gelet.  niet
per se in verband bracht met een centrale circulatiebank, van
gemeenschapswege te beheren. Men zou bijvoorbeeld ook kunnen
volstaan met gewestelijke industriebanken.  Want,  zo  stelde
Van der Waerden, de primaire taak van een centrale circula-
tiebank van gemeenschapswege te beheren moet zijn.  de zorg
voor waardevastheid van de munt en de zorg voor de centrale
bankreserves, maar niet per s6 de taak om de kredietverlening
aan het bedrijfsleven uit sociaal-economisch gezichtspunt te
verzorgen of een selectieve kredietrantsoenering toe te pas-
sen,  waarbij  aan  sommige  (opkomende)  industrieen voorrang
wordt verleend.52  Slechts het feit dat thans de waarborgen

ten ene male ontbreken dat de aandeelhouders de meest ge-
schikte commissarissen en met behulp van deze de meest be-
kwame directeuren aanwijzen, geeft voor Van der Waerden ge-
noeg reden om te opteren voor de naasting van de aandelen van
DNB.

Maar hoewel het gevaar nimmer mag bestaan, dat in de besluit-
vorming  rentabiliteitsoverwegingen  of  winstkansen  een  rol
spelen, dient in de optiek van Van der Waerden gewaarborgd te
blijven dat alle beslissingen over de zorg voor de waarde-
vastheid van het geld, over de discontopolitiek, over de kre-
dietexpansie en -contractie en de goudaankopen, zelfstandig
door DNB worden genomen en derhalve moeten deze beslissingen
aan de directe inmenging van parlement en regering worden
onttrokken. 53)

Bij zijn toelichting op de door hem ingediende motie bena-
drukte Van der Waerden vooral het laatstgenoemde  aspect.
Hierbij beriep hij zich op het Zweedse voorbeeld. Want of-
schoon daar de aandelen van de circulatiebank zijn genaast,
geniet zij een grote mate van zelfstandigheid. De directeuren
worden gekozen door de Koning en de Rijksdag (het Zweedse
parlement), maar staan in geen enkel opzicht onder de contro-
le van de uitvoerende macht en zij zijn verantwoording ver-
schuldigd aan de Rijksdag, zijn parlementaire commissie voor
het bankwezen.
De gevaren van politieke beinvloeding zijn hierbij vermeden,
dankzij de discretie waarmee de Rijksdag van haar bevoegd-
heden gebruik maakt. Zo'n organisatie wenst Van der Waerden
ook in Nederland.



121

Maken wij de balans op dan moeten wij constateren dat door
Van der Waerden onvoldoende is beargumenteerd waarom er een
gemeenschapsbank  moet   zijn.   Men zou eenvoudigweg  bij   de   op
handen zijnde wijziging van het octrooi de tantiemeregeling
kunnen schrappen, zodat er uit dien hoofde geen twijfel meer
zou kunnen rijzen aan de objectiviteit der directie bij het
nemen van besluiten, waaraan voor deze directie belangrijke
tantiomes verbonden kunnen zijn.
Minister Oud heeft  de motie van Van der Waerden ont-
raden. Zijns inziens hinkt Van der Waerden op twee ge-

54)

dachten. Enerzijds begint hij te betogen dat het kredietwezen
van een zo algemeen belang is, men het daarom niet aan een
particuliere instelling kan overlaten, maar daarop grote in-
vloed moet worden uitgeoefend  door  de  overheid.  Aanstonds
stelt Van der Waerden echter:  van de politiek wil ik niets
weten, de politiek moet er volkomen buiten blijven en daarom
moet de regering en moet ook het parlement geen invloed kun-
nen uitoefenen op de gestie van die centrale bankinstelling.
Maar waar blijft dan het verschil met de tegenwoordige toe-
stand? Men dient consequenties te trekken, zo vervolgde Oud
zijn betoog; als men meent dat de taken van een circulatie-
bank niet kunnen worden overgelaten aan  een  particuliere
bankinstelling,  dan betekent dit in een parlementaire demo-
cratie dat de overheid ook werkelijk invloed heeft en dat in
het parlement de overheid ter verantwoording kan worden ge-
roepen en dan kan men niet ontkomen aan een rechtstreekse
politieke invloed op de circulatiebank.
De motie Van der Waerden werd verworpen op 6 maart 1934. De
Kamermeerderheid achtte het tijdstip nog niet gekomen om zich
over de onderhavige materie uit te spreken. Pas wanneer de
regering het wetsvoorstel tot herziening van het Bankoctrooi
indient, dat twee jaren daarvoor was opgezegd, zou men over
dit vraagstuk een standpunt bepalen.

Intussen speelde zich hier te lande een felle discussie af
over de door de regering en DNB te volgen monetaire politiek.
E6n jaar na de val van het pond-sterling legden enige Kamer-
leden aan de regering de vraag voor:  '...of het loslaten van
den gouden standaard voor Nederland wel inderdaad zo gevaar-
lijk zou  zijn als  veelal  wordt  beweerd?'55>  Men wees  de

regering er op dat veel landen de gouden standaard reeds heb-
ben laten vallen, zonder dat daar het verschijnsel der ge-
vreesde  prijsopdrijving  zich tot dusverre  in sterke mate
heeft voorgedaan. Het nadeel evenwel dat de Nederlandse ex-
portindustrieen ondervinden van het vasthouden aan de gouden
standaard,  welk hun concurrentievermogen kleiner maakt  en
vaak geheel teniet doen, was evident. Naar aanleiding van
deze beschouwingen gaf de regering te kennen:  '...dat de lan-
den,  die het goud loslieten,  (....) daartoe te zijner tijd
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zullen terugkeeren en dat alsdan die landen,  die het ver-
trouwen hunner burgers en van het buitenland in hun ruil-
middel niet hebben geschokt, daarvan de gunstige gevolgen in
hun  krediet  en  op  allerlei  ander  gebied  zullen  onder-
vinden. '56)

Aan de opvatting, dat het loslaten van de gouden standaard
door een aantal landen beschouwd moest worden als een tijde-
lijke en betreurenswaardige afwijking van de normale gang van
zaken, zou weldra de bodem ingeslagen worden toen bleek dat
op de Londense economische en financiele wereldconferentie
van 1933 de landen met zwevende valuta, waaronder de Verenig-
de Staten en Engeland, niet spoedig zouden terugkeren tot het
goud en zeker niet in de oude verhouding. Desnoods zonder de
medewerking van alle andere Staten bleef Nederland echter,
tezamen met een vijftal landen, volharden bij de gouden stan-
daard.  Deze zes Staten sloten zich aan tot het  zogeheten
'goudblok'.
Nu de mening niet meer verdedigd kon worden dat een terugkeer
van de meeste landen tot de gouden standaard tot de prak-
tische mogelijkheden behoorde en daarmee monetaire stabilisa-
tie verkregen kon worden, werd de regering gevraagd, zonder
dat zij een beroep zou doen op dogma's, duidelijke en con-
crete motieven aan te geven die haar deden besluiten vast te
houden aan de gouden standaard. We moeten constateren dat -
nadat minister-president dr. H. Colijn op een gelijkluidende
vraag van het Kamerlid J.W. Albarda de discussie vertroebelde
door op te merken dat deze afgevaardigde zich ronduit voor
devaluatie van de gulden had uitgesproken wat geenszins het
geval  was - geen enkel  zakelijk argument werd aangedragen
voor de door de regering en DNB gevoerde monetaire politiek.
Devaluatie werd door de monetaire autoriteiten als onfatsoen-
lijk en  te  kwade  trouw afgeschilderd.  Het  was  het  sterk
ethisch  motief,  zo  merkt  prof. dr.  Joh. de Vries  op,  dat
steeds zou doorklinken bij de voorstanders van de regerings-
politiek;  geen muntvervalsers zijn. Aan het vasthouden57)

van de goudwaarde van de gulden mocht zelfs niet getwijfeld
worden; het was een dogma.
Zonder dat hiertoe de noodzaak aanwezig is, bijvoorbeeld de
noodzaak tot devaluatie als gevolg van de onafwendbare druk
van omstandigheden van buiten, werd devaluatie door de rege-
ring eveneens beschouwd als een willekeurige maatregel. Een
devaluatie, bijvoorbeeld een vermindering van de goudwaarde
van het tienguldenstuk met 25%, kan, zo merkte Colijn op,
'....slechts bij de wet (....) plaatsvinden en dan rijst dus
onmiddellijk de vraag, wanneer men nu een dergelijk voorstel
bij de wet zou doen, welke gegevens men dan heeft om de
nieuwe waarde van den gulden te bepalen.  Een voorafgaande
aanpassing langs den natuurlijken weg, nadat men eerst van
het goud afgejaagd is, heeft ten eenenmalen ontbroken. Men
moet dus eenvoudigweg een greep in de lucht doen en zeggen:
de gulden zal wel zooveel waard kunnen zijn. Daartoe mede te
werken wordt door de Regeering van de hand gewezen.

'58)



123

Het beroep dat de regering telkenmale deed op dogma's vond in
de beide Kamers meer en meer krachtige bestrijding. Te meer
daar de depreciatiewedloop die zich in de loop van 1933 dui-
delijk aftekende,  maakte dat de zwevende valuta's ten op-
zichte van de goudvaluta's. steeds sterker in waarde terug-
liepen. In de mate waarin dat proces voortschreed, raakten de
goudvaluta's, uit hoofde van het enkel feit dat zij een sta-
biele  verhouding  tot  het  goud handhaafden,  steeds sterker
overgewaardeerd. Bijgevolg werd de binnenlandse economie van
de  goudlanden aan  een  toenemende deflatoire druk blootge-
steld, welke landen echter niet in staat waren de prijs- en
inkomensverlaging tot stand te brengen, die door de bestaande
omstandigheden was geboden. De spanningen bleven dus voortbe-
staan,  de  binnenlandse aanpassingsmaatregelen van de goud-
landen ten spijt.
Onder  deze  omstandigheden werd de  regering,  andermaal  en
thans door verscheidene Kamerleden in het najaar van 1934,
uitgenodigd eens duidelijk en uitvoerig de motieven aan te
geven voor het door haar gevoerde monetaire beleid.

5 9) Er
is  een  tijd  geweest,  zo  werd  de  regering  voorgehouden:

'...dat de wenschelijkheid van het vasthouden aan den gouden
standaard een axioma was, hetwelk geen nader bewijs behoefde.
Nu het al dan niet handhaven van den gouden standaard een
vraagstuk is geworden (...) mag van den Regeering een uiteen-
zetting van haar standpunt, welke niet op oude stellingen,
maar op de omstandigheden van dit oogenblik berust, worden
verwacht.'
Het  interessante van deze beschouwing is dat verscheidene
Kamerleden, nadat Nederland zich aansloot bij het goudblok en
gezien de precaire economische en monetaire omstandigheden,
niet langer de handhaving van de gouden standaard als een
axioma zagen, maar als het volgen van een welbewuste Inone-
taire politiek die keer op keer beargumenteerd diende te wor-
den. Zo werd de regering er door deze Kamerleden op gewezen
dat " . . .d e omstandigheden ( . . . ) zoodanig (kunnen) veranderen,
dat ook de Nederlandsche Regeering op een gegeven oogenblik
zou meenen tot devaluatie te moeten overgaan." Maar ook over
het handhaven van de gouden standaard diende telkens opnieuw
te worden beslist.
Een half jaar later, op 7 februari 1935, zou de Katholieke
senator P.J.S. Serrarens, na een uitvoerig betoog waarin hij
uiteenzette dat de deflatiepolitiek van de goudlanden mislukt
was,  concluderen dat Nederland moet devalueren,'...om  een
einde te maken aan de noodlottige deflatiepolitiek en op te
houden aan het  verder  scheeftrekken van  de  verhoudingen,
waarvoor deze politiek verantwoordelijk is.

,GO)

Devaluatie, zo hield hij de aanwezigen voor, is allesbehalve
een moreel vraagstuk. Devaluatie kan geoorloofd zijn, want
zij is '...evenals alle monetaire maatregelen 66n der econo-

mische maatregelen (...), die den modernen Staat ter beschik-
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king staan om zijn taak te vervullen: het algemeen welzijn te
bevorderen. Welke maatregelen daartoe noodig zijn, wordt be-
paald door de concrete omstandigheden.'
Dat in deze periode - waarin na het Belgische besluit  tot
devaluatie, slechts naast Nederland, Zwitserland en Frankrijk
vasthielden aan de band met het goud, welke situatie aanlei-
ding was  voor mr.  M.P.L. Steenberghe  om  zijn ontslag als
minister van Economische Zaken in te dienen - in de senaat en
aan de overzijde van het Binnenhof sommige Kamerleden zich
openlijk voor  devaluatie  uitspraken,  is  door  de  regering
allerminst  toegejuicht.  Zo merkte  Colijn  27 september 1935
op: 'Ik zou wel willen dat (...) de Kamer voortaan over deva-
luatie zweeg. Elke discussie in deze Kamer - ik kan het van
dag tot dag aantoonen - over devaluatie wekt weer nieuwen
angst  en  leidt  tot  nieuwe  goudafvloeiingen.  De  Regeering
plaatst devaluatie buiten haar plannen, en als de Kamer dat
ook zou willen doen, dan zal dat zeer bevordelijk zijn voor
de rust op monetair gebied en daardoor ook voor de uitvoering
van  veel  van  wat  door  Regeering  en  Kamer  beide  wordt
begeerd.

161)

Er zij op gewezen dat in de maanden juli tot en met september
van het jaar 1935 de gulden een aanval te verduren kreeg.
Toen in deze periode de Tweede Kamer bezwaar maakte tegen het
versoberingsprogramma van de regering,  in die mate dat  de
mening postvatte in binnen- en buitenland dat de regering op
een belangrijk punt van haar beleid een nederlaag zou lijden,
had dit tot gevolg een aanval op de gulden waardoor de goud-
voorraad van DNB een gevoelige aderlating onderging en een
aantal discontoverhogingen volgden.
Terdege heeft evenwel de Kamer rekening gehouden met de moge-
lijkheid  dat  het  zich openlijk uitspreken voor devaluatie
nadelige gevolge9 zou kunnen oproepen. De overweging echter
dat Nederland, een der laatste landen die aan het goud vast-
hield, zuiver als gevolg van valutaverhoudingen te duur was
geworden in de wereld, gaf - blijkens het voorlopig verslag
op  het  eerste  hoofdstuk  van  de  Rijksbegroting  voor  het
dienstjaar 1936 - voor een aantal Kamerleden de doorslag om
niet aan de wens van de minister-president te voldoen '...om
over dit voor het geheele economische beleid zoo uiterst ge-
wichtig  punt  te  zwijgen...'.

62)
Het  monetaire  vraagstuk

moest bespreekbaar zijn, want:  '...een oprechte samenwerking
tussen Regeering en Kamer zou onmogelijk worden, indien over
het monetaire vraagstuk, dat verscheidene leden als allesbe-
heersend beschouwen niet gesproken mocht worden.'  Te meer
werd een bespreking van het vraagstuk wenselijk geacht, daar
de regering, zoals in de laatste jaren was gebleken, niet
bereid was haar beleid zakelijk te beargumenteren. De rege-
ring evenwel zweeg; zij achtte het niet doelmatig in te gaan
op het vraagstuk der devaluatie en sloot zich van harte aan
bij die Kamerleden, die opmerkten, dat het niet spreken over
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monetaire zaken het beste middel  is om de goudvoorraad te
beveiligen. Wanneer de regering niet voornemens is haar be-
leid te wijzigen, heeft een debat over het monetaire vraag-
stuk  '...geen ander gevolg dan dat men de voorwaarden voor
het bedrijfsleven verslechtert... ,  in die zin dat on-:63)

rust gekweekt wordt leidend tot goudafvloeiing waartegen dan
moet  worden opgetreden  door  een verhoging  van  het  Bank-
disconto.

Nadat de regering andermaal er op wees dat men vertrouwelijk
diende om te gaan met deze zaak en niet voornemens was haar
beleid te beargumenteren. hebben de beide Kamers der

Staten-Generaal het monetaire vraagstuk, tot het verlaten van
de  gouden  standaard  door  Nederland  als  laatste  land  op
27 september 1936, niet meer aangeroerd.

Resumerend zij er op gewezen dat de regering het vasthouden
aan de gouden standaard steeds als een dogma heeft beschouwd,
waaraan nimmer getwijfeld mocht  worden.  Het vraagstuk was
voor haar allerminst bespreekbaar,  hoezeer ook een aantal
Kamerleden keer op keer na 1933 de regering vroegen haar be-
leid te beargumenteren. Zij zagen,  anders dan de regering,
het vasthouden aan de gouden standaard als een daad van wel-
bewuste  monetaire  politiek.  Zeer  duidelijk  kwam  dit  tot
uiting  in  het  voorlopig  verslag.  vastgesteld op  19 okto-
ber 1934,  waarin  de  regering  werd  voorgehouden  dat  niet
langer het vasthouden aan het goud als een axioma moest wor-
den beschouwd.
Gelet evenwel op het regeringsstandpunt zij er op gewezen dat
het wisselkoersdebat op geen enkele wijze het regeringsbeleid
terzake heeft beinvloed. Het was de overtuiging, dat wanneer
Nederland als enig goudland ter wereld overbleef,  in bin-
nen- en buitenland zeker de mening zou gaan heersen dat dit
maar een kwestie van tijd zou zijn waardoor de regering na
kortere tijd gedwongen zou worden de gouden standaard prijs
te geven, die tot de koerswijziging op 27 september 1936 aan-
leiding gaf. Zo verklaarde de minister-president Colijn dat
Nederland gedwongen werd door de monetaire maatregelen van
andere landen ook zijnerzijds de gouden standaard tiideliik
los te laten. 64)

Op 27 september 1936 verbood de Nederlandse regering, op ver-
zoek van DNB, de gouduitvoer waardoor verdere verdediging van
de gulden onmogelijk werd. Er zij op gewezen dat een verbod
tot gouduitvoer een einde maakt aan internationale goudarbi-
trage en op zichzelf voldoende is om de gouden standaard uit
te schakelen en om de overgang naar een zwevende valuta tot
stand te brengen. Aangezien de wettelijke goudwaarde van

65)

de gulden niet werd gewijzigd, huldigde de regering de opvat-
ting dat zij de gulden niet had gedevalueerd (hetgeen zij als
een daad van kwade trouw beschouwde) maar dat slechts de loop
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der omstandigheden na het gouduitvoerverbod had geleid tot
een depreciatie van de gulden. Prof. dr. F.A.G. Keesing heeft
er evenwel op gewezen dat in de situatie die zich na het los-
laten van de gouden standaard ontwikkelde, dit verschil tus-
sen (welbewuste) devaluatie en (toevallige) depreciatie niet
bijzonder  belangrijk bleek. Op  grond  namelijk  van  de

66)

omstandigheden waaronder  de  gouden  standaard werd  losge-
laten - gegeven de kapitaalexport en de prijsdispariteit ten
opzichte van het buitenland - registreerde de zwevende gulden
onmiddellijk een aanzienlijke koersdaling. De na 27 september
opgetreden daling van de  waarde  van de  gulden met + 20%
bracht een mate van aanpassing teweeg '...die het resultaat
van  drie  jaar  binnenlandse  prijsdaling  aanzienlijk  over-
trof. '67)

Zoals hierboven werd opgemerkt heeft de Nederlandse regering
gemeend om. op verzoek van DNB, door middel van een gouduit-
voerverbod de gouden standaard te verlaten. De gouden stan-
daard immers berustte in Nederland,  onder de jure hinkende
standaard,  op  de  reeds  in hoofdstuk 1  meermalen genoemde
Goudverklaring van DNB. De Bank had zich verbonden tegenover
de  regering  om,  bij  stijging van de wisselkoersen op het
buitenland boven de pariteit der goudwaarde, haren goudvoor-
raad,  zolang zij daartoe bij machte zal zijn, voor uitvoer
beschikbaar te stellen.  Op  26 september meende  DNB op  de
restrictie: - 'zolang zij daartoe bij machte zal zijn' -, een
beroep te moeten doen. De Bank werd door de regering ontheven
van haar verplichting vervat in de Goudverklaring van 1903,
ook toen vanaf 1938 het gouduitvoerverbod werd opgeheven.

68)

Zowel DNB als de regering stonden op het standpunt de wissel-
koers van de gulden niet geheel aan haar lot over te laten.
Vooral in het belang van het bedrijfsleven diende excessieve
fluctuaties in de wisselkoersen op het buitenland,  die het
gevolg konden zijn van kapitaalverplaatsingen op grote schaal
of van speculatieve bewegingen, te worden voorkomen. Daartoe
werd  bij  de  wet van  30 september 1936,  voor  rekening  en
risico van de Staat, een fonds in het leven geroepen dat tot
taak kreeg  'door den aan- en verkoop van schriftelijke en
telegraphische uitbetalingen, cheques en ander papier, een en
ander buitenslands betaalbaar, alsmede van goud, de wissel-
koersen op het buitenland te beinvloeden'.69'

De installatie van het zogeheten valuta-egalisatiefonds als
rijksfonds heeft belangrijke politieke consequenties teweeg
gebracht.
Tot het verlaten van de gouden standaard in 1936 berustte het
toezicht op de koers van de gulden op de Goudverklaring van
de Bank.  Na de depreciatie nam het valuta-egalisatiefonds,
dat ressorteerde onder het ministerie van Financien, het toe-
zicht op de koers van de gulden van DNB over.
'De leiding  van  de  monetaire politiek', ZO merkt dr.

G.J.M. Vlak  in zijn proefschrift over het Nederlandse
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valuta-egalisatiefonds op,  '...welke tot dan toe in handen
van de centrale bank lag en waarbij de Staat alleen in zeer
bijzondere gevallen beslissingen nam, werd door de instelling
van (dit fonds) volledig aan de Staat overgedragen.
Het incidentele toezicht van de Staat op de monetaire poli-
tiek werd vervangen door een permanente bemoeienis. Hierbij
stonden de wisselkoersen (....) onder directe Staatscon-
trole. ,70) Deze verandering in de leiding van de monetaire
politiek is volgens dr.  M.W. Holtrop het resultaat geweest
van een groeiend besef, dat het toezicht op de wisselkoersen
een lands belang was en niet een zaak die uitsluitend DNB
aanging.

71)

Het Nederlandse valuta-egalisatiefonds begon zijn werkzaam-
heden op 1 oktober 1936. Ten aanzien van de richting waarin
en de politiek van waaruit het fonds werkte tastte men des-
tijds  volledig in het duister.  Hoewel een paar Kamerleden
hebben getracht enig inzicht in de politiek van het fonds te
krijgen,  hebben de  ministers  van Financien  in de periode
1936-1940 geweigerd, met een beroep op artikel 4 van de wet
van 30 september 1936 - waarbij bepaald werd dat de bepalin-
gen van de Comptabiliteitswet buiten toepassing bleven - in-
lichtingen te verstrekken over de werking van het fonds.

72)

Uit het verloopder belangrijkste wisselkoersen kon men, vol-
gens Keesing slechts vaststellen dat Nederland een

zelfstandige  monetaire  politiek  voerde  en  noch  bij  het
sterling noch bij het dollarblok aansluiting zocht. Nederland
voerde een zelfstandig monetair beleid, maar welke gedrags-
lijn in dit verband werd gevolgd en waarom op bepaalde momen-
ten van taktiek werd veranderd, zijn vragen waarop geen ant-
woord werd gegeven.
De weigering van de regering om inlichtingen te verstrekken
over de werking van het fonds werd door minister Oud als
volgt beargumenteerd. Zou men de richtlijnen van het fonds
bekend maken, dan zou men de zaak volkomen in handen van
speculanten geven, die zich volledig op de als dan openbaar
gemaakte richtlijnen kunnen instellen. Zo zouden zij vrije-
lijk A la baisse in de gulden kunnen speculeren, omdat zij
weten dat de stijging van de wisselkoersen op het buitenland
toch niet verder gaat dan een bepaald punt.  Om die reden
diende  de werking van het egalisatiefonds slechts aan een
paar mensen bekend te zijn. Overigens, zo merkte Oud op, ver-
schilt in dat opzicht de toestand niet zo heel veel van die
onder de handhaving van de gouden standaard. Hit instrument
ter verdediging van de gulden onder de gouden standaard was
het disconto van DNB. De vraag tot welk percentage het dis-
conto werd verhoogd of verlaagd was van zeer groot belang en
toch is het altijd in Nederland zo geweest dat deze zaak ge-
heel werd overgelaten aan de Bankdirectie. En, zo besloot Oud
zijn  betoog,  van  het  standpunt  van  diegene  bezien,  die
kritisch staat  tegenover de geheimzinnigheid waaronder het
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egalisatiefonds opereert,  is de tegenwoordige toestand aan-
nemelijker dan die voor de handhaving van de gouden stan-
daard.  '....omdat toen de macht berustte bij den president
der Nederlandsche Bank, die aan de Staten-Generaal geenerlei
verantwoording schuldig was, terwijl bij het Egalisatiefonds,
de geheele werking van dat fonds geschiedt volgens  richt-
lijnen,  uitgestippeld door den Minister van Financien, die
daarvoor natuurlijk wel aan de Staten-Generaal volledig ver-
antwoording schuldig is.

,74)

Nu de leiding der monetaire politiek - als gevolg van de in-
stallatie  van  het egalisatiefonds - in handen was van de
Staat, merkten een aantal Kamerleden op dat het allesbehalve
wenselijk is dat DNB thans alleen nog maar een zuiver admini-
stratieve taak heeft. Hiertegen werd van regeringszijde opge-
merkt dat - naast het feit dat de discontopolitiek geheel een
aangelegenheid van de Bank blijft en DNB een belangrijke stem
in het kapittel heeft over de werking van het fonds - voor
het moment de Staat permanent toezicht op de  guldenskoers
houdt. 75)

In een eerder stadium hebben we erop gewezen dat de door Van
der Waerden - naar aanleiding van het pondenverlies - inge-
diende motie verworpen werd;  eerst wanneer de regering het
wetsvoorstel tot herziening van het Bankoctrooi indient zou
men over het vraagstuk van de positie der Nederlandsche Bank
een standpunt bepalen. Tot teleurstelling van veel leden werd
echter in de MvT op het wetsontwerp tot herziening van het
Bankoctrooi geen woord gerept over  de motie Van der
Waerden.76).  Men had,  blijkens  het voorlopig verslag, ge-
hoopt dat de invloed van de overheid meer reeel zou worden
gemaakt. Thans kon men zich niet aan de indruk onttrekken dat
de opvatting van de Bankdirectie van overwegende invloed is
geweest.  De  benoemingsprocedures van directie en commissa-
rissen en de positie van de regeringscommissaris,  die vol-
komen machteloos is, blijven ongewijzigd. Maar ook die leden,
die niet aandrongen op een van gemeenschapswege te beheren
centrale circulatiebank waren teleurgesteld. Geen woord werd
in de MvT gerept over de wijze waarop DNB haar taak in orga-
nisatorisch verband het beste kan vervullen. Volgens dezelfde
leden is het thans zo dat het overwicht ligt aan de zijde van
de leiding der centrale bank. Het op te lossen probleem is,
hoe de verhouding zo te construeren, dat (onder de noodzake-
lijke waarborgen voor een onafhankelijk beleid der Bankdirec-
tie) het beleid van DNB niet het regeringsbeleid kan door-
kruisen en de regering kan zorg dragen, dat het beleid der
centrale bank inderdaad gericht zij op het algemeen welzijn,
zoals dit door de regering wordt gezien. Er werd op gewezen,
dat de enige macht, welke de regering thans buiten het be-
stuur van DNB om bezit, deze is, dat zij de gouduitvoer kan
verbieden. Maar een schorsing of ontslag van de President of
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secretaris is slechts mogelijk op voorstel van de gemeen-
schappelijke vergadering van directie en commissarissen. De
regering kan hierbij geen initiatief nemen en de volksver-
tegenwoordiging  staat  er  geheel buiten. Vooral door de
rechtsvorm van de  NV hebben de aandeelhouders een  grote
macht. Er bestaat geen waarborg, dat de particuliere aandeel-
houders in aangelegenheden van zo bij uitstek algemeen belang
als die, waarin DNB beslissingen moet nemen, van hun invloed
niet te eniger tijd misbruik zullen maken.
Desondanks waren leden uit kringen der RKSP en SDAP, die een
omvangrijke wijziging wenselijk of zelfs noodzakelijk acht-
ten, de mening toegedaan dat het, gelet op het voorliggende
wetsvoorstel, thans een minder gunstig tijdstip is voor een
verstrekkende  verandering  in het Bankoctrooi.  Ook erkenden
zij, dat het voor de Kamer een haast ondoenlijke taak zou
zijn om langs de weg der amendering tot de door hun gewenste
wijzigingen te geraken. Maar ofschoon zij een zuiver opportu-
nistisch standpunt innamen waren zij gelijk van mening dat de
tijdsduur van het octrooi, te weten 15 jaren, te lang was.
Het octrooi dient slechts met enkele jaren verlengd te worden.
In deze tussentijd moest een Staatscommissie worden benoemd,
die het vraagstuk van de verhouding tussen Staat en circula-
tiebank, en de verhouding van de circulatiebank tot het par-
ticuliere bankwezen, benevens de kwestie van de doelmatigheid
en wenselijkheid tot het voeren van een actieve conjunctuur-
politiek door de circulatiebank onder invloed en toezicht van
de overheid, zou kunnen onderzoeken.  Naast deze kritiek op
het  wetsvoorstel  was  er  ook waardering voor de  door de
minister voorgestelde  wetswijziging om definitief  de  tan-
tiomes voor directie, commissarissen en commissie van advies
af te schaffen.
In zijn MvA nam minister Oud hetzelfde standpunt in als in
1934 toen hij de motie Van der Waerden ontraadde. Zijns in-
ziens was er geen enkele aanwijziging te bespeuren als zou
het algemeen belang bij  de bestaande  beheersvorm onderge-
schikt zijn aan de belangen der particuliere aandeelhouders.
Daarnaast kon de minister niet inzien. bij de bestaande ver-
houdingen,  dat gevaar bestaat.  dat de leiding der centrale
bank het regeringsbeleid zal doorkruisen. Opvallend aan de
MvA was echter dat minister Oud de mogelijkheid, dat zich
ernstige conflicten konden voordoen,  aanroerde.  Zo  stelde
hij, mocht op een gegeven ogenblik er sprake zijn van een
onoplosbaar verschil van mening tussen DNB en de  regering
over het te volgen monetaire beleid, dan bijzondere wette-
lijke maatregelen niet kunnen uitblijven. Maar op een zo bui-
tengewone omstandigheid konden volgens minister Oud de bepa-
lingen van een octrooi, dat bestemd is onder normale verhou-
dingen te werken, niet bestemd zijn.
Helaas hebben de Kamerleden tijdens de algemene beraadslagin-
gen dit punt niet aangeroerd. Want wat bedoelde de minister
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precies onder  'bijzondere wettelijke maatregelen'? Zou dit
betekenen dat indien DNB het regeringsbeleid doorkruist, bij
wet de Bankpresident ontslag zou worden toegezegd?
Wel stond bij de algemene beraadslagingen de in het wetsont-
werp geregelde verhouding tussen overheid en DNB centraal.
Volgens de RKSP en SDAP, die beschikten over de helft van het
aantal  Kamerzetels,  bestonden er  geen waarborgen dat  het
Bankbeleid niet het regeringsbeleid zou kunnen doorkruisen.
Zo werd er op gewezen dat de mogelijkheid aanwezig is, wan-
neer dit wetsvoorstel onverhoopt mocht worden aangenomen, dat
de circulatiebank een beleid voert, die een actieve conjunc-
tuurpolitiek der overheid doorkruist, negeert of tegenwerkt.
De  RKSP heeft  bij dit vraagstuk,  in tegenstelling tot de
SDAP, echter niet per se een naasting van de aandelen van DNB
voor ogen gestaan. ZO stond het Kamerlid mr.

77)F.G.C.J.M. Teulings op  het  standpunt  dat  het  probleem
welke organisatievorm de beste is, niet een vraag is die de
Kamer moet beantwoorden, maar door een daartoe te installeren
Staatscommissie.

Hij liet er desondanks geen twijfel over bestaan dat bij een
concrete  uitwerking  van  een bepaalde  organisatievorm,  het
standpunt van de SDAP en zijn partij elkaar zeer dicht kunnen
naderen.

In zijn antwoord verweet de minister andermaal beide partijen
inconsequent handelen. Aan  de ene kant stellen beide78)

partijen sterk op de voorgrond dat DNB zelfstandig moet zijn,
maar aan de andere kant zegt men dat DNB onder toezicht moet
staan van de regering. Men moet, aldus de minister, concreet
aangeven hoe aan de ene kant de Bank zelfstandig kan zijn en
aan de andere kant de regering het bij bepaalde beslissingen
voor het zeggen zal hebben. Gesteld, zo vervolgde de minister
zijn betoog, dat bij het bepalen van de discontorente de
minister de uiteindelijke verantwoordelijkheid draagt. Zouden
de heren Teulings en Van der Waerden het dan doelmatig vin-
den, dat over de vaststelling van een bepaalde discontovoet
in de Kamer wordt geinterpelleerd? Het verschil van inzicht
over het monetaire vraagstuk heeft hier de politieke verhou-
dingen tot 27 september 1936 beheerst. Stel u voor dat wij
een dergelijk verschil van inzicht niet zouden hebben een
enkele keer? Stel u voor, aldus de minister, dat wij over een
dergelijk vraagstuk: zal de discontorente van DNB 2 1/2% of
3% moeten zijn.  zouden gaan debatteren hier  in de Kamer,
zodat als het ware de verschillen, de groepen tegenover el-
kaar staan; zou men dan denken dat daarmee het algemeen be-
lang gediend is?
De beschouwingen die minister Oud te berde bracht vragen onze
aandacht.  Want  weliswaar  erkende  hij,  blijkens  zijn MvA,
evenals de Kamerleden Teulings en Van der Waerden dat er een
mogelijk conflict zou kunnen voortvloeien uit het gevoerde
Bankbeleid met het regeringsbeleid: maar tevens was hij van
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mening, bij de door Van der Waerden voorgestane organisatie-
vorm van DNB, dat de kans dat in de Kamer over het rrlonetaire
beleid telkenmale wordt gediscussieerd zeer groot is.  Aldus
zou niet zijn te ontkomen aan een rechtstreekse politieke
invloed op het centrale-bankbeleid.  Een directe  politieke
invloed  op het centrale-bankbeleid is echter allesbehalve
wenselijk, aangezien het parlement vertrouwelijk dient om te
gaan met monetaire aangelegenheden.
Zowel het Kamerlid Van der Waerden als zijn collega Teulings
onderschreven de mening van Oud, dat monetaire vraagstukken
zoveel mogelijk vertrouwelijk behandeld moeten worden.

79)

Maar volgens beide Kamerleden kon zeer zeker, een circulatie-
bank van gemeenschapswege te beheren, hiermee samengaan.  Zo
stelde Van der Waerden dat het geenszins zijn bedoeling was
te debatteren over  de  vraag  of  het  discontopercentage  nu
2 1/2% of 3% behoorde te zijn. De minister heeft, zo vervolg-
de Van der Waerden, kortgeleden voorgesteld een valuta-egali-
satiefonds te vormen, waarover de minister van Financion ver-
antwoordelijk is.  'Maar denkt nu iemand,  dat wij over het
werken met dat egalisatiefonds in de Kamer zouden gaan debat-
teeren en zouden vragen, hoe de minister dat alles manipu-
leert. Er is (....) geen sprake van.'
Voor wat betreft de verdere perikelen van dit wetsvoorstel
wijs  ik erop dat naar aanleiding van een motie Teulings,
minister Oud op zijn eerder ingenomen standpunt terugkwam. In
de motie Teulings werd te kennen gegeven dat bij het wets-
voorstel tot herziening van het octrooi onvoldoende zekerheid
bestaat dat het beleid van het Bankbestuur (onder waarborgen
van de vereiste onafhankelijkheid)  het regeringsbeleid niet
zal doorkruisen en dat er onvoldoende zekerheid is dat het
beleid der centrale bank inderdaad gericht zal zijn op het
algemeen welzijn, zoals  de  regering  dit  behartigd  wilt
zien. 80) Om die redenen behoorde een Staatscommissie te

worden geinstalleerd teneinde hierover advies uit te brengen.
Minister Oud voldeed aan dit verzoek en bracht een wijziging
aan in de tijdsduur van het verleende octrooi van 15 tot
5 jaren. De motie Teulings werd hierop ingetrokken en het
wetsontwerp werd aangenomen.

De  Staatscommissie  voor  het  bankwezen  werd  ingesteld  op
4 maart 1937. De voorzitter was oud-minister van Financidn,
jhr.  mr.  D.J. de Geer,  die  in  1939  werd  opgevolgd  door
prof. mr. F. de Vries. Aan de vooravond van de Tweede Wereld-
oorlog was de commissie met haar advies gereed. Zij heeft
echter nimmer een verslag uitgebracht,  wel  (in  1940)  een
concept- advies.
De ideeen van de Staatscommissie gingen in hoofdzaak in de
richting van een wettelijke regeling van het bedrijfseconomi-
sche toezicht. Voor het geven van bevoegdheden aan DNB ter-
zake van een toezicht uit conjunctureel oogpunt achtte men
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geen termen aanwezig. Volgens prof. dr. H.W.J. Bosman stemde
dit overeen 'met de in Nederland destijds overheersende ge-
dachte, dat beYnvloeding van de conjunctuur weinig zin zou
hebben aangezien men de  conjuncturele  situatie  overwegend
door  het  buitenland  bepaald  zag.'81)  Ofschoon Oud  in de

Kamer had toegezegd dat de  in te stellen Staatscommissie
eveneens zou ingaan op de verhouding tussen DNB en de Staat,
viel in de opdracht aan de commissie het accent op het toe-
zicht op het particuliere bankwezen, waarbij niet gesproken
werd over de verhouding tussen Staat en centrale bank.

2.6. De Bankwet van 1948

Het tweede kabinet Gerbrandy wilde de Bankwet van 1937 niet
eerder herstellen dan nadat  er waarborgen waren geschapen
voor de coordinatie tussen de politiek van de Bank en het
monetair en financieel beleid van de regering.82> Het was
hierbij vooral de noodzaak om een strak monetair beleid te
voeren na de bevrijding, die volgens haar de eis meebracht
van een versteviging van de greep van de overheid op DNB.
Aldus  kwam medio  juni  1945  tussen de  Bankdirectie  en de
minister van  Financi n,  dr. G.W.M. Huysmans.  een compromis
tot stand. De Bankwet van 1937 zou op drie punten worden aan-
gevuld:
1.   De goedkeuring van de Kroon zou nodig zijn voor de be-

noeming van die  directieleden,  die  door  de  aandeel-
houders werden gekozen.

2.   Speciaal met het oog op de coordinatie tussen het rege-

ringsbeleid en het centrale bankbeleid zou de taak van
de Koninklijk Commissaris worden uitgebreid.

3.   Een Bankraad zou worden geinstalleerd. De Bankdirectie
diende haar te horen over alle besluiten, van belang
voor de richting van het algemene Bankbeleid. Tevens zou
de Raad zich tot de minister kunnen wenden.

Het bereikte compromis bevatte geen bepaling, dat in geval
van een conflict tussen regering en de Bank het laatste woord
aan de regering zou zijn. Ook de status van de Bank, een NV
met een aan particulieren toebehorend maatschappelijk kapi-
taal, bleef ongewijzigd.
Voordat  aan  dit  compromis  uitvoering  werd  gegeven,  werd
Huysmans opgevolgd door Lieftinck en die wenste veel verder-
gaande concessies van de Bankdirectie. Hij eiste de bevoegd-
heid voor zich op om aanwijzingen te geven, waaraan de direc-
tie dan was gehouden, zonder recht van beroep.
De Bankdirectie gaf vanwege de gevraagde aanwijzingsbevoegd-
heid voor de minister van Financien slechts aarzelend toe,
aangezien zij hier een groot gevaar voor de zelfstandigheid
van DNB zag. Met een uitvoerige correspondentie trachtte zij
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Lieftinck van zijn voornemen  af te brengen en mr.

L.J.A. Trip, de Bankpresident, dreigde zelfs met aftreden. De
bijzondere  omstandigheden  deden  de  directie  uiteindelijk
zwichten. Onder die bijzondere omstandigheden kwam het KB van
1 oktober 1945,  tot wederinvoering van de Bankwet uit 1937,
tot stand. De directie verzocht de minister evenwel met klem
de gehele materie bij de wet te regelen, opdat de Staten-Ge-
neraal in de gelegenheid zou zijn haar oordeel over deze in-
grijpende veranderingen kenbaar te maken.
Alvorens Lieftinck aan dit verzoek voldeed, benoemde hij als
uitvloeisel van het KB van oktober 1945 een Staatscommissie
die hem diende te adviseren over de  materie.  Op  1 novem-
ber 1945 werd deze commissie geinstalleerd. In deze commissie
werd tot voorzitter  prof.  mr.  F. de Vries  benoemd  en tot
leden: prof. dr.    J.R.M. van den Brink. prof. mr.
G.W.J. Bruins, F.P. Fuykschot, drs. J.H. Gispen,
H.J. Hofstra, dr. M.W. Holtrop, prof. mr. A.M. de Jong, prof.
H.A. Kaag, J. van de Kieft, J.A. Kolkman, mr.   H.F. van
Leeuwen en dr. J. Ridder. De commissie kreeg als opdracht de
minister van Financien van advies te dienen nopens de ver-
sterking van het gemeenschapselement in het statuut van DNB.
ter bereiking van de overgang van de Bank van particuliere in
publiekrechtelijke of semipubliekrechtelijke eigendom.
In zijn rede gehouden bij de installatie van de commissie
inzake de herziening van het statuut van DNB op 9 novem-
ber 1945, hield minister Lieftinck de aanwezigen voor dat al
sinds het einde van de vorige eeuw de Bankkwestie hoofdzake-
lijk ging om de vraag of men nu wel of niet een Staatsbank

83)ZOU hebben. Verscheidene modaliteiten  zijn  in  de  loop
der jaren voorgesteld. Het was daarbij steeds een zoeken naar
een doeltreffende verhouding tussen de Bank en de Staat.
Voor wat betreft deze relatie OP dit moment merkte  de
minister op dat het noodzakelijk is dat 'de richting van het
te voeren financieel  en monetair beleid onverkort  bij  de
regering komt te berusten en dat de taak van de centrale bank
in dit opzicht meer adviserend en uitvoerend dan dirigerend
wordt,' aangezien niet langer het monetaire en het financidle
beleid een autonoom karakter kan en mag dragen,  doch een
integraal onderdeel moet vormen van de algemene economische
politiek en aan deze laatste ondergeschikt moet zijn.
Hierbij verwierp minister Lieftinck de opvatting als zou het
beste monetaire beleid worden 'gewaarborgd door het handhaven
van een zekere 'balance of powers' in deze zin, dat de direc-
tie van de centrale bank een tegenwicht behoort te vormen
tegen de neiging der regering om zich op financieel en mone-
tair gebied meer dan verantwoord is te laten leiden door de
politieke  opportuniteit.'  Deze  opvatting  is  verwerpelijk,
omdat niet kan worden aanvaard dat de centrale bank opereert
als een 'Staat in de Staat'.
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Anderzijds dient de zelfstandigheid van DNB te worden gewaar-
borgd. Zij komt, aldus de minister. in het volgende tot uit-
drukking:  de  Bankdirectie  is  het  aangewezen  orgaan om de
regering met haar adviezen inzake het financidle en monetaire
beleid, als deskundige bij te staan, waarbij zij op het ge-
bied der uitvoering een grote technische verantwoordelijkheid
blijft dragen.
Bovendien 'vertegenwoordigt zij naast de wisselende regerin-
gen  het  blijvende  element  in  deze  samenwerking  (bedoeld
wordt: tussen regering en de Bank - RJS), hetgeen op zichzelf
reeds haar positie versterkt en nuttige waarborgen biedt voor
een zo groot mogelijke continuiteit in de behandeling der
vraagstukken, waarop  de  bedoelde  samenwerking  betrekking
heeft.'

In haar, in het openbaar uitgebracht, verslag gaf de commis-
sie-De Vries te kennen, dat een aan de minister te verlenen
recht om aan DNB aanwijzingen te geven over het monetaire
beleid, noodzakelijkerwijs voort zou vloeien uit de overgang
van een metalliek naar een fiduciair geldstelsel. Zij merkte
op dat onder het metallieke geldstelsel DNB een duidelijk
richtsnoer - waaronder bijvoorbeeld te verstaan:  de strikte
handhaving van de stabiliteit van het prijspeil of handhaving
van de goudwaarde van de gulden - had. Maar een ander mone-
tair stelsel dat een even ondubbelzinnig richtsnoer aan de
centrale bank bij haar beleid geeft, is niet in de plaats van
de gouden standaard getreden.
Aan de formulering in de Bankwet van het richtsnoer der te
volgen monetaire politiek kan,  volgens  de  commissie,  geen
andere vorm worden gegeven dan die van een algemene verkla-
ring, te weten:  'DNB reguleert de waarde van de Nederlandse
geldeenheid op zodanige wijze als voor 's lands welvaart het
meest bevordelijk is'. Daar nu deze formulering grote ruimte
openlaat voor verschil van mening ten aanzien van de vraag
welke concrete maatregelen op monetair terrein op een gegeven
ogenblik opportuun zijn en welke niet en aangezien die vraag
er din van regeringsbeleid is, kan op grond hiervan een aan-

wijzingsrecht niet gemist worden.
In het licht van de Muntkwestie kan ik de mening van de com-
missie - als ZOU een aanwijzingsrecht noodzakelijkerwijs
voortvloeien uit  de  overgang van  een  metalliek  naar  een
fiduciair  geldstelsel - niet  delen.  Zoals  ik  in hoofdstuk

1.2. constateerde werd ook in het metallieke geldstelsel na
1875 aan DNB geen duidelijk richtsnoer gegeven voor de be-
paling van het beleid dat zij zal hebben te volgen.  Reeds
toen werd er door de wetgever grote ruimte opengelaten voor
verschil van mening welk beleid de Bank had te volgen; zij
had de mogelijkheid de waarde van de gulden te richten naar
die van het zilver. Weliswaar had DNB zich in 1903 verbonden
tegenover de regering haar goudpolitiek te handhaven en voort
te zetten, maar waar het hier om gaat is dat onder de hinken-
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de standaard in Nederland aan de eis van convertibiliteit
tekort gedaan kon worden, zolang de Muntwet aan de grove zil-
veren munten de hoedanigheid van wettig betaalmiddel tot on-
beperkte  bedragen bleef toekennen,  zonder daarnaast vrije
aanmunting van zilver toe te staan.
De constatering dat het DNB zelf was die zich - voor wat be-
treft de bepaling van haar beleid - binnen enge grenzen heeft
bewogen doet hieraan niets   af. Want weliswaar kwam de uitein-
delijke verantwoordelijkheid van de overheid inzake de grond-
slagen van het geldwezen en de monetaire politiek tot uiting
in de wijze waarop de geldcirulatie aan banden werd ge-
legd - via  het  sinds  1864 geldende proportionele dekkings-
stelsel - maar niet in de keuze van de standaard. Kortom, het
is (sinds 1875) altijd zo geweest dat aan DNB geen duidelijk
richtsnoer gegeven werd.
Slechts het tweede door de commissie aangedragen argument,
dat reeds door de minister werd genoemd tijdens zijn rede
gehouden bij de installatie van de commissie, zou een geloof-
waardig argument kunnen zijn om in de Bankwet het aanwij-
zingsrecht op te nemen.
Als de mening wordt voorgestaan,  dat het monetaire  beleid
niet langer een autonoom karakter kan en mag dragen, doch een
onderdeel moet vormen van de algemene economische politiek
der  regerng  en aan deze  laatste  ondergeschikt moet zijn,
waardoor de mogelijkheid niet uitgesloten mag worden dat de
beslissingen van DNB kunnen leiden tot een doorkruising van
het regeringsbeleid, is het beschikken over een aanwijzings-
recht evident.

Evenals de minister was de commissie van mening dat de zelf-
standigheid van DNB gewaarborgd moet worden. Zij mag, aldus
de commissie, niet worden tot een departementale afdeling en
haar directie niet tot een college van ambtenaren onmiddel-
lijk aan de bevelen van de minister onderworpen. Immers, het
vertrouwen dat DNB thans geniet bij het bankwezen en het be-
drijfsleven zou te loor kunnen gaan, wanneer zij een ambte-
lijk orgaan wordt. Bovendien is het van de grootste betekenis
voor de regering dat zij kan beschikken over een adviserend
lichaam waarvan de deskundigheid en de zelfstandigheid van
oordeel gewaarborgd zijn en dat door zijn positie over een
zodanig moreel gezag beschikt, dat zijn adviezen niet licht-
vaardig terzijde kunnen worden gesteld.
Om die redenen mag het aanwijzingsrecht slechts en alleen van
toepassing zijn wanneer er geen overeenstemming bestaat over
de hoofdlijnen der monetaire en economische politiek, waarbij
niet  de  centrale  bank maar  de  regering  de  doorslag moet
geven.  Bovendien moet het bestaande aanwijzingsrecht,  ver-
leend bij KB van 1 oktober 1945, aangevuld worden, door DNB
een recht van beroep te geven op de ministerraad. Daarnaast
dient het geven van deze aanwijzingen als een ultimum reme-
dium beschouwd te worden.
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Ook in de rechtsvorm van DNB dient haar zelfstandigheid ge-
waarborgd te worden. Omdat de rechten der aandeelhouders nu
reeds beperkt zijn, waarbij de vaststelling van de jaarljkse
balans en van de verlies- en winstregeling aan de aandeel-
houders zijn onttrokken en omdat sinds jaren het leeuwenaan-
deel van de winst aan de Staat toekomt, is het naasten der
aandelen volgens de grootst mogelijke meerderheid der commis-
sie een stap die geheel in de lijn der ontwikkeling ligt.
De meerderheid is van oordeel dat deze  stap thans gedaan
dient te worden. als zijnde slechts een der middelen om over-
eenkomstig de bedoeling der regering het gemeenschapselement
in het statuut der Bank te versterken. Zij geeft hierbij de
voorkeur aan de NV-vorm, zodat de naasting der aandelen, vol-
gens De Jong, op de keper beschouwd, niet mag worden opgevat
als een nationalisatie van DNB. 84)

Teneinde misverstand te voorkomen zij er, ten aanzien van de
uitspraak van De Jong dat de naasting der aandelen in het
voorstel van de Staatscommissie geen nationalisatie betekent,
op het volgende gewezen.
De Jong doelt hiermee, naast het vasthouden aan de eigenaar-
dige positie der aandeelhouders, op het algemene verschijnsel
dat mr. H.J. de Ru in zijn proefschrift over: 'Staatsbedrij-
ven en staatsdeelnemingen' uiteengezet heeft en wij reeds in
onze algehele inleiding hebben aangestipt, te weten: wanneer
de overheid deelneemt in een NV zal rekening gehouden moeten
worden met de zelfstandigheid van de vennootschap en haar
organen. Overheidsinvloed op de activiteiten van de onder-
neming kan hierbij nooit absoluut zijn, aangezien naast het
overheidsbelang ook andere belangen bij de vennootschap be-
trokken zijn. Zeggenschap wordt dus niet alleen, doch slechts
mede bepaald door de eigendom van de aandelen. Zoals eigendom
als criterium voor economische orde plaats heeft gemaakt voor
beslissingsmacht,  zo is ook de eigendom der aandelen niet
meer toereikend als maatstaf voor de macht in een vennoot-
schap. Overheidsinvloed op staatsdeelnemingen wordt dan ook
op een andere wijze tot gelding gemaakt. Te denken valt hier-
bij aan overeenkomsten, subsidievoorwaarden of het scheppen
van waarborgen op de activiteiten van de onderneming; alle
buiten het vennootschapsrecht om. Aangezien dergelijke vormen
veelvuldig voorkomen bij staatsdeelnemingen, bevestigen zij
de uitspraak dat overheidsinvloed op ondernemingen allidn
door deelneming van beperkte betekenis is.

Het is opvallend dat in het advies van de commissie aan dit
onderwerp slechts een geringe aandacht werd gegeven, ofschoon
hier toch het zwaartepunt lag in de opdracht. De commissie
was evenwel van mening dat met het wetsontwerp voor een nieuw
Bankstatuut,  in veel sterker mate een beginsel was gemoeid
dan met de naasting der aandelen. Zonder afbreuk te doen aan
de heldere en boeiende uiteenzettingen van de commissie, is
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het te betreuren dat op het punt der naasting nauwelijks ar-
gumenten voor of tegen werden aangevoerd, daar juist sinds de
Bankwet van 1888 dit punt in de belangstelling van de beide
Kamers der Staten-Generaal heeft gestaan.
Minister Lieftinck kon zich in hoofdlijnen met het advies van
de commissie verenigen. In zijn MvT op het ontwerp-Bankwet
nam hij de argumenten van de commissie, om te beschikken over
een aanwijzingsrecht, over. Conform de mening van de commis-
sie diende dit recht als een laatste redmiddel beschouwd te
worden. 85)

Alleen ten aanzien van het aanwijzingsrecht en het beroep van
de directie hierop, stelde de minister voor dat de in 1945
opgerichte Bankraad gehoord moet worden, na het geven van een
aanwijzing.
Hierna heeft de Bankdirectie een aantal opmerkingen gemaakt.
In het wetsontwerp van de minister werd conform het ontwerp
van de commissie De Vries aan DNB tot taak gesteld:
(art. 9 (1)) 'het reguleren van de waarde van de Nederlandse
geldeenheid op zodanige wijze als voor 's lands welvaart het
meest bevorderlijk is'. De directie stelde dat zij niet het
enige orgaan is die invloed heeft op de regulering van de
waarde van de Nederlandse geldeenheid. Aan DNB zou derhalve
tot taak moeten worden gesteld:  'het bevorderen van de regu-
lering van de waarde van de Nederlandse geldeenheid op zo-
danige wijze als voor  's lands welvaart het meest dienstig
is'. De minister nam dit advies over.
Ook met betrekking tot het aanwijzingsrecht maakte de Bank-
directie een enkel bezwaar. Zij drong er op aan om in de wet
vast te leggen dat de minister, alvorens een aanwijzing te
geven aan de directie, daarover de Bankraad zou moeten horen.
Zij vestigde de aandacht erop dat het KB van oktober 1945 dit
ook voorschreef. Ook dit advies nam minister Lieftinck over.
Artikel 26 van de Bankwet luidt aldus:

1.   In de gevallen, waarin Onze minister zulks ter coordi-
natie van de monetaire en financiele politiek der Rege-
ring en de politiek van de Bank noodzakelijk acht, geeft
hij, de Bankraad gehoord, aan de directie de ter berei-
king van dat doel nodige aanwijzingen.  Behoudens het
bepaalde in het volgende lid,  is de directie gehouden
die aanwijzingen op te volgen.

2.   Indien de directie tegen het opvolgen van aanwijzingen,
als in het vorige lid bedoeld, bedenkingen heeft, staat
het haar vrij die bedenkingen binnen drie dagen, nadat
zij  de  aanwijzingen heeft ontvangen,  schriftelijk  te
Onzer kennis te brengen. Wij beslissen of de aanwijzin-
gen zullen worden opgevolgd.
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Ten aanzien van de  naasting  der aandelen  stelde minister
Lieftinck in zijn MvT dat de onteigening van de aandelen een
niet op zichzelf staande aangelegenheid is, maar behoort te

worden gezien in het kader van de historische ontwikkeling.
Het handhaven van de particuliere eigendom zou aan de status
der Bank een dualistisch karakter verlenen dat als ongewenst
moet worden beschouwd. Al mogen de aandeelhouders geen in-
vloed OP het beleid der Bank hebben, zo  vervolgde  de
minister, ook de schijn dat ze enige zeggenschap zouden heb-
ben dient te worden vermeden. Daarnaast mogen uit hoofde van
haar publieke functie de winsten of verliezen van DNB, niet
ten gunste respectievelijk ten laste van particuliere aan-
deelhouders komen.  Desondanks moet DNB een (bijzondere) NV
blijven.  Deze rechtsvorm waarborgt, zo besloot de minister,
haar zelfstandigheid.
In tegenstelling tot de opvatting van de minister stelden
velen blijkens het voorlopig verslag dat door de naasting de
zelfstandigheid van de Bank ernstig in gevaar zou komen. Zij
vreesden dat de Bank een Staatsbank zou worden en dat dit de
kans dat de overheid een uiterst bedenkelijk gebruik zou gaan
maken van de bankbiljettenpers sterk zou vergroten.  Anderen
evenwel verklaarden dat er tussen het socialisatievraagstuk
in het algemeen en de kwestie van de nationalisatie van DNB
in  het  bijzonder  een principieel  verschil  bestaat.  Beide
onderwerpen zijn niet voor niets in de Troonrede van 1946 op
verschillende plaatsen behandeld.
In zijn MvA gaf minister Lieftinck van een andere mening
blijk. Zijns inziens is door een aantal Kamerleden niet inge-
zien dat er geen rechtstreeks verband is tussen enerzijds de
naasting der aandelen en anderzijds de eigen positie van DNB.
Want de verhouding  tussen de  Bankdirectie  en de  regering
wordt niet in het ontwerp naastingswet, maar in het ontwerp
Bankwet geregeld. Immers, het voorstel tot naasting der aan-
delen betekent in feite geen nationalisatie van DNB. Er wordt
namelijk vastgehouden aan de vennootschapsvorm en  aan  de
eigenaardige positie van aandeelhouders die zij als vanouds
hadden ingenomen, waarbij zij geen zeggenschap van betekenis
over de Bank hebben. Bovendien heeft de overheid als aandeel-
houder te maken met de Bankwet. Zo is niet alleen DNB maar
ook de regering gehouden aan artikel 9 (1); slechts bij wets-
wijziging kan aan de taak van DNB een andere inhoud gegeven
worden.
Desondanks heeft het naastingsvoorstel  een belangrijk punt
van discussie bij de algemene beraadslagingen uitgemaakt.86)

Opnieuw werd te berde gebracht dat door de naasting der aan-
delen misbruik zou kunnen worden gemaakt van de circulatie-
bank. Opnieuw echter wees de minister erop dat de naasting
der aandelen slechts een symbolische waarde heeft. Naar de
mening van de minister moet gebroken worden met het
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19 e eeuwse individualisme, dat uitgaat van de harmonie tussen
de particuliere belangen en het publiek belang, terwijl deze
harmonie in veel gevallen ontbreekt.
We doen er goed aan om, bij de kritiek die destijds werd ge-
leverd op het naastingsvoorstel, met het volgende rekening te
houden.  Ofschoon de socialisatieplannen van het toenmalige
kabinet snel op de achtergrond geraakten, lieten deze voor-
stellen op het terrein van de financiele instellingen sporen
achter. Niet alleen dient hierbij DNB te worden genoemd, maar
ook  de Herstelbank die OP 31 oktober 1945 door minister
Lieftinck werd opgericht teneinde haar een belangrijke rol te
laten spelen in de industrialisatie van Nederland.
Aanvankelijk had deze bank een moeilijk bestaan,  aangezien
zij  gewantrouwd  werd  als  een  socialisatie-instituut;  men
sprak wel van 'koude socialisatie'.  Volgens De Ru was deze
vrees niet geheel ongegrond. De bank had gemakkelijk het87)

uitgangspunt kunnen zijn voor een staatsholding naar  Ita-
liaans model. De oprichting van de Nederlandsche Participatie
Maatschappij (als een dochter van de Herstelbank) had een
stap op weg kunnen zijn waarbij het doel van deze maatschap-
pij  was  het  deelnemen  in het  risicodragend  kapitaal  van
ondernemingen.
Ook met de door de Herstelbank opgerichte Export-Financiering
Maatschappij had het die kant op kunnen gaan. De voorwaarden
waaronder de bank kredieten verleende, versterkten de indruk
van overheidsinvloed, waarbij de kredietverlening aanvanke-
lijk niet onafhankelijk van het regeringsbeleid werd gegeven.

Ook tegen de formulering van de taak der Bank,  met  name
artikel 9 lid 1, zijn door de Tweede Kamer verschillende be-
zwaren ingebracht. Een der bezwaren was dat het artikel de
rechtszekerheid ondermijnt.  Welke maatregelen op het mone-
taire terrein op een bepaald ogenblik  noodzakelijk  zijn,
wordt met inachtneming van artikel 26 (het aanwijzingsrecht),
uitsluitend afhankelijk van de subjectieve inzichten van de
minister. Immers, aangezien de taak van DNB slechts een alge-
mene  strekking heeft,  meende men een  grote  willekeur  en
machtsmisbruik van de  regering  te vrezen.  De zelfstandige
positie die DNB inneemt ten opzichte van de  regering  kan
hierdoor in gevaar komen. De zelfstandigheid van DNB is even-
wel onmisbaar daar niet alle ministers van Financien deskun-
dig zijn op monetair gebied. Het wordt hierbij van grote be-
tekenis geacht dat DNB zoveel mogelijk buiten rechtstreekse
partijpolitieke  invloeden blijft.  Verworpen wordt aldus de
gedachte om DNB ondergeschikt te maken aan de Staat, daar
anders bij elke kabinetswisseling het rnonetaire beleid zich
kan wijzigen. DNB moet echter niet ondergeschikt zijn aan de
regering, want een instituut als de Bank heeft voor alles
behoefte aan een stabiel beleid. De Kamer dient hierbij be-
perkt het monetaire beleid van DNB te controleren, zij beoor-



140

deelt het regeringsbeleid namelijk niet all&6n op financidle

overwegingen. Men acht overigens de stelling aanvechtbaar dat
de zorg voor een goed geregeld muntwezen tot het terrein der
overheidszorg behoort en de positie der Bank dientengevolge
nimmer anders dan ondergeschikt aan de regering kan zijn.
Hierbij vergeleek men de positie van DNB met de positie die
de rechtspraak inneemt in het staatsbestel. De rechtspraak is
eveneens een overheidstaak, doch de rechterlijke macht is in
de uitoefening van haar taak onafhankelijk van de overheid.
En zoals de rechter recht spreekt krachtens en op grond van
de wetten door de volksvertegenwoordiging aanvaardt, zo be-
hoort ook de circulatiebank de monetaire politiek te leiden
volgens principes door de wet gesteld. De regering toch is te
veel belanghebbende om de monetaire taak objectief te kunnen
vervullen; heeft men eens ooit gehoord van een bank, waar de
grootste debiteur de lakens uit te delen had?
In zijn MvA en bij de algemene beraadslagingen nam minister
Lieftinck krachtig  stelling  tegenover deze  zienswijze;  de
positie van DNB is naar zijn mening in generlei opzicht te
vergelijken met de positie van de rechterlijke macht.
Maar ook diegenen, die met Lieftinck van mening waren dat DNB
niet onafhankelijk kan zijn van de regering, daar zij het
sociaal-economische  beleid van het  kabinet niet mag door-
kruisen, waren van mening dat artikel 9 lid 1 te vaag is. Zo
stelde mr. E.M.J.A. Sassen voor de in artikel 9 lid 1 opge-
nomen taak, te weten 'het bevorderen van de regulering van de
waarde van de Nederlandse geldeenheid op zodanige wijze als
voor 's lands welvaart het meest dienstig is', het woord 'be-
vorderen'  te  schrappen en de zinsnede op te nemen  '...en
daarbij  die waarde zoveel  mogelijk  te  stabiliseren.

188)

Aldus dient artikel 9 lid 1 als volgt te luiden:  'De Bank
heeft tot taak de waarde van de Nederlandse geldeenheid te
reguleren op zodanige wijze als voor 's lands welvaart het
meest dienstig is, en daarbij die waarde zoveel mogelijk te
stabiliseren'.

Volgens Sassen kon het woord 'bevorderen' worden geschrapt,
aangezien het vanzelf sprak dat DNB in het reguleren van de
waarde van de Nederlandse geldeenheid niet almachtig is.
Minister Lieftinck heeft zich hiermee kunnen verenigen. maar
hield aan de strekking van het beoogde vast; te weten, dat de
directie van DNB er bezwaar tegen maakt haar met een taak te
belasten waarover zij de volle verantwoordelijkheid niet zou

kunnen dragen, daar bijvoorbeeld de begroti spolitiek van de
regering ook invloed heeft op de geldwaarde.
Ten aanzien van het tweede amendement Sassen, namelijk om de
zinsnede op te nemen dat de waarde van de Nederlandse geld-
eenheid  zoveel  mogelijk gestabiliseerd behoort  te  worden.
besefte Sassen terdege dat in het midden wordt gelaten of nu
de interne- dan wel de externe waardestabiliteit wordt be-
doeld. Dit is een 'juiste' vaagheid, aangezien aan deze keuze
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zuiver beleidsbeslissingen ten grondslag liggen. Maar het was
Sassen niet ontgaan dat minister Lieftinck had benadrukt dat
aangaande dit vraagstuk, het probleem niet zo kan worden ge-
steld dat we een keuze moeten maken tussen de interne- dan
wel de externe waardestabiliteit. Want, zo stelde Lieftinck,
bij een dergelijke probleemstelling richt men zich toch voor
zijn monetaire politiek bij uitsluiting op de regulering van
de waarde van het geld als zodanig, als doel in zichzelf.
terwijl de monetaire politiek moet worden geplaatst in het
kader van de sociaal-economische politiek.
Aangezien ook andere Kamerleden er op wezen dat men het
vraagstuk van de regulering van de waarde van het geld in het
bredere verband van de algemeen sociaal-economische politiek
moet plaatsen diende Sassen hierop het onderhavige amen-

90)

dement in, ten einde uitdrukkelijk in artikel 9 de stabili-
teit van de waarde van de Nederlandse geldeenheid op te nemen.
Volgens Sassen zou het namelijk een verkeerde gedachte zijn
als het monetaire beleid alleen en uitsluitend ten dienste
staat als conjunctureel instrument, bijvoorbeeld uitsluitend
en alleen ter bevordering van de werkgelegenheid. Minister
Lieftinck heeft zich met  de  strekking van het  amendement
Sassen kunnen verenigen.
Het wetsontwerp Bankstatuut en het ontwerp Naastingswet wer-
den, te zamen met de amendementen Sassen, aangenomen met 55
tegen 21 sternmen. Tegen stemden de leden van de ARP, CHU,
PvdV en het enige aanwezige lid van de SGP.

In de Eerste Kamer stond vooral de vraag centraal of de taak
van DNB niet door andere bepalingen in het ontwerp Bankwet
wordt belemmerd.  Zo stelde senator mr. G. Vixseboxsest' dat
gelukkig het aanwijzingsrecht in handen is gekomen van een
bekwaam en nauwgezet bewindsman, maar dat neemt niet weg dat
aan ieder andere minister van Financidn plein pouvoir gegeven

wordt om zich, aan de hand van artikel 26, van de goede doel-
stelling van artikel 9 (lid 1) niets aan te trekken en naar
eigen inzicht te handelen, zonder dat de volksvertegenwoordi-
ging ook maar een woord daarin medespreekt. Ook anderen wezen
erop dat aan de hand van artikel 26 het beleid der Bank af-
hankelijk kan worden gemaakt van de politiek en wisselende
inzichten van de elkaar opeenvolgende ministers van Finan-
cion. Dit brengt onzelfstandigheid en instabiliteit  in het
beleid mede, twee factoren, die grote schade kunnen doen aan
het zo nauw luisterende krediet van Staat en banken.
In zijn antwoord benadrukte de minister'2' dat ook de rege-

ring gehouden is aan de doelstelling, zoals geformuleerd in
artikel 9 lid 1. Het geven van aanwijzingen die met bedoelde
taakomschrijving in strijd zouden komen,  kan niet op arti-
kel 26 worden gebaseerd. Overigens gaf de minister te kennen,
zoals hij eerder tekennen had gegeven in de Tweede Kamer,
dat artikel 26 slechts een laatste redmiddel is om een een-
sporigheid van het beleid van DNB met dat van de regering te
verzekeren.
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De regeling in artikel 26 neergelegd en de toezeggingen die
zijn gedaan voor wat betreft de hantering van dit artikel,
bieden voldoende waarborgen dat de regering niet op licht-
vaardige wijze in een eventueel meningsverschil met de Bank
tot het geven van aanwijzingen zal overgaan.
Ten slotte rest ons aandacht te besteden aan de opmerking van
senator  R. Zegering Hadders. Hij  benadrukte  de  medede-

93)

ling van Lieftinck in zijn MvA. dat de minister geen beper-
king ziet voor de Bankdirectie (zoals wel voor ambtelijke
instanties geldt) om haar eigen inzicht omtrent het reguleren
van de geldeenheid kenbaar te maken. De minister heeft hier-
bij echter aangetekend dat de Bankdirectie goed zal doen zich
primair te wenden tot hem, het kabinet, hetzij de Bankraad.
Het Kamerlid Zegering Hadders stelt hierbij voor dat indien
de Bankdirectie bij de minister en de genoemde instanties
geen gehoor vindt, de directie het ook tot haar taak zal moe-
ten rekenen op andere wijze haar mening kenbaar te maken. In
zijn antwoord beaamde de minister  deze  zienswijze.

94) DNB

kan zich publiekelijk uitlaten indien zij een andere mening
is toegedaan, doch bij voorkeur dient de Bankdirectie zich
primair tot de minister te wenden.
Na deze beschouwingen werden ook door de Eerste Kamer het
wetsontwerp  Bankstatuut  en het ontwerp naastingswet aange-
nomen. Tegenstemmers waren ook hier de leden van de ARP, CHU
en PvdV.
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Voetnoten behorende bij hoofdstuk 2:  De Bankwetten van 1863, 1888,
1903, 1918, 1937 en 1948.

1) De Jong (1960) - blz. 21 t/m 25.
2) Holtrop (1964) - blz. 2 t/m 12.
3) Zie De Jong - (1967 - deel I) - blz. 83.
4) Bij de octrooien van 1814 en 1838 gold een plafond ten aanzien van

de bankbiljettenhoeveelheid in omloop - zie De Jong (1960) - blz.
43.

5) Hierbij zij er op gewezen dat al bij de verlenging van het octrooi
in 1838 in kringen van handel en nijverheid te kennen werd gegeven
een bijkantoor in Rotterdam wenselijk te achten.

6) Zie De Jong - (1967 - deel II) - blz. 17 t/m 32.
7) Zie De Jong (1964) - blz. 309 t/m 311.
8) Zie Bos (1902) - blz. 287.
9) Zie De Jong - (1967 - deel II) - blz. 35 t/m 45.
10) Allddn om de in de hoofdtekst genoemde reden kon de wetgever,

blijkens de MvT, inbreuk maken op het aan DNB verleende feitelijk
monopolie.

11) Zie De Jong - (1967 - deel II) - blz. 57.
12) Bijl. Hand. II, 1863-1864, XXXIII, blz. 327  e.v.
13) Bos (1902) - blz. 291-292.
14) Zie De Jong (1960) - blz. 475-476.
15) De in de hoofdtekst besproken benoemingsprocedures zijn in hoofd-

zaak ongewijzigd gebleven (vanaf 1864) tot aan 1945.
16) Bijl. Hand. II, 1862-1863, CXIX, blz. 1477.
17) De Jong - (1967 - deel II) - blz. 71.
18) Zie de algemene beraadslagingen over het wetsvoorstel; Hand. II,

1863-1864, blz. 66 e.v.
19) Bijl. Hand. II, 1887-1888, 141, nr. 7.
20) Zie Boissevain (1902) - blz. 97.
21) Bos (1902) - blz. 292-293.
22) Zie Boissevain (1902) - blz.  107, Bos (1902) - blz. 297, Pierson

(1884) - blz.  354-355, Gerritsen (1887) - blz.  1 t/m 4 en Mees,
afgevaardigde uit Rotterdam - Hand. II, 1888, blz. 85 t/m 87.

23) Bijl. Hand. II, 1887-1888, 141, nr. 7.
24) De stilzwijgende verlenging hield in, dat mocht de regering of DNB

geen redenen hebben om het octrooi op te zeggen kort voor de ter-
mijn waarop het octrooi afliep, het octrooi automatisch werd ver-
lengd voor een tijdsduur dat bij de wet was aangegeven.  In 1888
was deze tijdsduur 10 jaren.

25) Bijl. Hand. II, 1887-1888, 141, nr. 3 paragraaf 4.
26) Hand. II, 1888, blz. 96.

Van Baer (K.) was lid der Tweede Kamer voor Boxmeer.
27) Hand. II, 1888, blz. 108-109.
28) Hand. II, 1888, blz. 117-121.
29) Hand. II, 1888, blz. 126-127.
30) Hand. II, 1888, blz. 122-124.

31) Zie zijn boek:  'De Nederlandsche Bank, haar verleden en haar toe-
komst', uitgegeven in 1887.
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32)  Bijl. Hand. II, 1887-1888, 141, nr. 7.
33) Zie Bijl. Hand. II, 1902-1903, 147.
34) Vrolijk (1919) - blz. 73.
35) De Jong (1960) - blz. 112.

36) Bijl. Hand. II. 1902-1903, 147, nr. 4
37) Bijl. Hand. II, 1902-1903, 147, nr. 8
38) Bijl. Hand. II, 1903-1904, 16, nr. 1.

39) Zie het pre-advies van Bos (V.D.) uit 1901 en zijn betoog gehouden
in de Tweede Kamer; Hand. II, 1903-1904, blz. 73 t/m 75.

40) Pierson (1902) - blz. 15 t/m 18.
41) Bijl. Hand. II, 1903-1904, 16.
42) Bijl. Hand. II, 1917-1918, 342.
43) Zie De Jong (1960) - blz. 167.
44) Zie Korteweg en Keesing (1974) - blz. 253-254.
45) Zie Bijl. Hand. II, 1931-1932, 318. 4 (voorlopig verslag); Bijl.

Hand. II, 1931-1932. 318, 5 (MvA); Hand. II, 1931-1932,  blz.
2154-2199.

46) Hand. II. 1931-1932, blz. 2163.
Oud was lid van de Tweede Kamer voor de Vrijzinnig-Democratische
Bond.

47) Zie De Jong (1960) - blz. 197-198.
48) Hand. II, 1931-1932, blz. 2160.
49) Hand. II, 1933-1934, blz. 1460-1476.
50) Van der Waerden (1934) - blz. 5-6.
51) Bosman (1958) - blz. 28 t/m 36.
52) Van der Waerden (1934) - blz. 28 t/m 32.
53) Van der Waerden (1934) - blz. 23 en zie zijn betoog in de Kamer

gehouden op 2 maart 1934; Hand. II, 1933-1934, blz. 1464 t/m 1466.
54) Hand. II, 1933-1934, blz. 1468 t/m 1470.
55) Bijl. Hand. II. 1932-1933, A - hoofdstuk 1, nr. 3, blz. 15.
56) Bijl. Hand. II. 1932-1933. A - hoofdstuk 1, nr. 4, blz. 37.
57) De Vries (1978) - blz. 141.
58) Hand. I, 1933-1934, blz. 206.
59) Bijl. Hand. II, 1934-1935, A - hoofdstuk 1, nr. 3, blz. 14.
60) Hand. I. 1934-1935, blz. 179.
61) Hand. II, 1935-1936, blz. 79.
62) Bijl. Hand. II, 1935-1936, A - hoofdstuk 1, nr. 3, blz. 8.
63) Hand. II, 1935-1936, blz. 281.
64) Hand. I, 1936-1937, blz. 12.
65) Zie Korteweg en Keesing (1974) - blz. 314.
66) Zie Keesing (1978) - blz. 225-226.

67) Keesing (1978) - blz. 219.
68) Zie Vlak (1967) - blz. 47.
69) Wet van 30 september 1936, 'houdende eenige voorzieningen in ver-

band met de buitengewone omstandigheden ten aanzien van de wissel-
koersen op het buitenland'. (Staatsblad 403), artikel 1.

70) Vlak (1967) - blz. 21.
71) Holtrop (1948) - blz. 340.
72) Zie Hand. II, 1936-1937, blz.  34; Hand. I, 1936-1937, blz.  146:

Hand. I, 1938-1939, blz. 214-221.
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73) Keesing (1978) - blz. 271.
74) Hand. I, 1936-1937, blz. 146.
75) Hand. I, 1936-1937, blz. 199.
76) Bijl. Hand. II, 1936-1937, 81.
77) Hand. II, 1936-1937, blz. 419-420.

Teulings (RKSP) was lid der Tweede Kamer.
78) Hand. II, 1936-1937, blz. 424-425.
79) Hand. II, 1936-1937, blz. 426-427.
80) Hand. II, 1936-1937, blz. 427.
81) Bosman (1958) - blz. 42.
82) Duynstee c.s. (1977) - blz. 325-327.
83) Zie voor de rede van minister Lieftinck: Bijlage I - Staatscommis-

sie De Vries (1946).
84) De Jong (1960) - blz. 384.
85) Bijl. Hand. II, 1946-1947, 488, nr. 3.
86) Hand. II, 1947-1948, blz. 1123 e.v.
87) De Ru (1981) - blz. 59.
88) Hand.  II,  1947-1948, blz.  1133.  Sassen maakte deel uit van de

KVP-Tweedekamerfractie.
89) Hand. II, 1947-1948, blz. 1145-1152. Zie ook Lieftinck

(1962) - blz. 171-179.
90) Zie bijvoorbeeld het betoog van H.J. Hofstra (PvdA);

Hand. II, 1947-1948, blz. 1137 e.v.
91) Hand. I, 1947-1948, blz. 452. Vixseboxse was lid der Eerste Kamer

voor de CHU.
92) Hand. I, 1947-1948, blz. 460.
93) Hand. I, 1947-1948, blz. 455.

Zegering Hadders was lid van de Eerste Kamer voor de PvdV.
94) Hand. I, 1947-1948, blz. 461.



146

3.       DE VERHOUDING VAN DE STATEN-GENERAAL TEN OPZICHTE VAN DNB
VOOR 1950

Essentidle onderdelen van het beleid der Bank, die beslissend
waren voor haar positie - zoals haar omvorming tot Nationale
Bank  (omstreeks 1850),  haar optreden  als  hoedster  van de
goudbasis van het geldwezen onder de hinkende standaard, haar
optreden als 'lender of last resort'  in het Interbellum, de
samenwerking tussen DNB en de particuliere banken aangaande
het  bedrijfseconomisch  toezicht  in  de  begin  jaren  der-
tig - hebben zich nagenoeg buiten de wetgever om voltrokken.
Alleen bij  de  transformatie van DNB  van  Arnsterdamse  tot
Nationale instelling omstreeks  1864,  waarbij  zij  haar kre-
dietverlening over geheel Nederland uitbreidde via een uitge-
strekt filialennet, is een invloed uitgaande van de wetgever
aanwijsbaar. Hierbij moet er wel op worden gewezen dat ook
Bankpresident Mees de stoot gaf tot deze omvorming van DNB.
Het  is  overigens  ook niet de intentie geweest van  de
Staten-Generaal  (uitgezonderd de jaren 1880-1885 in verband
met de precaire situatie op het gebied van het muntwezen en
in het leader van de door DNB gevoerde goudwisselpolitiek in
het Interbellum), een directe invloed uit te oefenen op het
Bankbeleid.

Het was niet de bedoeling van een Kamermeerderheid de Bank-
kwestie en het door DNB gevoerde beleid voortdurend in de
Kamer in het openbaar ter discussie te stellen. Veeleer heeft
men getracht meerdere waarborgen te verschaffen waardoor DNB
rekening zou houden met de door een Kamermeerderheid wense-
lijk te achten ontwikkeling;, of dat nu inhield de wens tot
een uitgestrekt filialennet (1863), de wens dat DNB goud op
voet van de muntprijs ter beschikking bleef stellen tot be-
perking  van  de  schommelingen  in  de  wisselkoersen  (1888,
1903), de wens tot bevordering door DNB van het giroverkeer
(1888, 1903), of de wens tot het verkrijgen van garanties ten
einde te waarborgen dat het beleid van DNB het regerings-
beleid niet zal doorkruisen (1937).
Hieruit mag men zeker niet de conclusie trekken dat er nauwe-
lijks garanties zouden zijn.  Integendeel,  een Kamermeerder-
heid heeft, al gelet op het feit dat een aan de Bank verleend
octrooi zich niet leende voor gedetailleerde regelgeving over
het te voeren beleid, in het algemeen in de jaren tussen 1863
en 1950 veel vertrouwen gesteld in de leidende functionaris-
sen van DNB. Maar hoezeer men ook mocht rekenen op de ruime
inzichten van de Bankdirectie, toch achtte men, gelet op de
essentie van de zaak, de kans aanwezig dat er eens een Bank-
directie zou worden aangesteld. die met een geringer besef
aan verantwoordelijkheidszin gebruik zou maken van de aan
haar verleende bevoegdheden.
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Voor 1948 achtten sommigen de meerdere waarborgen te kunnen
verkrijgen door het aan DNB verleende octrooi niet voor een
te lange tijdsduur te laten gelden, ten einde de Bankdirectie
te doen beseffen dat zij niet voor een reeks van jaren, noch
met het publiek, noch met de publieke opinie, te maken zou
hebben. Deze wens stond echter niet alleen op gespannen voet
met de genoemde overweging der Staten-Generaal om de Bank-
kwestie niet voortdurend een onderwerp van openbare behande-
ling te laten uitmaken, maar bovenal stond de volksvertegen-
woordiging voor het probleem dat men bij een wetsontwerp be-
treffende Bankzaken zich niet bevond in een zuivere toestand.
Het ontwerp Bankwet immers werd beschouwd als een overeen-
komst tussen twee partijen en niet als een eenzijdig door de
regering opgelegde wil aan DNB.

Hierbij kon van het recht van amendement slechts een beschei-
den gebruik gemaakt worden en dan nog op ondergeschikte pun-
ten. Daardoor bestond er voor de Kamer nauwelijks gelegenheid
zelf een aktief aandeel te hebben in de inhoudsvorming van
een Bankwet.

In die gevallen waar in toenemende mate door het parlement
aandacht aan het monetaire beleid besteed werd, zoals in het
kader van de Muntkwestie en in het kader van de door DNB ge-
voerde goudwisselpolitiek in het Interbellum, hebben we ge-
constateerd dat tegelijkertijd eveneens de positie van DNB
ter discussie gesteld werd. Verwijzend naar het hoofdstuk:
'Enige algemene opmerkingen over de verhouding tussen cen-
trale bank en parlement 'ligt dit in de lijn der verwachtin-
gen. Desondanks is het opvallend dat, in vergelijking tot de
nadruk die  het  parlement heeft gelegd op kwesties als de
organisatievorm van DNB  en de  winstdelingsregeling  tussen
Staat en Bank, de aandacht die zij heeft besteed aan het door
DNB gevoerde monetaire beleid pover aan doet. Afgevraagd zal
dan ook moeten worden of de Staten-Generaal niet te veel ac-
cent  heeft  gelegd  op  eerstgenoemde  kwesties.  Immers,  de
gehele kwestie van de naasting der aandelen die de geesten
heeft bezig gehouden vanaf 1887 tot en met 1948, was van veel
minder belang dan de vraag naar de richting die het monetaire
beleid dient te gaan of de vraag naar de gevolgen van het
monetaire beleid voor de economische ontwikkeling.  Had het
bijvoorbeeld niet voor de hand gelegen dat de Staten-Generaal
zich grondig rekenschap zou geven van de (eventueel: nade-
lige) gevolgen, van de toestand op muntgebied in de periode
1871-1903,  op  het  door DNB gevoerde  monetaire beleid?  In
plaats daarvan, zo stelden wij vast in hoofdstuk 1, bestonden
er  op  monetair  gebied  wijdverbreide  misverstanden  in  de
Staten-Generaal en werden verbanden tussen Munt- en Bankzaken
gelegd die op zijn zachtst gezegd ver te zoeken waren.
Mijn kritiek richt zich ook op een ander punt, te weten de
gehele discussie over de wenselijkheid van een naasting der
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aandelen van DNB geeft de toeschouwer een verward en onduide-
lijk aanzien. Zo hebben we ten aanzien van de betoogtrant van
Bos er op gewezen dat het onduidelijk was waarom een nationa-
lisatie van DNB een waarborg genoemd mag worden ten einde de
'belangen van het publiek' te behartigen.
Verward was zijn visie daar hij niet aangaf wat hij precies
bedoelt met de term 'Staatsbank'. Wel merkte hij op dat bij
de hem voorgestane organisatievorm volstrekt geen onmiddel-
lijke invloed op de eigenlijke gestie van de Bank behoeft
samen te gaan. maar stelde hij zichzelf niet de voor de hand
liggende vragen of en zo ja onder welke politieke- en econo-
mische voorwaarden een 'onafhankelijke' positie van DNB ten
opzichte van de regering mogelijk zou zijn.
In tegenstelling tot Bos  merkte  dr. W.A. Vrolijk,  in  zijn
proefschrift over: 'Enkele opmerkingen over de verhouding van
den Staat en de Circulatiebank'  (1919) op, dat een 'Staats-
bank'  de grootst mogelijke uitbreiding van staatsbemoeienis
op de Bank, als uitvloeisel van de naasting der aandelen,
betekent.
Geenszins toont hij aan waarom het  66n noodzakelijkerwijs
voortvloeit uit het ander. Overigens, de probleemstelling van
dit proefschrift - te weten of de gedragslijn die sinds 1888
is  gevolgd,  waarbij  herhaaldelijk het winstaandeel van de
Staat is verhoogd, er niet toe zal moeten leiden, dat weldra
de uiterste grens zal worden bereikt en niet langer de moge-
lijkheid zal bestaan in deze richting voort te gaan, zonder
tot een Staatsbank te geraken - transformeert zich tot een
onbewezen en bevestigende stelling, die Vrolijk als eerste in
een rij stellingen toevoegt aan zijn dissertatie.
Nadat deze onverkwikkelijke discussie over de wenselijkheid
van een 'Staatsbank' had plaatsgevonden, wordt in 1934, door
Van der Waerden,  het  woord  'Staatsbank'  uitdrukkelijk ver-
meden,  waarvoor de  even zo onduidelijke woorden 'centrale
circulatiebank van gemeenschapswege te beheeren' in de plaats
traden.
En: waarom acht Van der Waerden een nationalisatie, met be-
noeming van het bestuur door de regering, een waarborg dat
hierlangs een effectief regeringstoezicht mogelijk is en met-
terdaad bestaat. Staat i.iberhaupt een effectief regeringstoe-
zicht niet op gespannen voet met zijn eis dat er geen sprake
mag zijn van een directe inmenging in het centrale-bankbeleid
door regering en parlement? En evenals bij Bos kunnen we ook
hier afvragen welke redenen er voor Van der Waerden waren dat
destijds de waarborgen ontbraken dat de particuliere aandeel-
houders de meest geschikte commissarissen en met behulp van
dezen de meest bekwame directeuren aanwijzen.
Tot  slot kan,  voor wat betreft de directe aanleiding, te
weten het pondenverlies, worden afgevraagd waarom bij de op
handen zijnde herziening van het octrooi niet eenvoudigweg
volstaan had kunnen worden met het verwijderen van de tan-
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tidmeregeling. Waarom met andere woorden moest zonodig over-
gegaan worden tot een geheel nieuwe organisatievorm?
Minister Oud heeft zich zeer scherp tegen de voorstellen van
Van der Waerden uitgesproken. Evenals Vrolijk maakte Oud be-
zwaar tegen een Staatsbank; het gevaar namelijk van een over-
wicht aan politieke factoren die de Bankleiding zou kunnen
drijven in een verkeerde richting.  Zo merkte Vrolijk opl>,

dat wanneer bij  een Staatsbank de gehele gestie der Bank
wordt gemaakt tot een onderwerp van publieke belangstelling
in de zittingen van de Staten-Generaal, de verleiding bestaat
voor velen om uit politieke overwegingen of met de bedoeling
om de belangen van een bepaald deel der maatschappij te be-
hartigen, maatregelen aan te bevelen, die met een goede Bank-
politiek niet in overeenstemming zijn. Onduidelijk bij Oud en
Vrolijk is evenwel waarom en of uberhaupt de toen bestaande
organisatievorm van de Bank een garantie kan vormen voor een
zo min mogelijk inmenging met het monetaire beleid van de
kant der Staten-Generaal.
We raken hiermee de kern van de zaak, te weten: de mate waar-
in het parlement zich zal inlaten met het monetaire beleid is
niet in de eerste plaats afhankelijk van de vraag of wel of
niet de aandelen van DNB zijn genaast, maar van de poli-
tieke- en economische-, in het bijzonder,  monetaire omstan-

digheden.
Te denken valt hierbij aan de  felle  discussie  die  in  en
buiten de Staten-Generaal plaatsvond over het door de rege-
ring en DNB gevoerde aanpassingsbeleid met behoud van de gel-
dende goudwaarde van de gulden (jaren '30).
Toch zou het, gelet op het voorafgaande betoog, onjuist zijn
om aan de  discussie over de organisatievorm van DNB geen
enkele  betekenis  ten  aanzien  van  de  verhouding  van  de
Staten-Generaal ten opzichte van DNB toe te kennen. Zoals wij
in ons hoofdstuk over:  'Enige algemene opmerkingen over de
verhouding tussen centrale bank en parlement' opmerkten komt
er betekenis toe aan de normatief gevoerde discussie of er
een onafhankelijke centrale bank behoort te zijn ter beant-
woording van de vraag in welke mate het parlement zich met
het monetaire beleid zal inlaten. In dit verband zijn de op-
merkingen die voorstanders van een nationalisatie  van DNB
maakten van belang. Continu hebben zij er op gewezen dat het
hun er om ging uitsluitend de waarborgen te vermeerderen dat
DNB gericht is op wat zij noemden 'het algemeen belang'. Zij
wezen er op dat hiermee nimmer een onmiddellijke invloed op
het Bankbeleid gepaard mocht gaan, waarbij er, bijvoorbeeld
door Van der Waerden, op werd gewezen dat de beide Kamers der
Staten-Generaal slechts met de grootst mogelijke discretie in
het openbaar monetaire vraagstukken kunnen behandelen en dan
alleen op hoofdpunten.
Zo werd door Van der Waerden en een Kamermeerderheid aanvaard
dat. hoezeer ook voor het valuta-egalisatiefonds de minister
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verantwoordelijk is, slechts onder de grootst mogelijke ge-
heimhouding het fonds kon opereren. Maar ook in de periode
toen Nederland als din der laatste landen vasthield aan het
goud, heeft de Kamer keer op keer rekening gehouden met de
vertrouwelijkheid van de zaak,  in dit geval of het zich ex-
pliciet uitspreken voor devaluatie wenselijk was.  De over-
weging echter dat Nederland zuiver als gevolg van valutaver-
houdingen te duur was geworden in de wereld gaf voor een aan-
tal Kamerleden de doorslag om niet te voldoen aan de wens van
de regering om over dit naar hun mening voor het gehele eco-
nomische beleid zo uiterst gewichtig punt te zwijgen.

Eerst in 1948 werden door minister Lieftinck de aandelen van
DNB genaast. Deze naasting moest volgens hem in het kader van
de historische ontwikkeling worden bezien. Het handhaven van
de particuliere eigendom zou aan de status van DNB een dua-
listisch karakter verlenen dat ongewenst is. Al mogen de aan-
deelhouders geen invloed op het beleid der Bank hebben, ook
de schijn dat ze enige zeggenschap zouden hebben dient te
worden vermeden. Daarnaast mag uit hoofde van haar publieke
functie  de winsten of verliezen van DNB,  niet ten gunste
respectievelijk  ten  laste  van  particuliere  aandeelhouders
komen. Desalniettemin werd vastgehouden aan de vennootschaps-
vorm en aan de eigenaardige positie van de aandeelhouders,
waarbij  de Staat als aandeelhouder geen grotere zeggenschap
over DNB zou verkrijgen dan de particuliere aandeelhouders
hadden.  De Jong heeft in zijn werk 'De wetgeving nopens De
Nederlandsche Bank 1814-1958: een historische studie' gewezen
op de zwakte van de bovenstaande, door Lieftinck aangedragen,
argumenten. Klemmende  argumenten waren  niet  voorhanden,

2)

want was het niet zo dat sinds 1888 herhaaldelijk het winst-
aandeel van de Staat is verhoogd, feitelijk de rechten der
aandeelhouders beperkt waren, en sinds 1937 de directie van
DNB, commissarissen en de commissie van advies geen tantiome

meer genoten?
En inderdaad, zo schrijft prof. dr. G.M. Verrijn Stuart, voor
het waarborgen van een goede taakvervulling door DNB was de
naasting der aandelen niet nodig. Toch is het zijns in-

3)

ziens wel begrijpelijk dat Lieftinck er toe is overgegaan. Na
de veelbewogen jaren dertig, waarin de gouden standaard bleek
te falen, was het nodig de grondslagen van het geldwezen en
de centrale bank volledig onder de loupe te nemen en opnieuw
te regelen. Er was na de oorlog geen sprake meer van een wij-
ziging van het Bankoctrooi van 1937, dat evenals zijn drie
voorgangers was gegoten in de vorm van een wijziging van de
wet van 1863, maar van het vaststellen van een geheel nieuw
Bankstatuut.   Als   men   toen   voor een vacuiim had gestaan   en   een
centrale bank had moeten stichten, zou men er niet aan ge-
dacht hebben hiervoor particulier kapitaal aan te trekken. Nu
de bestaande centrale bank op de helling kwam, zou het als
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het handhaven van een atavisme zijn beschouwd, als men het
particuliere aandelenkapitaal had laten voortbestaan.
Maar tegen het betoog van Verrijn Stuart zou men kunnen aan-
voeren dat,  hoezeer ook het handhaven van het particuliere
karakter van DNB een atavisme was, Lieftinck niet voor een
politiek vacuiim stond en uit dien hoofde zelfs de schijn dat
de regering middels de naasting afbreuk zou doen aan de zelf-
standigheid van DNB, diende te vermijden. Echter, zo kunnen
we ons afvragen, was de minister politiek zo onervaren; had

hij  niet in de gaten dat zijn naastingswetsontwerp zoveel
weerstand zou oproepen? We kunnen het nauwelijks aannemen.
Waren de argumenten van de minister uberhaupt zwak? Want wel-
iswaar hebben voorstanders van een naasting het nooit aan-
nemelijk kunnen maken dat de aandeelhouders enige invloed
hebben uitgeoefend op het Bankbeleid, toch konden we consta-
teren dat voor 1948 herhaalde malen in de ogen der Kamerleden
de positie van DNB als dubbelzinnig werd beschouwd. Zij werd
niet alleen gezien als een monetaire autoriteit, maar tevens
als een private instelling, een handelsinrichting naast zo-
vele anderen.
Deze in de ogen der Kamer dubbelzinnige positie verklaart
voor een groot deel het geuite wantrouwen tegenover het cen-
trale-bankbeleid. Men denke aan de Muntkwestie, de parlemen-
taire behandeling van de verschillende Bankwetten waarbij de
kwestie der winstuitkering de juiste opvatting van het karak-
ter van een circulatiebank dreigde te verduisteren of aan het
wetsvoorstel tot dekking van het Pondenverlies van DNB  in
1932.
Pas na 1948 komt aan deze dubbelzinnige positie van de Bank
een einde met de naasting van haar aandelen. Ongetwijfeld
heeft bij Lieftinck ook voorgestaan definitief te breken met
de benoemingsprocedures, die vanaf de Bankwet 1863 tot 1945
hebben gegolden en waarbij  formeel  aan de  stemgerechtigde
aandeelhouders een grote invloed was toebedeeld. Zij immers
kozen  de commissarissen en benoemden - uit een voor-
dracht - de directeuren.
Gezien ons eerder gehouden betoog - waarbij naar onze mening
in vergelijking tot het gevoerde monetaire beleid zelve aan
de gehele kwestie der nationalisatie van de Bank een relatief
geringe betekenis toekomt en er bovendien een onduidelijke en
verwarde  discussie  tussen  voor- en  tegenstanders  van  een
'Staatsbank' gevoerd werd - zij er met nadruk op gewezen dat
veelvuldig in de ogen der Kamerleden DNB een dubbelzinnige
positie innam.

Volgens Verrijn Stuart heeft de Bankwet van 1948 slechts een
voorlopig  eindpunt  gevonden aangaande  de wetgeving  nopens
DNB. 4>  Weliswaar  blijft  zijns  inziens artikel 9 vaag,  zo-

lang er geen duidelijk en onbetwist aanvaard criterium voor
de  geldvoorziening  is  vastgesteld,  maar  'lijdt  het  geen
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twijfel, of op den duur zal men bij de verdere ontwikkeling
van de geldpolitieke denkbeelden de formule van artikel 9 der
Bankwet door een verbeterde editie vervangen'.
Het is de vraag of artikel 9 door een verbeterde editie zal
worden vervangen; men heeft thans nog steeds te maken met het
feit dat artikel 9 weinig houvast geeft als richtsnoer voor
de te volgen monetaire politiek.

Tegen deze achtergrond dient de in deel III te behandelen
monetaire analyse van DNB verstaan te worden. Volgens
dr. M.W. Holtrop en prof. dr. G.A. Kessler dient het oordeel
over  de  meest  wenselijke  inrichting  en hantering van het
monetaire stelsel te steunen op een analyse van het wezen van
de  monetaire  storingsverschijnselen.  Huns  inziens  kan met
deze monetaire analyse niet alleen in de steeds wisselende
omstandigheden een richtsnoer worden gegeven voor het mone-
taire beleid, ten einde de monetaire voorwaarden te vervullen
voor het voorkomen van economische verstoringen, maar boven-
dien wordt hiermee de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
van DNB aangegeven. Kenmerkend hierbij is het benadrukken van
de typisch monetaire aspecten der economische problematiek,
waarbij de zorg voor de handhaving van het monetaire even-
wicht als het primaire doel wordt beschouwd van het monetaire
beleid.

Wanneer men uitgaat van de monetaire analyse  kan van een
zekere objectivering van het monetaire beleid gesproken wor-
den.
Dit houdt in dat het monetaire instrument een kader verschaft
waarbinnen men keuzes maakt met de overige macro-economische
instrumenten.  Zo is de wens de collectieve sector te ver-
groten door belastingverhoging een keuze en is een loonsver-
hoging een politieke keuze, ongeacht of hiermede door een
mogelijk lagere investeringsgeneigdheid de economische groei
nadelig wordt beinvloed.
De monetaire analyse van DNB leidt tot een zekere objective-
ring, ervan uitgaande dat een neutrale geldvoorziening gecon-
ditioneerd is, waarbij men bij het monetaire beleid zich kan
beperken tot de beinvloeding van de creatie en de beschik-
baarheid van liquiditeiten. Want aldus Kessler:  'Zeer belang-
rijk is, dat, hoewel niet meer,  zoals in de dagen van de
orthodoxe gouden standaard, een eenvoudig richtsnoer voor het
monetaire beleid kan worden aangegeven. het toch in het wezen
van de monetaire problematiek ligt besloten dat er specifieke
monetaire criteria zijn waaraan bij het beleid niet voorbij
mag worden gegaan'.

5)
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Voetnoten behorende bij hoofdstuk 3: De verhouding van de Staten-Gene-
raal ten opzichte van DNB voor 1950.

1)  Vrolijk (1919) - blz. 96.
2)  De Jong (1960) - blz. 381 e.v.
3)  Verrijn Stuart (1961) - blz. 491.
4)  Verrijn Stuart (1956) - blz. 266.
5)  Kessler (1962) - blz. 233. Zie ook Kessler (1967) - blz. 34-37.
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1.       DE MONETAIRE ANALYSE VAN DE NEDERLANDSCHE BANK

Inleidende opmerkingen

Zoals we in de  'Inleiding en probleemstelling'  uiteengezet
hebben zijn er een viertal redenen om aan de monetaire ana-
lyse een belangrijke plaats toe te kennen in een studie over
de parlementaire behandeling van het monetaire beleid. Deze
redenen zijn de volgende:

1.   Uit de Bankwet van 1948 valt op te maken dat er slechts
globale en vage richtsnoeren gegeven zijn voor het te
voeren monetaire beleid. De vraag moet dan gesteld wor-
den hoe DNB aan de aan haar opgedragen taakstelling in
1948 een concrete invulling heeft gegeven.

2.   Aangezien er een samenhang is tussen de monetaire ana-
lyse en het door DNB gevoerde monetaire beleid. zal de
parlementaire behandeling moeten aangrijpen bij de ana-
lyse.

3.   De monetaire analyse geeft de positie van DNB ten op-
zichte van het ministerie van Financien aan, alsmede de
plaats  van het monetaire  beleid ten opzichte van de
overige macro-economische instrumenten.

4.   Tenslotte is er ook een praktische reden voor het geven
van een uiteenzetting van de monetaire analyse en een
beschrijving van het monetaire beleid. Aangezien parle-
mentaire vragen over het beleid in de regel zeer gede-
tailleerd zijn, heb ik gemeend voor een goed begrip van
de materie, de lezer een beschrijving van het gevoerde
beleid niet te onthouden.

Tot ongeveer 1925 sprak men over de geldtheorie in relatie
tot de theorie van de waarde van het geld.  De vraag stond
centraal hoe groot de ruilwaarde,  dat wil  zeggen de koop-
kracht van het geld onder wisselende  omstandigheden,  was.
Hierbij werd vooral de mening verkondigd dat elke wijziging
in de omvang van de  maatschappelijke  geldvoorraad gepaard
gaat met een verandering in de hoogte van het algemeen prijs-
niveau, zonder dat een wijziging in het geldvolume de rela-
tieve prijzen beYnvloedt. Na 1925 is tegen dit beeld van de
geldsluier verzet aangetekend. Men houdt zich vanaf dat mo-
ment veeleer bezig met de theorie van de werking van het
geld, oftewel de wisselwerkingen die er kunnen zijn tussen de
geld- en goederensfeer, waarbij grote belangstelling bestond
voor het begrip   'Neutraal Geld'. In deze zin dient

prof. mr. J.G. Koopmans  beroemde opstel: 'Zum Problem des

'Neutralen' Geldes' uit 1933 verstaan te worden.
Tegen deze achtergrond dient eveneens de monetaire analyse
van DNB begrepen te worden, die omschreven kan worden als de
analyse  van de  door het geldgebruik teweeggebrachte door-
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stromingsverbrekingen, en waaronder zowel het monetair condi-
tiemodel (zie hoofdstuk 1.7.) als het monetair overzicht (zie
hoofdstuk 1.8. en Bijlage I - Monetair overzicht en Monetaire
impulsen) verstaan moeten worden.
Er zij op gewezen dat de eerste aanzetten tot het door DNB
ontwikkelde monetaire conditiemodel reeds te vinden zijn in
het jaarverslag over 1950. Een afronding en formalisering van
dit model vond plaats in een discussie paper ter gelegenheid
van de in 1959 in Denemarken gehouden conferentie van de In-
ternational Economic Association. Dit door Holtrop geschreven
paper verscheen onder de titel:  'The relative responsibili-
ties of governments and central banks in controlling infla-
tion'.

Een belangrijk kenmerk van deze monetaire analyse is het aan-
geven van bepaalde condities met betrekking tot de creatie en
aanhouding van  liquiditeiten die  dienen te worden vervuld
ten einde de doelstellingen ten aanzien van de inkomensont-
wikkeling en het saldo van het betalingsverkeer met het bui-
tenland te kunnen verwezenlijken. Omdat het behoud van het
interne- en het externe evenwicht niet alleen door monetaire
factoren wordt geconditioneerd, maar ook afhankelijk is van
de besteding en verwerving van het inkomen, zullen simultaan
ook andere condities, die respectievelijk aangrijpen bij het
budgettaire- en het prijs- en loonbeleid moeten worden verwe-
zenlijkt. In deze gedachtengang is de inzet van de andere dan
de monetaire instrumenten onontbeerlijk om de volkshuishou-
ding te sturen op het gewenste pad van een evenwichtige ont-
wikkeling.
In hoofdstuk 1 wordt een uiteenzetting gegeven van de mone-
taire analyse.  Deze analyse heeft in Nederland geen onver-
deelde bijval genoten. Zo vond in de jaren vijftig een dis-
cussie  in het  weekblad  'Economisch-Statistische  Berichten'
over de analyse plaats tussen dr. M.W. Holtrop, prof.  mr.
J.G. Koopmans, prof. dr.  H.J. Witteveen en prof. dr.

J. Tinbergen. Een nabeschouwing over deze discussie werd in
1961  gegeven  door prof. dr. J. Pen,  terwijl  prof.  dr.
J.J. Klant in 1966 fundamentele kritiek leverde op het mone-
tair  conditiemodel.  Bij  onze  uiteenzetting van de analyse
zullen wij hier aandacht aan besteden.  Bij  de uitgeoefende
kritieken moet men voor ogen houden, zoals wij in het hoofd-
stuk 'Inleiding en probleemstelling'  hebben aangestipt, dat
DNB,  in tegenstelling tot haar buitenlandse zusterorganisa-
ties, reeds in de begin jaren vijftig een bijzondere nadruk
heeft gelegd op de monetaire aspecten van de economische ver-
schijnselen. Zoals prof. dr. G.A. Kessler opmerkte:  '...long
before other countries began to pay serious attention to mo-
netary  factors,  a  monetary  approach  was  evolved  by  the
Netherlands Bank which has had a major impact on monetary
policy and which even today forms the basis for much of mone-
tary theory and practice in the Netherlands'.

1)
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Zo de monetaire analyse handelt over een analyse van de door
het geldgebruik teweeggebrachte doorstromingsverbrekingen, zo
zal bij het monetaire beleid bezien moeten worden op welke
wijze DNB de door het geldgebruik teweeggebrachte doorstro-
mingsverbrekingen voorkomt. In hoofdstuk 2 worden de instru-
menten van de monetaire politiek sinds het begin der jaren
vijftig besproken. Tenslotte geeft hoofdstuk 3 van dit deel
een bespreking van het wisselkoersbeleid.

1.1. De probleemstellinq van Koopmans

Ten tijden van het verval van de gouden standaard was er een
diepgaand meningsverschil  in de geldtheoretische literatuur
over de vraag of men, met betrekking tot het monetaire be-
leid, al dan niet moest streven naar de stabilisering van het
algemeen prijsniveau.  Stabilisering van het algemeen prijs-
niveau werd door de voorstanders als geldpolitieke norm ver-
kozen,  daar  fluctuaties  rond het algemeen prijsniveau een
zelfstandige invloed zouden uitoefenen op het economisch pro-
ces.  Geldontwaarding met andere woorden beinvloedt de rela-
tieve prijzen.
Men kan ook zeggen dat het geld en het geldgebruik geen sto-
rende invloed op het economische proces uitoefenen wanneer
het prijsniveau stabiel is. Doordat men zich met betrekking
tot deze 'Umkehrung

' afvraagt, wanneer en onder welke voor-
waarden het geld en het geldgebruik geen zelfstandige invloed
uitoefenen op het economisch gebeuren, kan gesteld worden dat
het vraagstuk aangaande de neutraliteit van het geld in de
geldtheorie het voornaamste vraagstuk wordt, terwijl de waar-
devastheid een afgeleide,  secundaire,  betekenis  verkrijgt.
Het streven naar een stabiel prijsniveau is immers alleen van
belang voor de verwezenlijking van een neutrale geldvoorzie-
ning.
Nog afgezien van de houdbaarheid van de 'Umkehrung' kan, door
het stellen van de 'juiste' vraag, gesproken worden over de
emancipatie van de geldtheorie uit de geldwaardetheorie. Vol-
gens Koopmans:  '...steht somit nicht langer der spezifische
Einfluss des Geldes auf die Preise. sondern vielmehr der all-
gemeine Einfluss des Geldes auf den Wirtschaftsablauf
schlechthin in dem Mittelpunkte des Interesses'.

2)

De emancipatie van de geldtheorie is. volgens Koopmans, ech-
ter onvolledig, zolang men blijft vasthouden aan het idee dat
'neutraliteit van het  geld'  en  'stabiliteit  van de  geld-
waarde'  identieke begrippen zijn.  Het is deze opmerking en
haar nadere uitwerking, waarbij wordt betwijfeld of de pro-
bleemstelling wel voldoende is doordacht door de geldtheore-
tici van de jaren dertig, waarin mijns inziens de betekenis
van het werk van Koopmans ligt. Immers, omdat het geld in een
geldgebruikende  samenleving  een  dubbele  betekenis  heeft",

is de vraag wat onder neutraal geld (in zijn hoedanigheid van
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ruilmiddel) moet worden verstaan, een andere dan de vraag
naar de waardevastheid van het geld (in zijn hoedanigheid van
rekeneenheid).  In de geldtheoretische literatuur van de ja-
ren dertig  is  hierbij voornamelijk gediscussieerd over het
criterium van de waardevastheid van het geld als  rekeneen-
heid. Bij deze discussie kon men volstaan met een vergelij-
king van de begintoestand en de eindtoestand, zonder het eco-
nomisch gebeuren dat zich tussen beide momenten afspeelt aan
een diepgaand onderzoek te onderwerpen.
Wil men echter over een werkelijke emancipatie van de geld-
theorie spreken, wil men met andere woorden een criterium
zoeken naar de neutraliteit van het geld als ruilmiddel, dan
zal men de ontwikkeling van het economisch gebeuren in de
tijd juist op de voorgrond moeten plaatsen,  omdat het geld
in zijn hoedanigheid als ruilmiddel en oppottingsmiddel daar-
aan onafscheidelijk is verbonden4>.

1.2. De niet-neutrale werkinq van het concrete qeld

Door Koopmans is,  in navolging van H. Neisser, betoogd dat
dit economisch gebeuren als volgt kan worden getypeerd. Bij
de tussenkomst van het concrete geld zal elke ruilhandeling
in twee 'complementaire' helften worden gesplitst, te weten
een koop en een verkoop. Men zal zich moeten afvragen of deze
scheiding van de ruilhandeling ook in het wezen der zaak ver-
andering brengt. Met andere woorden, geeft een geldgebruiken-
de ruilmaatschappij een andere 'uitkomst' in vergelijking tot
een geldloze ruilmaatschappij?
In eerste instantie beantwoordt Koopmans deze vraag ontken-
nend. Immers, er verandert niets als slechts een scheiding of

splitsing van de ruilhandeling plaatsvindt. Als men zich ech-
ter tevens afvraagt of door de invoering van het geld in som-
mige gevallen niet meer dan een enkele splitsing der ruil-
transactie kan optreden, is het antwoord niet langer instem-
mend. Het geldgebruik geeft de mogelijkheid dat er ook 'hal-
ve' transacties kunnen plaatsvinden, waarvan de complementai-
re helft ontbreekt, daar men de mogelijkheid heeft  tussen
besteden, beleggen of oppotten. Derhalve kan de rechtstreekse
samenhang tussen vraag en aanbod van goederen en diensten
verbroken worden, waarbij  ieder van deze factoren in zeker
opzicht een zelfstandig bestaan verkrijgt.  Het  geldgebruik
geeft mitsdien de mogelijkheid van een kringloopverstoring,
een verstoring die in een geldloze ruilmaatschappij niet kan
optreden.

1.3. Het begrip 'Neutraal Geld'

Volgens Koopmans is het de taak van de economische politiek
om het verloop der gebeurtenissen in de geldgebruikende maat-
schappij zo volledig mogelijk met dat in de ideaaltypische
geldloze samenleving te laten overeenstemmen.



159

In zijn onvoltooide dissertatie van de begin jaren dertig
heeft Koopmans zich gekeerd tegen diegenen, die een programma
van 'managed currency' beschouwden als het betreden van de
weg tot een of andere vorm van socialisme ('planwirtschaft').

Hij merkte daarentegen  op  dat  bij die programma' s  van   'mana-
ged currency', welke uitsluitend streven naar de verwezen-
lijking van de neutraliteit van het geld, er een ideologische
verwantschap bestaat tussen het beginsel van neutraal geld en
de gedachte van laissez faire. Naar zijn mening kan hierop
nauwelijks genoeg de nadruk worden gelegd.

5)

De eis van neutraal geld houdt in dat het geldgebruik geen
zelfstandige  invloed op het  verloop der  economische  ver-
schijnselen mag uitoefenen. De eis van laissez-faire betekent
niet zo zeer onthouding van elk overheidsingrijpen in het
'vrije spel der maatschappelijke krachten', maar het bevorde-
ren van een zo volledig mogelijke overeenstemming tussen de
economische werkelijkheid en  de ideaaltypische geldloze
samenleving,  volgens de wetten van de  evenwichtstheorieen.
Wanneer  nu  kan worden aangetoond dat  zonder overheidsin-
grijpen (dus onder de vrije maatschappelijke krachten zelve)
invloeden werkzaam zijn welke een afwijking van het ideaal-
typische verloop der verschijnselen kunnen veroorzaken,  is
een aktief overheidsingrijpen niet alleen wenselijk maar ook
een vereiste. Terecht merkte Koopmanss) op dat 'tot op ze-
kere hoogte' deze consequentie al in een vroeg stadium is
getrokken. Te denken valt hierbij aan de regeling van het
muntwezen en het circulatiebankwezen uit de vorige eeuw.
Het komt mij voor dat ter beargumentatie van een aktief mone-
tair beleid, zoals door Koopmans voorgestaan, het niet nood-
zakelijk is te wijzen op een verwantschap tussen het beginsel
van neutraal geld en laissez-faire. Immers, de kern van de
gedachte 'neutraal geld' bestaat hierin dat de afloop van het
economisch proces in een geldgebruikende samenleving in be-
ginsel anders kan zijn dan in een uitsluitend op goederenruil
gebaseerde volkshuishouding, zodat reeds uit deze geldtheore-
tische beschouwingen de permanente zorg van de overheid en/of
centrale bank, over de interne- en externe waarde van de
geldeenheid voortvloeien.
Wel  is  duidelijk,  zoals Kessler opmerkte,  dat het begrip
'neutraal geld' pas actualiteit verkrijgt in een samenleving:
'...waarbij produktie en verdeling overwegend steunen op het
marktmechanisme, en waarbij het overheidsingrijpen dus in het
algemeen  via  dit  marktmechanisme plaatsvindt'. Immers,7)

wanneer het overheidsingrijpen wil leidt tot een uitschake-

ling van het marktmechanisme, waardoor economische subjecten
in hun beschikkingsmacht over economische goederen en -dien-
sten beperkt  worden,  behoudt  het  geld niet volledig zijn
functie van ruilmiddel en rekeneenheid.
In tegenstelling  tot  Koopmans  hebben Kessler, Goedhart en

Holtrop de voorkeur gegeven aan het begrip  'monetair even-
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wicht'  boven het begrip  'neutraal geld'. Een toestand van
neutraal geld in de strikte zin van het woord is namelijk
onbereikbaar,  aangezien juist essentieel voor de gedachten-
gang van Koopmans is dat het geld als ruilmiddel op zichzelf
niet neutraal kan zijn ten aanzien van de afloop van het eco-
nomisch proces.
Bereikbaar is, zo merkt Goedhart op, '...slechts een toestand
van 'neutrale geldvoorziening', d.w.z. een toestand waarin de
inflatoire werking van het geld wordt geneutraliseerd door
een deflatoire werking en omgekeerd'.8)

Op grond hiervan verdient de term 'monetair evenwicht', die
betrekking heeft op de wederzijdse compensatie van tegenge-
steld gerichte krachten, de voorkeur boven de term 'neutraal
geld'.

1.4. Het begrip 'Monetair Evenwicht' nader qedefinieerd

Door Goedhart wordt een situatie van monetair evenwicht als
volgt omschreven: 9)
Daar men storingsverschijnselen waarneemt van expansie-
ve- (een  expansieve geldvoorziening) en van contractieve
aard. ligt het voor de hand het begrip 'monetair evenwicht'
te omschrijven als het evenwicht tussen inflatoire- en defla-
toire krachten. En omdat de notie 'evenwicht' een situatie is
waarin  in tegengestelde richting werkende krachten elkaars
invloed compenseren, kan als eerste benadering gesteld worden
dat monetair evenwicht een situatie is waarin inflatoire- en
deflatoire krachten gecompenseerd zijn.

Ten tweede is het van belang om zich bij het evenwichtsbegrip
af te vragen of we te maken hebben met een stabiel, labiel
dan wel een evenwicht met gemengd karakter. Voor het begrip
'monetair evenwicht' betekent dit dat bezien moet worden op
welke wijze het geld het economisch proces storend kan bein-
vloeden. In navolging van Koopmans kan dan gesteld worden dat
monetair evenwicht,  noch een algemeen vraagoverschot,  noch
een algemeen vraagtekort, impliceert.
Omdat een algemeen vraagoverschot tot voorwaarde heeft dat
'ergens'  geldschepping dan wel spontane ontpotting plaats-
vindt en omdat een algemeen vraagtekort tot voorwaarde heeft
dat  'ergens'  geldvernietiging,  dan wel  spontane  oppotting
plaatsvindt,  kan gesteld worden dat het monetair evenwicht
wordt gehandhaafd indien de algebraische som van geldschep-
ping  (+).  geldvernietiging  (-),  spontane oppotting  (-)  en
spontane ontpotting (+) voor een volkshuishouding gelijk aan
nihil is. Met andere woorden, een verbreking van het monetair
evenwicht,  bijvoorbeeld  een  duurzaam  betalingsbalanstekort
hetzij  een bestedingsinflatie, heeft tot voorwaarde (wordt
geconditioneerd door) het optreden van een excessieve geld-
schepping en/of spontane ontpotting boven geldvernietiging
en/of spontane oppotting.
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Het begrip 'inflatie' geeft hierbij niets anders aan dan dat
de som van geldschepping en spontane ontpotting in een be-
paalde periode groter is dan de som van geldvernietiging en
spontane 9Ppotting. Het is daarom niet raadzaam om 'inflatie'
te definieren als een stijging van het algemeen prijsniveau,

ongeacht het feit dat deze definitie in het dagelijks spraak-
gebruik  is  ingeburgerd.  Uit  de  voorafgaande  beschouwingen
volgen, naar mijn mening. toch logisch de definities van in-
flatie, deflatie en monetair evenwicht, zodat men zich eerder
zou moeten afvragen waarom in het dagelijks spraakgebruik het
begrip 'inflatie' gelijk gesteld wordt aan een toestand van
geldontwaarding.  Geldontwaarding kan een symptoom  zijn van
een inflatoire situatie in een bepaalde periode, maar zij
volgt niet uit de definitie van het monetair evenwicht.
Anderzijds kan er van geldontwaarding sprake zijn, zonder dat
zij het gevolg is van een verstoring van het monetair even-
wicht.

Er zijn namelijk andere processen van inkomensexpansie denk-
baar, welke niet hun oorzaak vinden in een verstoring van het
monetair evenwicht ofwel een verstoring van het economisch
circulatieproces, doch welke wel in hun effecten gelijk kun-

nen zijn, te weten een sti  ing van het algemeen prijsniveau
en/of  een volumestijging .  Te  denken  valt  hierbij  aan
processen van economische groei hetzij een 'autonome' verho-
ging van het beloningsniveau.
Ofschoon de ontbreking van een spontane overeenstemming tus-
sen inflatoire- en deflatoire financieringsprocessen de kern
vormt van de monetaire storingsverschijnselen,  is Koopmans'
definitie niet zonder meer bruikbaar voor het monetaire be-
leid. Het bezwaar is dat spontane verschijnselen niet statis-
tisch waarneembaar zijn.
Het bovenstaande vraagstuk kan ook op een andere wijze worden
geformuleerd, te weten; hoe zijn (spontane) monetaire impul-
sen, ofwel al die monetaire financieringsprocessen die oor-
zaak zijn van een monetaire verstoring, te onderscheiden van
(geinduceerde)  monetaire reacties? .  Zo wordt een duur-11)

zaam betalingsbalanstekort geconditioneerd door het voortdu-
rend optreden van netto binnenlandse  inflatoire  monetaire
impulsen.  Op welke wijze neemt men evenwel deze monetaire
impulsen waar?

1.5.     Het onderscheid tussen condities en causaliteiten

De vraag wanneer sprake is van een monetaire impuls dan wel
van een monetaire reactie kan, volgens Kessler, slechts be-
antwoord worden door bepaalde veronderstellingen in te voeren
aangaande het  'normale'  gedragspatroon der economische sub-
jecten.
'Het zijn (...) de inflatoire of deflatoire financieringen
welke plaatsvinden binnen het kader van het aangenomen ge-
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dragspatroon, waaraan een geinduceerd karakter moet worden
toegekend en welke mitsdien een monetaire  reactie  vormen;
inflatoire  of  deflatoire  financieringen  plaatsvindende  in
afwiiking van het aangenomen gedragspatroon dragen een spon-
taan of autonoom karakter en vormen mitsdien een monetaire
impuls'12).

Uitgaande van de gedachte van Holtrop dat een 'normaal' mone-
tair gedrag gekenmerkt wordt door een volledige doorstroming
van liquiditeiten, inhoudende dat er per periode een afwezig-
heid is van een liquiditeitsoverschot dan wel tekort - daar
aan een verstoring van het monetair evenwicht steeds een on-
voldoende of overcomplete doorstroming van liquiditeiten ten
grondslag ligt - geeft alleen het kasquote-effect in een ge-
sloten volkshuishouding een monetaire reactie.
In het laatste geval is er sprake van een normale doorstro-
mingsverbreking, ofwel van een geYnduceerde monetaire hande-
ling die is verbonden aan een stijging van het nominale na-
tionale inkomen, voortvloeiende uit de monetaire evenwichts-
verstoring. Alle overige relevante doorstromingsverbrekingen
zijn in een gesloten volkshuishouding spontane monetaire han-
delingen.
Er dient op gewezen te worden, dat ofschoon deze niet-door-

stroming van liquiditeiten kenmerkend is voor een verstoring
van het monetair evenwicht, het in de praktijk regel kan zijn
dat er altijd een niet-doorstroming plaatsvindt.  Maar,  de
vraag of  'doorstroming'  in de  praktijk  inderdaad als  het
meest gebruikelijke gedrag is te beschouwen, is hier niet van
belang. Zo merkte Holtrop op dat  'zelfs indien zou kunnen
worden aangetoond (...) dat in de praktijk doorstroming uit-
zondering en niet-doorstroming regel is. (...) het mij  (...)
onmogelijk zou zijn dit laatste als norm voor de analyse te
aanvaarden, aangezien daardoor miskend zou worden, dat die
niet-doorstroming juist het wezen uitmaakt van de monetaire
verstoring.

,13)

Aangezien de monetaire analyse. behoudens het kasquote-effect
in een gesloten economie,  uitgaat van de doorstroming  als
'normaal'  monetair gedrag, ongeacht of deze doorstroming in
de  praktijk het meest gebruikelijke gedrag is, geeft de rrtone-
taire analyse geen economische causaliteiten weer. De analyse
heeft slechts betrekking op de (monetaire) condities die ver-
vuld moeten worden teneinde een monetaire evenwichtsituatie
te bereiken.

Het voor de monetaire analyse essenti8le onderscheid tussen
condities en causaliteiten kan met de volgende voorbeelden
verduidelijkt worden.
Een aanhoudende geldontwaarding heeft tot noodzakelijke voor-
waarde een voortgaande expansie van het geldvolume. Slechts
in die zin worden processen van geldontwaarding door mone-
taire factoren geconditioneerd. Met andere woorden, de term
'conditie' geeft niet aan dat monetaire factoren een voldoen-
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de voorwaarde zijn, aangezien het optreden van geldontwaar-
ding ook afhankelijk is van andere factoren, waaronder de
stand der conjunctuur,  die naast de monetaire factoren hun
invloed kunnen doen gelden. En waarover helemaal geen uit-
sluitsel  wordt gegeven bij  de uitspraak dat processen van
geldontwaarding monetair geconditioneerd zijn is of er al dan
niet een (direct) causaal verband bestaat tussen monetaire
factoren (zoals het stijgingstempo van de liquiditeitenmassa)
en het tempo van geldontwaarding. Zo ook heeft een duurzaam
tekort op de totale rekening van de betalingsbalans tot nood-
zakelijke voorwaarde het voortdurend optreden van netto bin-
nenlandse  inflatoire  monetaire  impulsen.  Geenszins  echter
wordt (heeft) een duurzaam betalingsbalanstekort veroorzaakt
door (tot voldoende voorwaarde) het voortdurend optreden van
netto inflatoire binnenlandse monetaire impulsen.

Omtrent het essentiele onderscheid tussen condities en causa-
liteiten voor de monetaire analne is in de economische lite-
ratuur  weinig  begrip getoond .  Naar aanleiding  van  het
jaarverslag (van DNB) over 1953 maakte Koopmans van een voor-
beeld gebruik waarbij dit onderscheid werd veronacht-
zaamdis),

Stel dat op de kapitaalmarkt, als gevolg van een nieuw inves-
teringsproces, een extra verkoopdrukte ontstaat.  Nieuwe ko-
pers kunnen houders van secundaire liquiditeiten zijn, die de
aangeboden kapitaalmarktmiddelen in hun portefeuille opnemen
tegen afstoting van secundaire liquiditeiten. Hierdoor geven
deze houders in de monetaire analyse van DNB een monetaire
impuls.  Bij  Koopmans  evenwel valt de verantwoordelijkheid
voor het in gang gebrachte inflatoir proces toe aan die groep
of sector die de eerste stoot gaf. En diegenen die de eerste
stoot gaven, zijn niet diegenen die, reagerend op de gedaalde
koersen, de afgestoten vermogenstitels ten koste van een li-
quiditeitstekort verwerven, maar w61 diegenen die, ter wille

van hun nieuwe  investeringsplannen,  tot die afstoting het
initiatief namen. Bij deze laatste groep zien wij echter geen
liquiditeitstekort, maar wel  een financieringstekortiG).  Om

deze reden prefereert Koopmans, ten einde de monetaire ver-
storingen te  localiseren,  het financieringscriterium boven
het door DNB gebruikte liquiditeitscriterium.
Aan de  hand van het  bovenstaande  door Koopmans gebruikte
voorbeeld. wordt in feite door hem twee te onderscheiden kri-
tieken op de monetaire analyse van DNB uitgeoefend, te weten:
1.   de  lokalisering van monetaire verstoringen met  behulp

van welk criterium dan ook is niet zuiver een technisch
(lees: statistisch) probleem, maar primair een zaak van
'toerekening' en

2.   aangezien DNB kiest voor het liquiditeitscriterium gaat
zij  blijkbaar uit van de gedachte dat er waterdichte
reservoirs bestaan tussen de geld- en kapitaalmarkt.
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ad 1

Het woord 'toerekening' betekent voor Koopmans dat men pri-
mair  verantwoordelijkheden  dient  te  lokaliseren.  Hierbij
dient men zich af te vragen welke sector verantwoordelijk is
voor het in gang gezette inflatoire- hetzij deflatoire pro-
ces. De aandacht van Koopmans richt zich derhalve op een cau-
saliteitsvraagstuk, waarbij hij, onafhankelijk van monetaire
factoren, de oorzaak van het inflatoir proces zoekt in de
bestedingssfeer.
Wij kunnen evenwel met Holtrop stellen dat het niet zinvol is
om voor monetaire storingsverschijnselen andere dan monetaire
'oorzaken' te zoeken. Wij kunnen weliswaar trachten de motie-
ven op te sporen, die er toe hebben bijgedragen dat de ini-
tiele monetaire impuls tot stand 1cwarn, maar wij zijn dan be-
zig 'ons van de strikt monetaire problematiek te verwijderen
en dreigen ons te verliezen in een eindeloze keten van causa-
liteiten.'17)
Daarnaast heeft Holtrop 18), met een beroep op Tinbergen, er

op gewezen dat in de analyse de keuze van het model moet wor-
den bepaald door de beleidsinstrumenten waarvan men de in-
vloed wil bestuderen. Afhankelijk van de wijze van beschou-
wing zal men een bepaald economisch subject verantwoordelijk
stellen voor een waargenomen stijging van het nominale natio-
nale inkomen. Zo wordt in een 'demand-pull' beschouwingswijze
de verantwoordelijkheid toegerekend aan dat subject, dat zijn
uitgaven vergrootte, ook al heeft hij niet noodzakelijker-
wijze  zelf  een beroep  op  inflatoire  financiering gedaan.
Daarentegen ligt in een monetaire beschouwingswijze de ver-
antwoordelijkheid bij het subject, dat de inflatoire finan-
ciering verrichtte, ook al  behoeft het zijn uitgaven niet
zelf vermeerderd te hebben.

Wanneer men de monetaire aspecten van het inflatieproces wil
onderzoeken,  dient men,  volgens Holtrop, in overeenstemming
met   Tinbergen' s advies    dat de keuze   van het model bepaald
moet worden door de beleidsinstrumenten die men wil bestude-
ren. de monetaire benaderingswijze te gebruiken.

De kritiek van Koopmans moet ons tot de conclusie voeren dat
het Holtrop en Kessler zijn geweest die als grondleggers van
de analyse dienen te worden beschouwd, hoezeer ook wij de
betekenis van het werk van Koopmans voor de monetaire analyse
geenszins mogen onderschatten, in het bijzonder het  inzicht
van Koopmans dat het geldgebruik de mogelijkheid geeft tot
het optreden van verstoringen van het economisch proces. Im-
mers, hoewel Kessler zich beriep op Koopmans bij het geven
van een uiteenzetting van de analyse, moet geconstateerd wor-
den dat Koopmans h6t belangrijkste aspect van de analyse, te
weten het maken van een onderscheid tussen condities en cau-
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saliteiten, miskende. Overigens moet men er rekening mee hou-
den dat het voor econometristen en economen een vreemde ge-
waarwording is wanneer monetaire condities los van monetaire
causaliteiten worden besproken. Men denkt primair in causale
samenhangen  en uit  dien hoofde  heeft  het - ook binnen de
Bank - lang geduurd voordat aanvaard werd dat dit onderscheid
van belang is, casu quo dat een uiteenzetting van het mone-
taire conditiemodel waardevol is.
Daarbij komt dat Holtrop in zijn publikaties, voor wat be-
treft deze onderscheiding, niet altijd even duidelijk was.
Men denke bijvoorbeeld aan de door Holtrop in 1970 ondernomen
poging  het  monetaire  conditiemodel  te  gebruiken  voor  het
toetsen van de effectiviteit van het monetaire beleid, als
ware het een algemeen economisch causaal model.

19)

Mede naar aanleiding van de kritiek van Koopmans op de mone-
taire analyse van DNB, presenteerde Witteveen een bestedings-
model.2" De aan dit model ten grondslag liggende beschou-
wingswijze prefereert hij boven de monetaire analyse van de
Bank.

Er is. volgens Witteveen, sprake van monetair evenwicht wan-
neer de totale in het economisch leven circulerende geld-
stroom gelijk blijft. Er is sprake van inflatie wanneer de
totale geldstroom in een bepaalde periode toeneemt. Voor een
benadering van het begrip 'circulerende geldstroom' kan men
de geldstroom bezien als het produkt van geldhoeveelheid en
omloopsnelheid en dienovereenkomstig monetair evenwicht defi-
nieren als een situatie waarbij geldschepping (of geldvernie-
tiging)  en oppotting (of ontpotting) elkaar juist in even-
wicht houden. Daarnaast kan men de geldstroom beschouwen als
het uit consumptie- en investeringsgoederen bestaande natio-
nale produkt dan wel het nationale inkomen.
Deze  laatste  omschrijving berust  op een dynamische ziens-
wijze, waarbij er vanuit wordt gegaan dat het verdiende na-
tionale inkomen in een bepaalde periode pas met een zekere
vertraging door de consumenten wordt ontvangen en zo in een
volgende periode voor hun 'beschikbaar inkomen' wordt. Wan-
neer in de volgende periode de totale uitgaven (C+I+0+E-M),
die  te zamen het  nationale produkt vormen,  precies gelijk
zijn aan het beschikbare inkomen (= nationaal produkt van de
voorgaande periode:  Y,-1), dan betekent dit dat het natio-
nale produkt van de ene op de andere periode gelijk blijft
CY,-i = C+I+0+E-M)21). Het begrip 'monetair evenwicht'

kan men dan ook omschrijven als een situatie waarin de totale
uitgaven gelijk zijn aan het beschikbare inkomen, gevormd in
een voorafgaande  periode  (aangezien het  nationaal  produkt
gelijk blijkt ofwel de totale in het economisch leven circu-
lerende geldstroom blijft gelijk), zodat het gehele beschik-
bare inkomen wordt uitgegeven en dus 'doorstroomt'.
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De essentie van de aldus verkregen definitie van het monetai-
re evenwicht (Yt-1 = C+I+0+E-M) bestaat uit het begrip 'be-
schikbaar inkomen', hetwelk gelijk is aan het verdiende inko-
men in de vorige periode. Zodra men het verdiende inkomen van
dezelfde periode (Y) in plaats van het beschikbare inkomen
zou nemen, verliest de definitie haar zin, daar het begrip
'monetair evenwicht'  ontaardt in een tautologie, die onder
alle omstandigheden, ook bij de hevigste inflatie- en defla-
tieprocessen, opgaat. Zo hebben de liquiditeitensaldi, waar-
van in de Bankverslagen wordt uitgegaan. een ex-post karakter
en moeten dus alle te zamen identiek zijn aan nihil.  Deze
saldi houden elkaar in evenwicht, ook al zouden zich in de
economie inflatoire- of deflatoire processen afspelen.
De belangrijkste kritiek van Witteveen op de monetaire analy-
se van DNB is aldus dat de liquiditeitensaldi uit de jaarver-
slagen ons niets leren omtrent een al dan niet plaatsvindende
monetaire evenwichtsverstoring. Zeker, ook in de monetaire
analyse van DNB wordt dit probleem onderkend, maar zij wordt
in het jaarverslag aldus 'opgelost' dat men bij de interpre-
tatie van de monetaire verschijnselen zich los maakt van de
'dode' ex-post cijfers en omziet naar de levende verschijnse-
len, die (in 1953) bestonden uit een opleving van de economi-
sche activiteit, produktie en werkgelegenheid. Het is uiterst
zwak. zo merkt Witteveen op, dat pas op het laatste ogenblik
en geheel buiten de kwantitatieve analyse om deze economische
verschijnselen, die niets anders zijn dan een gevolg van een
stijging van de totale geldstroom, als een deus ex machina
ten tonele verschijnen. Met andere woorden, om te bepalen of
er sprake is van een inflatoire impuls dan wel van een defla-
toire  reactie, valt Holtrop terug op betrekkelijk vage en
kwalitatieve beschouwingen, die nauwelijks exact zijn.  Vol-
gens Witteveen is er hierbij, voor wat betreft de analyse van
de liquiditeitensaldi van de sector der gezins- en bedrijfs-
huishoudingen en de sector buitenland, geenszins sprake van
een systematisch onderzoek naar de oorzaken van de versto-
ringen in het monetair evenwicht. Een dergelijk systematisch
onderzoek kan alleen plaatsvinden door na te gaan hoe de ver-
schillende economische variabelen in het algemeen, gegeven de
ervaringen uit het verleden, geacht kunnen worden te reageren
op veranderingen in de inkomensstroom. Hierin bestaat toch
immers de kern der moderne Keynesiaanse analyse, waarbij men
uitkomt op de bekende multiplierformule.
Dat men in een dergelijke (naieve) analyse volledig voorbij
gaat aan monetaire variabelen, dat ook Witteveen deze facto-
ren veronachtzaamt, wat bleek uit zijn geprefereerde defini-
tie van het monetair evenwicht wat aangrijpt bij de beste-
dingssfeer. wordt door hem niet als probleem ervaren.  Of-
schoon hij het met Holtrop eens is, dat een monetaire versto-
ring wordt gekenmerkt door veranderingen in het geldvolume
hetzij in de liquiditeitsvoorkeur, zijn deze monetaire varia-



167

belen desalniettemin irrelevant. Immers, aangezien de actieve
oorzaken der monetaire verstoringen gezocht moeten worden in
de (overvloedige) bestedingsneigingen der individuen, zullen
pas hierna de genoemde monetaire variabelen in beweging wor-
den gebracht.
Het geld en het geldgebruik vervullen met andere woorden niet
meer dan een passieve rol in het economisch gebeuren. In het
verlengde hiervan concludeert dr. H.C. Bos uit deze bijdrage
van Witteveen tot het debat dat:

'Neglecting the monetary sector of such a model (in de
bestedingsanalyse  van Witteveen  - RJS)  is  undoubtedly
less  drastic  than neglecting  the  real  sector  (in de
monetaire analyse van Holtrop - RJS)'22>.

Wij  kunnen evenwel het antwoord van Holtrop, op het eerste
door Koopmans uitgeoefende kritiekpunt, alleen maar herhalen,
te weten: het is volstrekt logisch, met inachtneming van het
onderscheid tussen condities en causaliteiten, dat een cen-
trale bank uitgaat van een monetaire beschouwingswijze. Daar-
naast wil ik opmerken dat de uitspraak, dat in de monetaire
analyse een onsystematisch onderzoek plaatsvindt naar de oor-
zaken van de verstoringen in het monetair evenwicht, onjuist
is.    Er   wordt   in de monetaire analyse systematisch en kwanti-
tatief beredeneerd of de liquiditeitensaldi van de verschil-
lende sectoren de uitkomst zijn van een monetaire impuls dan
wel van een reactie, aan de hand van bepaalde werkhypothesen
omtrent  het  kasquote-effect  en het  betalingsbalans-effect.
Overigens, het is natuurlijk een juiste werkwijze om econo-
mische grootheden, als kostenniveau, produktievolume, werkge-
legenheidssituatie, etcetera, in de beschouwing te betrekken
ten einde de economische situatie in een bepaald jaar te be-
schrijven. Dit vormt als het ware het sluitstuk van de mone-
taire analyse. De waarneming van symptomen aldus opgevat is
een   comf ement   op de monetai re analyse    van    DNB    en    geen    sub-
Stltuut  -.

Mijns inziens komt ook Witteveen er niet onder uit om ter
aanvulling van zijn analyse een symptomatische waarneming toe
te passen.  Hiervoor zullen wij  nader  ingaan  op  de  door
Witteveen geuite kritiek, op de interpretatie in het jaarver-
slag over 1953 van het betalingsbalansoverschot24).

Het  inflatoire  effect  van  de betalingsbalans moet volgens
Witteveen niet worden afgelezen aan het  totale  betalings-
balanssaldo van de niet-monetaire sectoren, maar aan de ver-
andering in de autonome factoren, ofwel de totale uitvoer
minus de autonome invoer (W E-W M ).*
Gesteld dat er in eerste instantie sprake is van een ex-
tern- en een intern evenwicht, maar dat er een autonome
stijging van de export optreedt, terwijl de overige factoren
gelijk blijven,  dan zal de geldstroom toenemen en de beta-
lingsbalans een overschot vertonen.  Uitgaande van de even-
wichtssituatie maakt het hierbij geen verschil of wij de ex-

* W = verandering in
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portstijging  (WE)  hetzij  het ontstane betalingsbalansover-
schot (B) beschouwen, aangezien deze beide factoren aan el-
kaar gelijk zijn.
Maar veronderstellen we nu, nadat het inkomen zich bij de
nieuwe constellatie heeft aangepast, dat in een volgende pe-
riode alle autonome factoren gelijk blijven. dan wordt dit
anders.  De  betalingsbalans  blijft  een overschot  vertonen,
mits uiteraard het betalingsbalans-effect 'achterblijft' bij
de autonome exportstijging van een jaar daarvoor, doch de
uitvoer vertoont geen autonome stijging meer. Aldus bepaalt
niet het betalingsbalanssaldo,  maar de  uitvoerstijging  het
monetaire evenwicht.

Wanneer men zich dan vervolgens een stijging van de investe-
ringen denkt (die door Witteveen geheel autonoom van het na-
tionale inkomen worden beschouwd), bij gelijke export,  dan
neemt de inkomensstroom toe en het betalingsbalanssaldo af.
Indien dit saldo desondanks positief zou blijven, kan men
toch niet zeggen, volgens Witteveen, dat dit betekende dat er
in deze periode inflatie uit het buitenland is gekomen.  De
inflatoire factor schuilt integendeel in de stijging der au-
tonome investeringen. Hier ligt de oorzaak van de verandering
in de inkomensstroom in vergelijking tot de voorgaande perio-
de.

Desondanks blijft het mijns inziens juist dat Holtrop het
betalingsbalanssaldo zelve in ogenschouw neemt tegen de ach-
tergrond van de binnenlandse inflatoire krachten. Blijkbaar,
aannemende met Witteveen dat er ondanks een toenemende be-
drijvigheid  in  het  binnenland een betalingsbalansoverschot
wordt behaald, wegen de binnenlandse inflatoire krachten niet
op tegen de buitenlandse-, gelet op de waarneming dat er een
aanzienlijke prijs- en/of volurnestijging in het binnenland te
constateren valt.

Akkoord, zo stelt prof. dr. J. Pen in een nabeschouwing over
het debat tussen Holtrop en Witteveen, de monetaire analyse
van de Bank en de bestedingsanalyse van Witteveen zijn bei-
den,  formeel gesproken, neutraal . Het is hierbij alles-

25)

zins begrijpelijk dat men voor het uitstippelen van het mone-
taire beleid aansluiting zoekt   bij de monetaire analyse.   Men
kan zich echter afvragen of  bepaalde verschijnselen  (casu
quo: het geld, de omloopsnelheid, de banken, de rentevoet en
het beleid van de centrale bank) niet te scherp in een derge-
lijke analyse worden benadrukt. Er van uitgaande dat de bud-
getpolitiek verreweg het belangrijkste instrument is van con-
junctuurbeheersing, loopt men het gevaar dat er in vergelij-
king tot het monetaire beleid weinig vertrouwen wordt gesteld
in een stabiliserende begrotingspolitiek. Zo zou Holtrop

26)
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beweerd hebben dat inflatoire ontwikkelingen eind jaren vijf-
tig-begin jaren zestig alleen door het beleid van de centrale
bank zijn geremd.

27)

Aldus  leidt  de monetaire analyse,  niet noodzakelijkerwijze
maar  natuurlijkerwijze,  tot  een  bijzondere  belangstelling
voor de monetaire politiek.  In zo'n analyse is het in be-
schouwing  nemen  van het  reeel-kaseffect  weliswaar  formeel
gesproken niet verkeerd, maar hiermee wordt toch een bijzon-
der gering onderdeel van de macro-economische samenhangen in
de schijnwerper gevangen28).

We moeten echter tegenwerpen dat Pen het onderscheid tussen
condities en causaliteiten niet scherp heeft getrokken.  Im-
mers, het geven van een uiteenzetting van de belangrijkste
monetaire condities zegt nog niets over de vraag welke trans-
missie-mechanisme(n) van belang is (zijn).  Deze consta-

29)

tering heeft ook betrekking op de vraag welke de oorzaken
zijn van de geldontwaarding en op een onderzoek naar de ef-
fectiviteit van het budgettaire en het monetaire beleid.
We moeten ook constateren dat Pen de zaak overtrekt, wanneer
hij beweert dat de monetaire beschouwingswijze van DNB leidt
tot  een  'verkeerde'  visie  op de  maatschappij,  waarin  de
rentevoet en de bankiers als de strategische grootheden wor-
den bezien. Maar volgens Pen mag de monetaire sfeer niet gaan
overheersen.  'Zulks stemt ook overeen met de plaats, die de
financiele instellingen in de maatschappij innemen. Zij zijn
nuttig en nodig,  maar zij  beheersen het economisch leven
niet. Dat geldt voor de banken, de kapitaalmarkt, en ook voor
de centrale bank. ,30)

De monetaire beschouwingswijze van DNB, zoals we eerder uit-
eengezet hebben, pretendeert niet een causale monetaire en
economische analyse te geven, zodat het geenszins de analyse
op zichzelf is, doch de manier waarop er gebruik van gemaakt
wordt waarin de gevaren voor eenzijdigheid liggen. Pen toont
evenwel  niet aan dat de besluitvorming over het monetaire
beleid eenzijdig gericht  is,  zonder dat men acht slaat op
economische grootheden  als kostenniveau, produktievolume,
werkgelegenheidssituatie, etcetera.

ad 2

De tweede door Koopmans geuitte kritiek op de monetaire ana-
lyse luidde als volgt: omdat DNB kiest voor het liquiditeits-
criterium  wordt  blijkbaar  aangenomen  dat  er  waterdichte
schotten bestaan tussen de geld- en kapitaalmarkt. in plaats
van de waarneming dat deze delen van de vermogensmarkt veel-
eer te beschouwen zijn als communicerende vaten.
Met behulp van het liquiditeitscriterium kan namelijk gesteld
worden dat het gehele per periode verdiende inkomen 'door-
stroomt', niet alleen indien de gerechtigde tot dit inkomen
het zelf in de reele sfeer besteedt, maar ook wanneer hij een
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deel ervan bespaart en het aldus bespaarde deel via de kapi-
taalmarkt  aan  een derde  doorgeeft.  Indien deze derde het
daarna in liquide vorm vasthoudt en hiermee de doorstroming
doet stagneren is dat zijn zaak en niet die van de spaarder
die, door als aanbieder op te treden op de kapitaalmarkt,
zijn inkomen laat doorstromen.
Maar ter beantwoording van de vraag of er wel of geen door-
stromingsverbrekingen optreden in een bepaalde sector, neemt
DNB een diametraal ander standpunt in wanneer het niet gaat

om  kapitaalmarkttransacties,  doch  om  geldmarkttransacties,
ofwel transacties tussen 'geld'  en secundaire liquiditeiten.
Als men zijn vermogen 'belegt' in secundaire liquiditeiten is
de doorstroming verbroken (er is hierbij in de monetaire ana-
lyse van DNB sprake van een oppottingsproces en niet van een
besparing), als men zijn vermogen belegt in niet liquide ver-
mogenstitels wordt evenwel de doorstroming gehandhaafd.
Koopmans vraagt zich aldus af of de grenslijn tussen beide
groepen transacties  (te  weten  kapitaalmarkt- en geldmarkt-
transacties) niet veel geleidelijker en vloeiender verloopt
dan door DNB wordt gesuggereerd.
'Meer concreet uitgedrukt: worden niet de kapitaalmarkt en de
geldmarkt te zeer als waterdicht gescheiden reservoirs be-
schouwd,  met verwaarlozing  van de  talloze  directe  en  in-
directe verbindingskanalen tussen deze beide?'31>

In zijn repliek merkte Holtrop op dat het juist is dat mid-
dels het rentemechanisme, op de geldmarkt kopers kunnen wor-
den aangetrokken die  daartegenover  kapitaalmarktbeleggingen
afstoten en vice versa. Maar voor het verrichten van

statistische waarnemingen komt men er niet onderuit om pre-
cies te definieren wat onder het begrip 'liquiditeiten' moet
worden verstaan, waardoor men wellicht 'vervalt' in zwart-wit
tegenstellingen . Overigens wil ik er op wijzen dat het

32)

door DNB gebruikte criterium haar niets in de weg staat om,
bij het uitstippelen van het monetaire beleid, rekening te
houden met dit rentemechanisme.

1.6.     De afbakening van het liquiditeitsbegrip

Omdat de afgeleide functie van het concrete geld die van op-
pottingsmiddel is, is het raadzaam om het criterium voor de
localisering van de monetaire  verstoringsverschijnselen  te
betrekken op al  di6 liquiditeiten die op ieder moment op
korte  termijn  beschikbaar  zijn  voor  bestedingsdoeleinden,
zonder dat ze tegelijkertijd dienst behoeven te doen als be-
taalmiddel. Deze monetaire beschouwingswi jze leidt    tot     de
conclusie  om aan het  liquiditeitscriterium de voorkeur te
geven boven het kascriterium. Hiermee was DNB de eerste cen-
trale bank ter wereld, in het begin der jaren vijftig, die
tot de erkenning kwam dat het liquiditeitsbegrip meer diende33)te omvatten dan uitsluitend geld . In feite heeft DNB als
eerste de liquiditeitsfunties van het concrete geld in  al
haar consequenties bezien.
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De primaire- en secundaire liquiditeiten worden hierbij  op
66n lijn gesteld. Zo is een storting op een termijndeposito-

rekening, welke deel uitmaakt van de secundaire liquiditei-
tenmassa, niet te beschouwen als een vermogensoverdracht, die
er toe leidt dat een andere huishouding tot besteding van het
geaccumuleerde bedrag zal overgaan. De storting op een ter-
mijndepositorekening is dan ook te registreren als een defla-
toir  financieringsproces,  te  meer  daar bij  een werkelijke

vermogensoverdracht de kredietverlenende huishouding zich er
ten volle van bewust is voor geruime tijd afstand te hebben
gedaan van haar beschikkingsmacht over het vermogen.
Een secundaire liquiditeit kan zij evenwel op ieder moment
hermobiliseren34).
Uit de bovenstaande beschouwing blijkt dat Holtrop zich af-
vraagt of een financieel actief op ieder moment kan worden
gehermobiliseerd. Dit is het geval wanneer de debiteur van de
vordering, zijnde de overheid of een andere geldscheppende
instelling,  niet  alleen  een uitermate solide debiteur is,
maar ook of deze instelling de aflossing ten allen tijden

waarborgt, door geldcreatie. Wij zullen dit, in navolying van
dr. F.E. Klijn, aanduiden als een objectief criterium

Maar eveneens vraagt Holtrop zich af of de kredietverlenende
huishouding zelve er zich ten volle van bewust is slechts
voor een korte tijd afstand te hebben gedaan van het beschik-
bare vermogen. De vraag of ook door een houder aan een ver-
mogenstitel een liquiditeitskarakter wordt toegekend zullen
wij aanduiden als een subjectief criterium.
Er  zijn dus  twee maatstaven waaraan DNB,  bij  iedere ver-
mogenstitel, toetst of zij op din lijn gesteld kunnen worden
met  de  chartale- en  girale  geldhoeveelheden.  Klijn  heeft
hierbij geconstateerd dat DNB in de loop der tijden meer na-
druk heeft  gelegd op het subjectieve criterium en wel op
grond van de overweging in het midden van de jaren zestig om
tot een andere benadering van de spaartegoeden, aangehouden
bij de algemene banken en spaarbanken, te komen36).
Ten slotte wil ik, wellicht ten overvloede, er op wijzen dat
het op 66n lijn stellen van de primaire- en secundaire liqui-
diteiten als consequentie heeft, voor de benadering van de
monetaire invloed die uitgaat van het bankwezen,  dat gelet
wordt op de liquiditeitscreatie in plaats van de geldcreatie.
Immers, voor wat betreft het actieve bedrijf kan de door het
bankwezen in een bepaald jaar uitgeoefende monetaire invloed
worden afgelezen aan de mutaties in dit actief,  voor zover
niet gefinancierd met eigen lange  middelen hetzij OP
lange-termijn aangetrokken gelden. Deze middelen kunnen name-
lijk geacht worden voort te komen uit besparingen en vormen
als zodanig een tegenwicht tegen de kredietverlening aan de
private sector. Het op 66n lijn stellen van primaire- en se-
cundaire liquiditeiten betekent aldus dat bijvoorbeeld ter-
mijndeposito's niet als een compensatie voor het actieve be-
drijf mogen worden aangemerkt, aangezien zij geen besparingen

zijn.
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Tot dusverre hebben we uitsluitend het oog gericht op de mo-
netaire aspecten bij de afbakening van het liquiditeitsbegrip
met behulp van het liquiditeitscriterium. Vanuit dit stand-
punt bezien zou men kunnen zeggen dat aan de keuze van het
criterium, tussen enerzijds het baseren van de monetaire ana-
lyse op geld (kascriterium) of anderzijds op liquiditeiten
(liquiditeitscriterium),  nauwelijks  enige  beleidsrelevantie
kan worden ontleend. De keuze leidt 'slechts' tot een andere
waarde van het kasquote-effect. Door Holtrop en Kessler is er
evenwel al in een vroeg stadium gewezen op de beleidsrelevan-
te aspecten die verbonden zijn aan het liquiditeitscriterium,
waarmee zij de afbakening van het liquiditeitsbegrip als een
zeer belangrijk element beschouwen in de monetaire analyse.
Volgens Holtrop is het zich baseren op het liquiditeitscrite-
rium uitermate belangrijk voor het toerekenen van verantwoor-
delijkheden.
Aangezien hij dit op een bijzonder boeiende wijze heeft uit-
eengezet, zal ik, bij wijze van uitzondering, zijn beschou-
wing hierover in zijn geheel letterlijk overnemen:

'Wanneer bijvoorbeeld de overheid zich financiert door
schatkistpapier bij  het publiek te  plaatsen,  zou het
geldcriterium tot de conclusie leiden, dat de overheid
in het geheel niet verantwoordelijk zou kunnen worden
gesteld voor inflatoire financiering. Indien de private
sector de aankoop van dit schatkistpapier zou financie-
ren door zijn tegoeden bij de banken te verminderen, zou
de private sector voor een inflatoire impuls verantwoor-
delijk moeten worden gesteld.  Immers, deze sector zal
ofwel haar rekening-couranttegoeden hebben verminderd en
dus geld hebben geactiveerd, of zij zal haar termijnde-
posito's hebben verminderd en aldus geldschepping hebben
veroorzaakt.  Wanneer evenwel de private sector de aan-
koop van dit schatkistpapier zou financieren langs de
weg van voorraadintering, zou deze aankoop als neutraal
en als monetair irrelevant moeten worden aangemerkt. Het
liquiditeitscriterium geeft naar mijn mening een veel
verhelderender  interpretatie  van  deze  transactie.  De
verkoop van schatkistpapier door de schatkist, een crea-
tie van liquiditeiten, wordt dan beschouwd als een daad
van inflatoire financiering. Aankoop van dit schatkist-
papier  uit  middelen  verkregen  door  voorraadintering
wordt als deflatoir beschouwd. De twee handelingen com-
penseren elkaar dan en het is zeer wel mogelijk, dat de
schatkist  doelbewust op deze wijze heeft gefinancierd
ten einde deflatoire tendenties in de private sector te
compenseren. Financiering van de aankoop van het schat-
kistpapier uit bestaande banktegoeden wordt daartegen-
over als neutraal beschouwd, aangezien het niets anders
is dan een verandering van de vorm waarin het publiek
zijn liquiditeiten aanhoudt. De twee handelingen compen-
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seren elkaar dan niet en de verantwoordelijkheid voor de
inflatoire financiering wordt toegerekend aan de centra-
le overheid (liquiditeitscreatie) en niet aan de private
sector, zoals het geval zou zijn wanneer men zou uitgaan
van het geldcriterium. Maar zelfs in het geval, dat de
twee handelingen elkaar compenseren, geeft het liquidi-
teitscriterium een beter inzicht in de monetaire conse-
quenties.
Immers, het verwaarloost niet de hele transactie als een
die uit een monetair gezichtspunt  irrelevant is. doch
interpreteert deze als een transactie waarin een defla-
toire  impuls van de private sector wordt gecompenseerd
door een inflatoire impuls van de publieke sector. Tege-
lijkertijd ondergaat de liquiditeitenmassa een uitbrei-
ding, waardoor een potentiele bedreiging voor het mone-
taire evenwicht in de toekomst ontstaat. ,37)

Aldus wordt de monetaire invloed uitgaande van de overheid
niet slechts bepaald door de mate waarin de schatkist voor
zijn financieringsbehoeften een beroep doet op het krediet
van de centrale bank, maar door de mate waarin de gehele
overheid voor zijn financiering gebruik maakt van het plaat-
sen van vlottende schuld, hetzij bij geldscheppende instel-
lingen, hetzij bij het publiek.
Daarnaast heeft Kessler er op gewezen dat het ook voor de
positie van een centrale bank van belang is zich nauwkeurig
rekenschap te geven wat onder het begrip 'liquiditeiten' moet
worden verstaan en welke financiele activa wel of niet mone-
tair relevant zijn38>.

Veronderstellen we  namelijk het  tegenovergestelde,  waarbij
een centrale bank weinig of geen belangstelling toont voor
het afbakeningsvraagstuk, omdat men bijvoorbeeld van mening
is dat vele financidle activa de functie van het geld geheel

of gedeeltelijk kunnen overnemen, waardoor de omloopsnelheid
van het 'geld' elke waarde kan aannemen. Deze opvatting, die
bijvoorbeeld te vinden is in het bekende 'Radcliffe-rapport'
(uitgebracht in het Verenigd Koninkrijk in 1959), zou beteke-
nen dat de monetaire analyse en het monetaire beleid het zon-
der een kwantificeerbaar kenobject moeten stellen.  Het is
evident dat aangezien op deze wijze het monetaire  terrein
niet meer duidelijk kan worden afgebakend, ook de grenzen van
het werkterrein en van de verantwoordelijkheden van een cen-
trale bank niet meer kunnen worden aangegeven. Om deze reden
vormt het onderscheid tussen monetaire financiering en mone-
tair-neutrale financiering,  volgens Kessler,  een belangrijk
aspect van de monetaire analyse. Bij een voortdurende evolu-
tie in het financidle bestel zal men in deze gedachtengang

het liquiditeitsbegrip nauwlettend moeten volgen.
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1.7. Het monetaire conditiemodel van De Nederlandsche Bank

Zoals we eerder  hebben uiteengezet  leert  het  inzicht  van
Koopmans ons dat het geldgebruik de mogelijkheid geeft tot
het optreden van verstoringen van het economisch proces. Een
noodzakelijke voorwaarde voor het voorkomen van macro-econo-
mische verstoringen is de beheersing van de omvang van de
monetaire speelruimte, zijnde de mogelijkheid der economische
subjecten om inflatoir te financieren door gebruik te maken
van nieuw gecreerde  liquiditeiten en/of door het activeren
van reeds bestaande kasvoorraden. Er zij op gewezen dat, ge-
heel in overeenstemming met het begrip 'conditie', het begrip
'speelruimte' de mogelijkheden aangeeft waaronder een situa-
tie van inflatie kan ontstaan, een situatie die, afhankelijk
van de economische omstandigheden, niet behoeft op te treden.
In aansluiting op het inzicht van Koopmans en met inachtne-
ming van de beheersbaarheid van monetaire factoren door een
centrale bank, vormt de omvang van de binnenlandse liquidi-
teitscreatie (LC) d6 strategische factor in het beleidsmodel.

Weliswaar kan een inflatoir financieringsproces, behalve op
liquiditeitscreatie, ook steunen op  liquiditeitsactivering,
maar een centrale bank heeft geen greep in een vrije ruil-
verkeershuishouding op dit  ontpottingsproces.  Daarnaast  is
het zo dat de economische subjecten niet onbeperkt liquidi-
teiten kunnen activeren. Immers,  hun  liquiditeitsvoorkeur
wordt niet alleen door subjectieve-, maar ook door objectieve
factoren bepaald, zoals de betalingsgewoonten.
Elk individu heeft  behoefte  aan een 'normale' kasvoorraad
(Lbh) voor transactiedoeleinden. De liquiditeitsbehoefte ver-
loopt evenredig met het nominale nationale inkomen. Deze li-
quiditeitsbehoefte moet scherp onderscheiden worden van  de
kredietbehoefte.  De liquiditeitsbehoefte  is de behoefte aan
het hebben van een voorraad liquide middelen (zijnde een de-
flatoir proces), terwijl de kredietbehoefte de behoefte is
aan te lenen middelen ter financiering van bepaalde beste-
dingen (zijnde een inflatoir proces).
Naast een behoefte aan liquiditeiten is er in het monetaire
model  van DNB sprake van een begeerte naar liquiditeiten.
Onder  de verandering in de liquiditeitsbegeerte (WLbg)
wordt verstaan elke verandering in de aanhouding van liquidi-
teiten die niet uit het kasquote-effect  (k.WY)  kan worden
verklaard.  Hoewel  de liquiditeitsbegeerte  in het conditie-
model van DNB niet nader wordt gespecificeerd. is het aanne-
melijk om uit te gaan van een inverse relatie tussen ener-
zijds het beloop van de kapitaalmarktrente en anderzijds de
verandering in de liquiditeitsbegeerte. Zo kan bij een stij-
ging van de kapitaalmarktrente de liquiditeitsvoorkeur afne-
men. De hieruit resulterende daling van de liquiditeitsquote
vormt de uitdrukking van liquiditeitsactivering.



175

Vooruitlopend op hoofdstuk 2 is het eveneens aannemelijk dat
bij een directe kredietrestrictieregeling enige liquiditeits-
activering zal optreden, aangezien de jacht op doorgeefbare
passiva door het bankwezen het transmissiemechanisme vormt,
resulterende in een relatief hogere kapitaalmarktrente.
In aansluiting op het inzicht van Koopmans kan gesteld worden
dat onder normale omstandigheden gestreefd moet worden naar
een situatie waarin sprake is van een neutrale geldvoorzie-
ning ofwel de monetaire autoriteiten dienen, bij benadering
in gelet op de beheersbaarheid van monetaire factoren,  de
omvang van de binnenlandse liquiditeitscreatie te normeren.
Daarbij zal men omgekeerd moeten afvragen of een norm voor de
omvang van de binnenlandse liquiditeitscreatie een essentiele
voorwaarde is om zowel het interne- als het externe evenwicht
te realiseren" ).
Om deze vraag te beantwoorden zal de plaats van de binnen-
landse liquiditeitscreatie  (LC)  in het monetaire model van
DNB besproken worden.
De verandering in de liquiditeitsvraag (WLv) bestaat uit
een reactieve component (k.WY = WLbh)  en een autonome com-
ponent (WLbg):

(1) WLv =    k.WY (= WLbh) + WLbg

De stijging van de liquiditeitenmassa (WLm) is gelijk aan
de binnenlandse liquiditeitscreatie en het  monetaire  saldo
van de betalingsbalans ofwel het nationale liquiditeitensaldo
(B),

(2) WLm =    LC + B

Het betalingsbalanssaldo zelve is de resultante van een reac-
tieve component (mWY)  en een autonome component, zijnde de
externe monetaire impuls (E),

(3) B E - m.WY

Naast een externe monetaire impuls kunnen binnenlandse mone-
taire impulsen (D) worden onderscheiden, bestaande uit liqui-
diteitscreatie  en  liquiditeitsactivering  (= daling  van  de
liquiditeitsbegeerte).

(4)  D = LC - WI.bg

De monetaire ontwikkeling tendeert naar een evenwicht tussen

de liquiditeitsvraag en de liquiditeitenmassa,

(5) WLv =   WLm
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Uit (1) tot en met (5) volgt:

(6) E =    m.WY + B

(7)  D    =    k.WY - B

(8)  WY = D+E
k+m

(9)  B    =    kE - mD
k+m

Aan de hand van het bovenstaande door Kessler gegeven
40)

model zij er op gewezen:
a.   dat we met betrekking tot de  'oplossing' van het model

(zie (8) en (9))  rekening moeten houden dat we met een
conditiemodel te maken hebben. Dit betekent dat, indien
gestreefd wordt naar een wenselijk te achten inkomens-
ontwikkeling en betalingsbalansontwikkeling,  de externe
en de binnenlandse monetaire impulsen aan bepaalde con-
dities  moeten voldoen, willen deze doeleinden worden
bereikt.

Met behulp van het model kunnen we thans aan de in
hoofdstuk 1.5. gemaakte opmerking, te weten de inkomens-
ontwikkeling en betalingsbalansontwikkeling  zijn mone-
tair  geconditioneerd,  een nadere invulling geven.  Uit
(8) en (9) valt namelijk af te lezen dat uitsluitend bij
een bepaalde  verhouding tussen de monetaire impulsen,
afhankelijk van de berekening van het kasquote-effect en

het betalingsbalans-effect, een gewenste inkomensontwik-
keling  respectievelijk  betalingsbalansontwikkeling  ge-
realiseerd kan worden.

b.   In aansluiting op hoofdstuk 1.5. kan over de waarneming
van reacties en impulsen het volgende worden gezegd. Het
kasquote-effect (k.WY) en het betalingsbalans-effect
(m.WY)  zijn absorberende  duurzame  monetaire  reacties.
Zij zijn een reactie daar bijvoorbeeld het kas-

quote-effect een verandering in de liquiditeitsbehoefte
weergeeft, welke het uitsluitende gevolg is van een ver-
andering in de omvang van het nationale inkomen, voort-
vloeiende uit  de monetaire evenwichtsverstoring.  Deze
doorstromingsverbreking is blijvend, oftewel deze reac-
tie is een absorberende reactie, daar de hiermee gepaard
gaande liquiditeitsaccumulatie  (bij monetaire expansie)
dan wel liquiditeitsintering (bij monetaire contractie)
niet meer teniet zal worden gedaan, zolang geen tegenge-
stelde bewegingsprocessen optreden41).

Maar, zoals we in hoofdstuk 1.4. opmerkten, er zijn ook
andere processen dan monetaire  evenwichtsverstoringen,
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die desondanks dezelfde symptomen vertonen en die even-
zeer tot een beslag op liquiditeiten uit hoofde van een
stijging van de liquiditeitsbehoefte kan leiden als ge-
volg van een toename van het nominale nationale inkomen.
De vraag is nu of dit kasquote-effect in het ene geval
wel en in het andere geval niet als een monetaire reac-
tie moet worden aangemerkt? Het is immers volstrekt 10-
gisch om de bij de autonome, niet-monetaire,  expansie-
processen gepaard gaande deflatoire financieringsproces-
sen niet als reactie, maar als monetaire impuls te be-
zien.
Zo stelt Kessler dat het  'kasquote-effect',  zowel bij
een inkomensexpansie uit hoofde van economische groei,
als ook bij een autonome kosteninflatie, in deze gedach-
tengang een deflatoire impuls vormt, welke door infla-
toire impulsen zou moeten worden gecompenseerd op straf-
fe  van  een  (deflatoire)  verbreking van het monetaire
evenwicht.

Deze gedachtengang volgt toch logisch uit de analyse van
Koopmans, dat elke oppotting, indien niet gecompenseerd
door ontpotting of liquiditeitscreatie, zal leiden tot
een algemeen vraagtekort en daarmede een verbreking van
het monetair evenwicht tot gevolg moet hebben.
Oftewel, bij een autonome kosteninflatie wordt het con-
flict tussen enerzijds  'stabiliteit van de geldwaarde'

en anderzijds 'handhaving van het monetaire evenwicht'
manifest. Voor  wat  betreft  het  monetaire  beleid  zal

hierbij prioriteit worden verleend aan de handhaving van
het monetair evenwicht boven de handhaving van de geld-
waarde en dient men langs andere weg, bijvoorbeeld via
een  prijs- en  inkomensbeleid,  de  stabiliteit  van  de

geldwaarde te verzekeren. In die zin vormt het prijs- en
inkomensbeleid een 'instrument'  van het monetaire be-
leid42)
Zonder afbreuk te doen aan deze essentiole beleidsopvat-

tingen,  wordt  het  kasquote-effect,  dat  optreedt  bij
monetaire- en  niet-monetaire  inkomensexpansieRrocessen,
in het Inonetair overzicht van DNB als een geinduceerde
reactie aangemerkt. Het bezwaar is anders dat men tech-
nisch gelijksoortige verschijnselen ongelijk zou benade-
ren.

Maar, het overwegen van inflatoire monetaire  impulsen
mag men niet langer zonder meer beschouwen als een 'oor-
zaak' van een verbreking van het monetaire evenwicht.
Dit betekent dat een exedent aan inflatoire- boven de-
flatoire monetaire impulsen, ook afgezien van een refla-.. 43)
tiemarge, zeer wenselijk kan zi]n
Evenals bij het kasquote-effect kan met betrekking tot
het betalingsbalans-effect worden gesteld dat alle inko-
mensexpansieprocessen, onverschillig of deze de uitdruk-
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king vormen van een verbreking van het binnenlands mone-
tair evenwicht dan wel van autonome bewegingsprocessen,
onder 66n noemer worden gebracht en om die reden als
reacties worden aangemerkt. Men kan zich evenwel inden-
ken dat het betalingsbalanstekort dat samenhangt met een
binnenlandse  bestedingsinflatie  de  uitdrukking  is  van
een deflatoire reactie,  terwijl het betalingsbalanste-
kort dat het gevolg is van een economisch groeiproces of
een autonome kosteninflatie de uitdrukking vormt van een
deflatoire impuls.
Maar ook hier worden technisch gelijksoortige verschijn-
selen gelijk benaderd en is in beide situaties sprake
van een deflatoire geinduceerde reactie. Het is, volgens

Kessler, uit een beleidsoogpunt gezien ook niet zo we-
zenlijk  dat de monetaire analyse,  ten aanzien van de
verhouding tot het buitenland, niet altijd komt tot een
nauwkeurige toerekening van de waargenomen effecten. De
beheersing  van de  binnenlandse  monetaire  krachten  is
namelijk niet alleen van betekenis voor handhaving van
het binnenlandse monetaire evenwicht, maar evenzeer voor
de  verzekering van  evenwichtige betalingsbalansverhou-
dingen, zulks op grond van de genoemde gedachtengang dat
een duurzaam betalingsbalanstekort of -overschot gecon-
ditioneerd wordt door het optreden van netto inflatoi-
re- respectievelijk deflatoire impulsen44).

c.   Het is van belang te onderstrepen dat in beginsel een
aanpassing van de pariteit of de wisselkoers van de gul-
den, in het monetaire model van DNB, geen deel uitmaakt
van het beleid ter verwezenlijking van het interne- en
het  externe evenwicht.  In het kader namelijk van het
internationaal aanvaarde stelsel van vaste wisselkoersen
(Bretton Woods) was de opvatting, dat een zelfstandige
pariteitswijziging niet als instrument van de economi-
sche politiek in aanmerking behoort te komen.

d.   Het is eveneens van belang te onderstrepen dat in het
beleidsmodel  het  rente-mechanisme  niet  is  geexplici-
teerd. Er zij op gewezen dat hoewel voor DNB de binnen-
landse liquiditeitscreatie de strategische factor vormt
in het model, deze kwantitatieve benadering van de mone-
taire problematiek niet wil zeggen dat door DNB aan de
rente-ontwikkeling  geen  belangrijke  betekenis  in  het
kader van het transmissiemechanisme wordt toegekend.
Dat desondanks in het uitgesproken beleidsconditiemodel
van de Bank het rentemechanisme niet is opgenomen komt
vooral omdat het bij de bepaling van de toelaatbare bin-
nenlandse liquiditeitsvoorziening in het algemeen doel-
matig wordt geacht van een wijziging in de rentestand te
abstraheren.  Volgens Kessler doen de monetaire autori-
teiten er verstandig aan: '...de rente-ontwikkeling over
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te laten aan het spel van vraag en aanbod op de kapi-
taalmarkt bij een door de autoriteiten in de hand gehou-
den  'evenwichtige'  liquiditeitsvoorziening. Deze liqui-

diteitsvoorziening bepaalt het monetaire kader waar bin-
nen het economisch proces zich heeft te voltrekken. Het
monetaire beleid kan aldus, terecht, ook vrij blijven
van politieke beYnvloeding.

,45)

e.   Aan het monetaire beleidsmodel ligt een evenwichtscon-
ceptie ten grondslag. De gelijkheid van (veranderingen
in de) liquiditeitsvraag en liquiditeitenmassa (zie (5)
Lv = Lm) berust op het inzicht dat bij een afwijking
tussen de bereidheid tot het aanhouden van liquiditeiten
en de beschikbaarheid van liquiditeiten prikkels  ont-
staan die het  'liquiditeitsevenwicht' tenderen te her-
stellen. De stijging van de liquiditeitsvraag wordt uit-
eindelijk geacht gelijk te zijn aan de stijging van de
liquiditeitenmassa,  maar van een  (nog)  niet  voltooid

zijn van dit evenwichtsproces wordt in het model geab-
straheerd.

Aan de hand van de opmerkingen a. tot en met e. is de vraag
of een norm voor de binnenlandse liquiditeitscreatie een es-
sentiele voorwaarde vormt ter verwezenlijking van het inter-
ne- en het externe evenwicht als volgt te beantwoorden.
Indien gestreefd wordt naar een evenwicht op de betalings-
balans  (B. = 0)  en naar  een gewenste  inkomensontwikkeling
(WY = WY.). zullen de interne- en externe monetaire

impulsen aan bepaalde condities moeten voldoen ter verwezen-
lijking van deze doeleinden.
Uit de vergelijkingen (6) en (7) volgt dan dat
Ee = m.WYe en De = k.WYe bij Be = 0. Daar D
gedefinieerd  werd  als  (4)  D = LC - WLbg,  kan ook gesteld
worden dat LC gelijk dient te zijn aan k.WY.,

(10) LC. =    k.WY.,

mits er geen verandering optreedt in de liquiditeitsbegeerte.
Slechts indien aan conditie (10) wordt voldaan kan gesproken
worden over een neutrale binnenlandse liquiditeitsvoorziening
uit een oogpunt van de verwezenlijking van een gewenste inko-
mensontwikkeling en het betalingsbalansevenwicht, waarbij op
het buitenland geen monetaire impulsen worden uitgeoefend.
Zij is aldus een beleidsnorm voor de monetaire politiek.
Deze conditie waarborgt  echter niet dat ten allen tijden
sprake  is  van  een  interne- en externe  evenwichtssituatie.
Enerzijds zijn ook de externe monetaire impulsen geconditio-
neerd en we gingen er van uit dat in de beschouwde periode
geen verandering optreedt in de liquiditeitsbegeerte. Ander-
zijds is deze conditie uitsluitend van belang ten tijden van
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'normale' liquiditeitsverhoudingen, waarbij het niet raadzaam
is altijd te streven naar binnenlandse monetaire neutraliteit

zoals weergegeven door vergelijking (10).
Bij economische groei kan slechts het interne- en het externe
evenwicht behouden blijven indien tegenover deze niet-mone-
taire expansieprocessen, met als monetaire consequentie een
betalingsbalans-effect  (m.WY) en uit dien hoofde een terug-
slag op de lopende rekening,  voldoende inflatoire  impulsen
Uit het buitenland afkomstig zijn (E. = m.WY.)46)0
Het is denkbaar dat deze impulsen, welke de binnenlandse ex-
pansie mede moeten dragen, samenhangen met ook in het buiten-
land plaatsvindende processen van economische groei, waardoor
een grotere vraag naar Nederlandse goederen en diensten wordt
uitgeoefend.
Het vereiste dat de expansie in voldoende mate door buiten-
landse  inflatoire  impulsen gedragen moet  worden,  betekent
tevens dat de binnenlandse inflatoire impulsen voldoende be-
perkt dienen te blijven. In concreto, aan het monetaire be-
leid moet de eis worden gesteld dat de binnenlandse infla-
toire impulsen het aan de economische groei verbonden kas-
quote-effect, verminderd met de in de betrokken periode ge-
wenste  versterking  van de  goud- en deviezenreserves,  niet
overtreffen.
Naast het monetaire beleid speelt echter ook het loonbeleid
een  wezenlijke  rol  in de  verwezenlijking van  economische
groei bij de handhaving van evenwichtige betalingsbalansver-
houdingen.
Indien namelijk het groeitempo in het buitenland onvoldoende
is  (E. < m.WY.). zullen  de externe monetaire impulsen
het karakter van een niveau-impuls moeten dragen. Dit bete-
kent dat er, ondanks de in omvang beperkte impulsen, een in-
ternationale liquiditeitsbeweging optreedt onder invloed van
onevenwichtige  concurrentie- en renteverhoudingen. Oftewel.
door verbeteringen van de comparatieve positie van het expan-
derende land vloeien liquiditeiten toe uit het buitenland.
Indien hiervan geen sprake  is,  zullen  de  niveau-impulsen
slechts  kunnen steunen op een relatieve verlaging van het
prijs- en  kostenniveau  in  het  snelst  expanderende  land,
ten einde het betalingsbalans-effect te 'remmen'. Dit stelt
bijzondere eisen aan het loonbeleid.
Samengevat  komt  het  bovenstaande  betoog  hierop  neer  dat
slechts indien  aan de conditie (LC. = k.WY.) wordt Vol-
daan,  gesproken kan worden over een neutrale binnenlandse
liquiditeitsvoorziening uit een oogpunt van de verwezenlij-
king van de gewenste inkomensontwikkeling en betalingsbalans-
ontwikkeling. Daarbij is evenwel tegelijkertijd geconstateerd
dat deze conditie niet waarborgt dat ten allen tijden sprake
behoeft te zijn van de verwezenlijking van het interne- en
het  externe  evenwicht,  aangezien ook de externe monetaire
impulsen geconditioneerd zijn en daar er vanuit werd gegaan
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dat er geen verandering optreedt in de liquiditeitsbegeerte.
Daarnaast bleek, dat bij een autonome kosteninflatie, zijnde
een niet-monetair expansieproces,  een conflict kan optreden
tussen enerzijds het streven naar een zo groot mogelijke sta-
biliteit van de geldwaarde en anderzijds de handhaving van
het monetaire evenwicht. Met andere woorden, het voorkomen
van verstorende invloeden vanuit de monetaire sfeer op de
economische  ontwikkeling  behoeft  niet  noodzakelijkerwijze
gepaard  te  gaan met monetaire  stabiliteit  in de  zin van
prijsstabiliteit.
Maar ook overvloedige externe impulsen, waarbij niet aan de
conditie (E. = m.WYe) wordt  voldaan  en  die  bijvoorbeeld
resulteren in een aanzienlijk overschot op de lopende reke-
ning van de betalingsbalans, kunnen aanleiding geven tot het
beleidsdilemma tussen het behoud van het externe- en interne
evenwicht.
Indien een inflatoire ontwikkeling in het voor Nederland re-
levante buitenland wordt gedragen door een uit normatief ge-
zichtspunt overmatige  liquiditeitscreatie aldaar en indien
dit aldaar niet  wordt  bestreden of onderkend, dan zullen
prijsstijgingen in die landen niet leiden tot een monetaire
verkrapping.  Als  dit  zich  internationaal  op  uitgebreide
schaal voordoet (E>m.WY). dan zal een niet-omkeerbare in-

flatoire ontwikkeling kunnen ontstaan. die voor een open eco-
nomie als de Nederlandse tot din van de volgende drie be-
leidskeuzen aanleiding kan geven.

1.   Wordt    de binnenlandse monetaire neutraliteit
(LCe = k.WYe)
gehandhaafd, dan zal de aanzienlijke liquiditeitstoevoer
uit het  buitenland resulteren in een liquiditeitsver-
ruiming en zullen de overschotten op de lopende rekening
van de betalingsbalans, als gevolg van de door de over-
vloedige externe impuls teweeg geroepen inflatoire inko-
mensstijging en rentedaling, afgezwakt worden. Prijs- en
loonstijgingen in het binnenland zullen dan evenwel on-
vermijdelijk zijn.

2.   Wordt de liquiditeitsverruiming uit het buitenland wil

gecompenseerd, door een actief leningbeleid van de cen-
trale overheid (LC < k.WY.). dan zullen de beta-
lingsbalansoverschotten op de lopende rekening slechts
toenemen, waardoor op den duur een fundamentele even-
wichtsverstoring  ontstaat,  die  een aanpassing van de
pariteit onvermijdelijk maakt.

3.   Zou,  als derde mogelijkheid, geen acht worden geslagen
op de norm voor een neutrale binnenlandse liquiditeits-
voorziening  (LC > k.WY.),  dan  zal  de  prijs- en  loon-
aanpassing  aan  het  buitenland  te  ver  kunnen  'door-
schieten', met als resultaat een omslag in de lopende
rekening en prijs- en loonstijgingen. Immers, indien in
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de  onderhavige  economische situatie, de middelen worden
verschaft ter voorziening in  de  venmeerdering  van  de
liquiditeitsbehoefte, welke het gevolg is van de nomina- le
aanpassing aan het inkomensniveau, dan is niet ge- waarborgd
dat  een  enigszins  te  ver  gaande  prijs- en  loonstijging
automatisch monetaire tegenkrachten oproept in de vorm van
een binnenlandse liquiditeitsverkrapping. Deze overweging is
voor DNB vooral van belang indien niet voldaan is aan de
overige condities met betrekking tot de overheidsfinancion en
de loon- en prijsvor- ming47).

Constaterende dat we bij de derde beleidskeuze nog verder van
huis zijn, daar zowel het interne- als het externe evenwicht
worden bedreigd en gelet op het feit dat een actief leningbe-
leid van de centrale overheid niet altijd mogelijk noch wen-
selijk wordt geacht ,  is er alles voor te zeggen om in de

48)

beschreven economische situatie te streven naar de handhaving
van de binnenlandse monetaire neutraliteit.
De beleidsaanbeveling is aldus om zich aan te passen aan het
buitenlandse  prijs- en  kostenpeil,  zulks  op grond van  de
overweging dat onder een stelsel van vaste wisselkoersen een
zelfstandige pariteitswijziging niet in aanmerking komt, maar

ook op grond van de overweging dat een waarlijk compenserende
leningpolitiek van de overheid niet altijd mogelijk noch wen-
selijk is.
Het bovenstaande beschreven beleidsdilemma, bij overvloedige
externe impulsen, is ook door Holtrop in het jaarverslag over
1962  centraal  gesteld49>.  Zijn  beschouwing  hierover  was

evenwel warrig en was voor prof. dr. J.J. Klant aanleiding om
de door DNB gehanteerde norm ter handhaving van een binnen-
landse neutrale geldvoorziening in zijn algemeenheid te be-
kritiserenso>.

Bij het onderhavige probleem, zo stelde Holtrop, zal de fi-
nanciering van prijsstijgingen onvermijdelijk zijn, maar zij
zullen niet zonder weerstand worden toegelaten.  De  tegen-
kracht moet worden opgeroepen door te streven naar een bin-
nenlandse  neutrale  geldvoorziening.  De  binnenlandse  prijs-
stijging zal aldus haar financieringsbron moeten vinden in
een overschot in het verkeer met het buitenland.
Deze gedachtengang  is  volgens Klant merkwaardig.  Er wordt
gesteld dat de binnenlandse liquiditeitscreatie tot 40% van
de inkomensaanwas, berekend tegen constante prijzen (prijzen
van het voorgaande jaar) beperkt moet worden. waarna er van-
uit wordt gegaan dat het buitenland voor de financiering van
de prijsstijging zorg draagt.
Met andere woorden, biedt weerstand tegen de 'onvermijdelij-
ke' prijsstijging, maar neem aan dat er geen weerstand nodig
is.

Volgens Klant treedt uit de beschouwing van Holtrop alleen
maar naar voren, dat niet zo zeer weerstand moet worden gebo-
den tegen een prijsinflatie, maar dat. wanneer het betalings-
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balansoverschot te klein wordt of omslaat in een tekort. hier
tegen weerstand nodig is via een normering van de kredietex-
pansie. Als dit juist is, heeft de norm voor een binnenlandse
neutrale geldvoorziening in feite  en  in zijn algemeenheid
betrekking op een beleid dat tot doel heeft te reageren op de
ontwikkeling van het verkeer met het buitenland.  De beta-
lingsbalans is dan ook het belangrijkste object van de Neder-
landse monetaire politiek. Het doel is hierbij vooral natio-
nale over- of onderbestedingen,  zoals deze tot uitdrukking
komen in tekorten of overschotten op de betalingsbalans te
helpen tegengaan, waarbij de aandacht in hoofdzaak is gericht
op de voorkoming en de bestrijding van de eerste vorm van
evenwichtsverstoring.
De norm voor een binnenlandse neutrale geldvoorziening zelve
wordt hierbij door Klant gebagatelliseerd. Nauwkeurige maten
voor de gewenste hoogte van het kredietplafond zijn volgens
hem uit de nationale jaarrekeningen niet af te leiden. Maar
de inkomensaanwas tegen prijzen van het vorig jaar laat zich
tenminste gebruiken voor de opstelling van een spelregel die,
als hij soepel en met gevoel voor de praktijk wordt toege-
past, dezelfde resultaten kan opleveren, te weten het weer-
stand bieden tegen een (dreigend) betalingsbalanstekort, als
wanneer er geen pseudo-wetenschappelijke norm was opgesteld.
Of wanneer bij de vaststelling van de toelaatbare binnenland-
se liquiditeitscreatie rekening werd gehouden met een onver-
mijdelijke inkomensinflatie en prijsstijgingen of indien des-
noods de liquiditeitscreatie werd gerelateerd aan de produk-
tie van metselbaksteen, of de bevolkingsgroei. Het maakt al-
lemaal weinig uit, mits maar de normen steeds zo worden ge-
hanteerd dat ter definitie ervan woorden als, 'in beginsel',
'zoveel mogelijk', 'ruim' en 'in het algemeen', in voorkomen.
Het gehele betoog van Klant komt er dus op neer dat aangezien
in Nederland het monetaire beleid gewoonlijk een reactie is
op de betalingsbalansontwikkeling, voor een restrictieve mo-
netaire politiek, die er op gericht is een bijdrage te leve-
ren tot het herstel van het evenwicht op de betalingsbalans,
geen exacte norm te geven is. Met andere woorden, zowel de
doelstelling van het monetaire beleid als de beleidsnormen
berusten op waarde-oordelen.
Voor wat betreft zijn eerste kritiek, te weten dat het mone-
taire beleid in Nederland gelijk te stellen is aan betalings-
balanspolitiek, kunnen we opmerken dat Klant onvoldoende in
het oog heeft gehouden dat slechts indien er sprake is van
overvloedige externe impulsen,  resulterende in aanzienlijke
overschotten op de lopende rekening, welke situatie toch door
Holtrop in het jaarverslag over 1962 centraal werd gesteld,
er alles voor te zeggen is om te streven naar de handhaving
van de binnenlandse monetaire neutraliteit (LC. =
k.WY.) met aanpassing aan  de buitenlandse prijs- en
kostenontwikkeling. Zulks op grond van de door ons in het
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voorafgaande besproken (drie) beleidsmogelijkheden. Aangezien
we hierbij te maken hadden met een bijzondere situatie, kan
men niet beweren dat in zijn algemeenheid het Inonetaire be-
leid in Nederland louter en alleen is gericht op betalings-
balansevenwicht. Het is een misverstand, zo kunnen we hieraan
toevoegen, dat handhaving van het monetaire evenwicht gelijk
te  stellen  is  aan handhaving van het betalingsbalanseven-
wicht. Maar ofschoon de handhaving van het monetaire even-
wicht niet impliceert dat op ieder moment het evenwicht op de
betalingsbalans wordt behouden, verzekert handhaving van het
monetaire evenwicht wol dat het evenwicht op de betalings-
balans niet duurzaam kan worden verstoord. Tenslotte kunnen
we hierbij opmerken dat het voor een open economie als de
Nederlandse- volstrekt duidelijk is dat de betalingsbalans-
ontwikkeling een nauwkeurige indicatie geeft voor de binnen-
landse bestedingsontwikkeling.
Aangaande de tweede kritiek van Klant, te weten dat een norm
voor een binnenlandse neutrale geldvoorziening een willekeu-
rig uitgangspunt vormt ter vaststelling van de toelaatbare
kredietexpansie, kunnen we alleen maar herhalen dat het mone-
taire model van DNB  een beleidsconditiemodel is. Hieruit
treedt naar voren een norm voor de binnenlandse liquiditeits-
creatie welke het centrale referentiepunt vormt.  Het model
zelve is onderhevig aan beperkingen die eigen zijn aan een
dergelijk model.  In dit geval: zelfs als de feitelijke bin-
nenlandse liquiditeitscreatie gelijk is aan de  toelaatbaar
geachte norm, kan sprake zijn van een inkomens- en betalings-
balansontwikkeling die niet beantwoordt aan de gewenste ont-
wikkeling, welke ten grondslag lag aan de berekening van de
norm, die op haar beurt veroorzaakt wordt door hetzij (onver-
wachte) externe impulsen en/of liquiditeitsactivering. Daar-
naast dient men zich bij een normoverschrijding af te vragen
of de overschrijding veroorzaakt werd door een relatief ex-
cessieve kredietverlening, dan wel door een grotere toename
van  de produktie dan  aanvankelijk  werd  verondersteld.
Ten slotte moet worden vermeld dat de norm zelve door DNB
nimmer als absolute waarheid is gepresenteerd, ofwel nimmer
als indicator voor het monetaire beleid is gehanteerd. Hier-
voor zij verwezen naar hoofdstuk twee waar deze gedachte na-
der wordt uitgewerkt.

1.8  Het monetair overzicht

Vanaf het jaarverslag over 1954 heeft men getracht de omvang
van de normale behoefte aan kasvoorraden te bepalen, ten ein-
de de inflatoire impulsen die uitgaan van de gezins- en be-
drijvensector te schatten. Aanvankelijk werd er in de periode
1953 tot en met 1958 van uitgegaan dat voor een goed verloop
van het financidle verkeer een liquiditeitsquote nodig is van

30%. Als werkhypothese werd aldus aanvaard dat een stijging
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van het nationale inkomen met bijvoorbeeld f 1 mrd. gepaard
dient te gaan met een toeneming van de liquiditeitenmassa ter
grootte van t f 300 mln. Wanneer zou blijken dat bij deze
stijging van het nationale inkomen de liquiditeitsaccumulatie
bij de gezinnen en bedrijven tot ongeveer f 300 mln. is toe-
genomen,  dan volgt daaruit dat over de beschouwde  periode
geen verandering  is opgetreden in de liquiditeitsvoorkeur.
Met andere woorden,  wanneer de normaal te achten  liquidi-
teitsbehoefte overeenstemt met de feitelijk waarneembare li-
quiditeitsaccumulatie, behoeft er geen vrees te bestaan voor
latente inflatoire krachten. Men zou ook kunnen spreken over
'normale'  liquiditeitsverhoudingen bij een 'normaal' geachte
liquiditeitsquote.  En als  deze  'normale'  liquiditeitsquote
niet overeenstemt met de feitelijk waarneembare liquiditeits-
quote wordt het verschil aangemerkt als een verandering in de
liquiditeitsbegeerte. Tijdens de tweede periode die bij  de
monetaire benadering van het economisch proces in het jaar-
verslag van DNB kan worden onderscheiden en die liep van 1959
tot 1965, werd een gemiddelde liquiditeitsquote van 40% als
indicatie beschouwd van de normale liquiditeitsbehoefte van
de gezins- en bedrijfshuishoudingen.  In het jaarverslag over
1959 wordt ons medegedeeld dat de werkhypothese,  zoals die
geformuleerd werd in de voorgaande jaarverslagen, te weten
dat gerekend moet worden met een behoefte aan transactiekas-
sen van rond 30% van de vermeerdering in het nationale inko-
men juist is, maar dat er ook een relatie valt te constateren
tussen enerzijds di& liquiditeiten die worden aangehouden uit

andere  overwegingen dan transactiedoeleinden  en anderzijds
51)het nationale inkomen. Met andere woorden, ook de liqui-

diteiten die worden aangehouden op grond van voorzorgs- en
speculatiemotieven zijn niet alleen afhankelijk van factoren
als het vermogen,  de  rentestand en  toekomstverwachtingen,
maar ook van het nationale inkomen. Hiermee werd in de perio-
de 1953-1959 nog geen rekening gehouden. Ook de werkhypothese
dat een liquiditeitsquote van 40% - ofwel de marginale liqui-
diteitsquote  (k)  is  0.4 - een normale  liquiditeitsbehoefte
aangeeft, werd na enkele jaren losgelaten. Vanaf 1965 wordt
voor de berekening van de liquiditeitsbehoefte de integrale
liquiditeitsquote van de uitgangssituatie genomen. Dit bete-
kent dat een verandering in de feitelijke liquiditeitsquote
wijst op liquiditeitsactivering ofwel daling van de liquidi-
teitsbegeerte (bij quotedaling) dan wel op inactivering ofwel
toeneming van de  liquiditeitsbegeerte  (bij  quotestijging).
Indien de liquiditeitsbehoefte w61 overeenstemt met de liqui-

diteitsaccumulatie behoeft er, met inachtneming van de con-
juncturele situatie, geen vrees te bestaan voor latente in-
flatoire krachten. Men zou ook kunnen spreken over 'normale'
liquiditeitsverhoudingen  bij  een gelijkblijvende liquidi-
teitsquote.
Er zij op gewezen dat de waarde die DNB geeft aan de margina-
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le kasquote (k) niet op een econometrische schatting berust,
maar eenvoudigweg gelijkgesteld wordt aan de omvang van de
liquiditeitsquote  aan  het  begin van het  jaar.

s 2) Dat  de
hoogte van de marginale liquiditeitsquote gelijkgesteld wordt
aan de integrale liquiditeitsquote van de uitgangssituatie is
mitsdien een veronderstelling. Men veronderstelt met andere
woorden dat de vraag naar liquiditeiten, voor zover afhanke-
lijk van het inkomen, proportioneel aan het inkomen gerela-
teerd is. Deze veronderstelling is een praktisch hulpmiddel
voor de analyse. Niet minder belangrijk was de overweging in
1965 dat, door de toeneming van de liquiditeitsbehoefte te
relateren aan het  liquiditeitspercentage  dat  gold aan  het
eind van het voorafgaande kalenderjaar, aldus de presentatie
van de binnenlandse monetaire impulsen, waarvan de berekende
omvang het karakter van een benadering bedroeg, kon worden
vereenvoudigd.

53)

Hoewel men voor een jaar-op-jaar basis uit kan gaan van de
veronderstelling dat de vraag naar liquiditeiten, voorzover
afhankelijk van het inkomen, proportioneel aan het nominale
nationale inkomen gerelateerd is, zal men voor de lange ter-
mijn rekening moeten houden met structurele factoren. 54  Zo

kan er. als gevolg van verbeterde betalingstechnieken, sprake
zijn van een daling van de behoefte aan transactiekassen.
Wanneer dit het geval is dan zal bij een constante liquidi-
teitsquote over het beschouwde tijdvak sprake zijn van een
verruiming van de monetaire verhoudingen en kan men mitsdien
niet spreken over 'normale'  liquiditeitsverhoudingen bij een
gelijkblijvende liquiditeitsquote.

Pas met het jaarverslag over 1959 werd een benadering gegeven
van de externe monetaire impuls. Er van uitgaande dat een
expansieve binnenlandse ontwikkeling onvermijdelijk een te-
rugslag op de betalingsbalans uitoefende, veronderstelde men
dat deze terugslag normaliter op de helft van de stijging van
het nationale inkomen ten opzichte van het voorgaande jaar
kon worden berekend. Zulks op grond van de overweging dat de
betalingen aan het buitenland in het lopende verkeer gemid-
deld bijna 50% van het nationale inkomen bleken uit te maken.
Ter  toelichting:  uitgaande  van de  vergelijking E=m.WY + B
blijkt bij een stijging van het nationale inkomen met bij-
voorbeeld f 1.5 mrd. en gegeven een nationaal liquiditeits-
overschot van zeg f 500 mln., de orde van grootte van de ex-
terne  impuls als volgt te kunnen worden benaderd:  E = 750
(0.5 x 1500) + 500 = f 1250,-.
Vanaf het jaarverslag over 1966 tot en met het jaarverslag
over 1976 ging men voor de benadering van de externe monetai-
re impuls uit van de feitelijke invoerstijging, zodat de im-
puls gelijk gesteld werd aan het nationaal liquiditeitsover-
schot vermeerderd met de stijging van de uitgaven voor invoer
van goederen en diensten.
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Voor wat betreft de berekening van de interne monetaire im-
puls (D = LC - WLbg) zij er, gelet op onze eerder gemaakte
opmerkingen, op gewezen dat deze eenvoudigweg uit het in het
jaarverslag gegeven monetair overzicht kan worden afgeleid.
De beide elementen van deze impuls, de binnenlandse liquidi-
teitscreatie en de op- of ontpotting zoals deze  (vanaf het
jaarverslag over 1965) in de verandering van de liquiditeits-
quote tot uitdrukking komt, komen namelijk expliciet in het
monetair overzicht naar voren.

Een bestudering van de jaarverslagen leert ons dat aan de
samenstelling van de uitgeoefende interne- en externe mone-
taire impulsen nauwelijks betekenis werd toegekend voor het
te voeren en gevoerde monetaire beleid.
Hoewel in het jaarverslag over 1960 gesteld werd dat het es-
sentieel is voor de monetaire analyse om de samenstelling van
de  uitgeoefende  interne  en  externe  impulsen met een jaar
daarvoor en met een jaar dat hetzelfde conjuncturele patroon
vertoont, te beschouwen, bleef het bij de constatering dat in
de samenstelling van deze impulsen ten opzichte van 1959 geen
verandering is opgetreden, gezien de waarneming dat de impul-
sen geheel afkomstig waren van het verkeer met het buiten-
land. Voor de beantwoording evenwel van de vraag waarom

55>

in 1961 besloten werd tot een revaluatie van de gulden, ging
men eveneens in op de aard van de inflatoire krachten die
vanuit de verhouding tot het buitenland op de Nederlandse
volkshuishouding hadden ingewerkt. Met andere woorden, naast
de waarneming dat de monetaire impulsen geheel afkomstig wa-
ren van het verkeer met het buitenland, was een nadere bestu-
dering van de opgetreden monetaire- en economische processen
in binnenland en buitenland op zijn plaats. Voor de vraag
namelijk of er sprake is van een fundamentele onevenwichtig-
heid geeft de omvang van de externe impuls geen uitsluitsel.
Steeds zal moeten worden bezien of er inderdaad sprake is van
een  fundamentele  onevenwichtigheid,  die  veroorzaakt  wordt
door een verschil tussen binnenlands- en buitenlands kosten-
niveau. Immers, onder het begrip 'externe impuls' wordt ver-
staan alle factoren die de betalingsbalans gunstig beinvloe-
den.56>  Deze  factoren  kunnen  bestaan  uit  een  werkelijke

inflatoire ontwikkeling in het buitenland, maar zij  kunnen
ook bestaan uit een verschuiving van de vraag van buiten-
landse- naar binnenlandse goederen, die zowel in het binnen-
land als het buitenland kan plaatsvinden,  of een gunstige
ontwikkeling van de ruilvoet. Ook is denkbaar dat deze facto-
ren de uitdrukking zijn van een fundamentele onevenwichtig-
heid, die veroorzaakt wordt door het feit dat het binnenlands
kostenniveau lager is dan het buitenlandse.
Kortom, de omvang van de externe impuls en de samenstelling
van de impulsen geeft op zichzelf nauwelijks informatie voor
het te voeren beleid. Altijd zal voor het te volgen beleid
aandacht gegeven moeten worden aan de 'achterliggende' oorza-
ken van de opgetreden monetaire impulsen.

57)
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Dat vanaf het jaarverslag over 1976 een berekening van de
externe impuls achterwege bleef mag dan ook niet verbazen.
Reeds hierom was er geen behoefte meer bij DNB de interne
impuls te berekenen. Vanaf het jaarverslag over 1979 is dan
ook eveneens de berekening van de interne impuls gestaakt.
Er zij op gewezen dat hoewel de impulsanalyse geen toepassing
meer vindt in de jaarverslagen, daarmee geenszins de monetai-
re filosofie die aan het monetaire model van DNB ten grond-
slag ligt overboord is gegooid. Zo blijft de gedachte dat de
betalingsbalansontwikkeling monetair geconditioneerd is over-
eind staan. Maar, de precisering die men aan deze uitspraak
kan geven - (9) B = kE - mD - inhoudende dat slechts

k+m
bij een bepaalde verhouding tussen de monetaire impulsen een
gewenste betalingsbalansontwikkeling gerealiseerd kan worden,
geeft ons nauwelijks beleidsrelevante informatie. Hoewel ech-
ter de kwantificering van de impulsen ons geen beleidsrele-
vante informatie geeft. blijft deze impulsanalyse als didac-
tisch en analytisch hulpmiddel waardevol. Hiervoor wil ik de
lezer verwijzen naar mijn beschouwingen, naar aanleiding van
de kritiek van Klant op het jaarverslag van DNB over 1962,
(zie hoofdstuk 1.7.).

Tot slot van hoofdstuk 1 zullen wij  nog enige opmerkingen
maken over het monetair overzicht,  voor zover daar na het
lezen van de voorgaande hoofdstukken nog behoefte aan is.
1.   In het monetair overzicht worden de oorzaken van de ver-

anderingen in de liquiditeit van de economie (de toene-
ming van de binnenlandse liquiditeitenmassa  (post 3))
onderscheiden naar die welke hun oorsprong vinden in het
binnenland en die welke uit het betalingsverkeer met het
buitenland resulteren, zulks op de grond van de overwe-
ging dat de binnenlandse liquiditeitscreatie de in prin-
cipe beheersbare en strategische factor vormt voor het
Nederlandse monetaire beleid.

2.   Het begrip 'liquiditeitsabsorptie' werd voor het eerst
in het jaarverslag over 1965 gebruikt en is niets anders
dan de liquiditeitsbehoefte, berekent met behulp van de
integrale liquiditeitsquote  van  de  uitgangssituatie.
Aangezien de liquiditeitsabsorptie gelijk gesteld wordt
aan de toeneming van de liquiditeitsbehoefte,  die bij
een ongewijzigde liquiditeitsquote uit de toeneming van
het  nationale  inkomen zou voortvloeien,  komt zij qua
procentuele toeneming precies overeen met  de  stijging
van het nationale inkomen zelf:
WY = liquiditeitsabsorptie .

Y                                 Lm
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Voetnoten behorende bij Deel III, hoofdstuk 1:

1)  Kessler (1985) - blz. 279.
2)  Koopmans (1933) - blz. 272.
3)  Een onderscheid moet gemaakt worden tussen het  'concrete geld',

waarvan de primaire funktie die van betaalmiddel en de afgeleide
funktie die van oppottingsmiddel is en het 'abstracte geld', waar-
van de primaire funktie die van rekeneenheid en de daarvan afge-
leide funktie die van waardestandaard is. Beide begrippen behoeven
niet samen te vallen. Een voorbeeld van Holtrop maakt dit duide-
lijk.  Een toerist zal,  zolang hij  niet  geleerd heeft  'in het
vreemde geld' te denken, de eigen nationale geldeenheid als reken-
eenheid blijven beschouwen,  ofschoon hij  het plaatselijke  (con-
crete) geld als ruilmiddel gebruikt (zie Koopmans
(1931-1932) - blz. 86).

4)  Zie Posthuma (1944) - blz. 530.
5)  Koopmans (1931-1932) - blz. 58.
6)  Koopmans (1931-1932) - blz. 54.
7)  Kessler (1958) - blz. 27.

8)  Goedhart (1955) - blz. 27 - Monetaire opstellen 1.
9)  Goedhart (1955) - blz. 29 - Monetaire opstellen 1.
10) Kessler (1958) - blz. 138.
11) Kessler (1958) - blz. 130-131.
12) Kessler (1958) - blz. 131.
13) Holtrop (1954-2) - blz. 133.
14) Niet alleen Koopmans, Witteveen en Pen hebben het onderscheid tus-

sen condities en causaliteiten veronachtzaamd (zie hiervoor de
hoofdtekst), maar ook in leerboeken over het geldwezen wordt niet
ingegaan op het essentiele onderscheid tussen condities en causa-
liteiten voor de monetaire analyse. Een uitzondering hierop vormt
het leerboek 'Het moderne geldwezen' van Korteweg en Keesing (zie
Korteweg en Keesing (1975) - blz. 378-382 en Korteweg en Keesing
(1981) - blz. 138-139).

15) J.G. Koopmans - Beschouwingen naar aanleiding van het Bankverslag
1953, opgenomen in de bundel 'Neutraal Geld' (1982).

16) Bij het kas- of geldcriterium neemt men alleen de primaire geld-
hoeveelheden in beschouwing, terwijl bij het liquiditeitscriterium
de primaire- en secundaire liquiditeitenmassa op din lijn worden

gesteld, teneinde het liquiditeitsoverschot dan wel liquiditeits-
tekort per sector te berekenen. Formeel wordt onder de primaire
liquiditeitenmassa verstaan: de chartale en girale geldhoeveelhe-
den voor zover niet in handen van de geldscheppende instellingen.
De secundaire liquiditeitenmassa wordt gedefinieerd als 'de vorde-
ringen op de overheid en de geldscheppende instellingen, die op
vrij korte termijn zonder veel kosten en zonder belangrijk koers-
verlies en masse kunnen worden omgezet in geld of anderszins in
het betalingsverkeer kunnen worden gebracht.'
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Bij  het door het Centraal Plan Bureau (CPB) gebruikte financie-
ringscriterium geeft het financieringssaldo niets anders aan dan
een bijzonder liquiditeitensaldo. Ook het CPB behandelt de geld-
markttransacties niet als vermogensoverdrachten, zodat de eventu-
eel op de geldmarkt opgenomen middelen het financieringssaldo niet
doen verminderen. Het financieringssaldo. aldus Holtrop, is echter
niet een liquiditeitensaldo dat werkelijk tot stand komt, maar een
liquiditeitensaldo dat tot stand gekomen zou zijn indien bepaalde
vermogensoverdrachten niet zouden hebben plaatsgevonden. Het CPB
houdt  eenvoudigweg  geen  rekening met  vermogensoverdrachten  die
niet in het budget van de overheid zijn voorzien, dat wil zeggen
het ecarteert elk beroep van de overheid op de kapitaalmarkt (zie
Holtrop (1954-1) - blz. 54).

17) Holtrop (1954-1) - blz. 58.
18) Holtrop (1959) - blz. 158 en blz. 161.

19) Zie zijn referaat:  'Over de doeltreffendheid van monetaire poli-
tiek:  Nederlandse ervaringen 1954-1969', opgenomen in de bundel:
'Money in an open economy'.

20) Zie Witteveen (1954-1) en (1954-2). Vooral het tweede artikel over
'De monetaire interpretatie van onze economische ontwikkeling'  is

hierbij van belang.
21) Voor wie het nog niet weet:

C = consumptie
I = netto-investeringen
0 = overheidsbestedingen
E = export
M = import

22) Bos (1965) - blz. 31.
23) Zie Goedhart (1955) - blz. 82 - Monetaire opstellen 2.
24) Witteveen (1954-2) - blz. 84 t/m 86.
25) Pen (1961) - blz. 146-164.
26) Zie Pen's boek 'Moderne economie' (1958) - blz. 144.
27) Pen (1961) - blz. 147. In dit verband verwijst Pen naar uitspraken

van Holtrop op de jaarvergadering van de Vereniging van de Staat-
huishoudkunde 1957: Verslag van die vergadering, blz. 13 e.v.

28) Pen (1961) - blz. 154.
29) Bij een transmissiemechanisme gaat het om de vraag op welke wij-

ze(n) de monetaire instrumentvariabele haar invloed doet gelden op
de uiteindelijke doelvariabelen.

30) Pen (1961) - blz. 161.
31) Koopmans (1954) - blz. 521.
32) Holtrop (1954-1) - blz. 52.
33) Kessler (1977) - blz. 134.
34) Holtrop (1954-1) - blz. 49.
35) Klijn (1978) - blz. 39.
36) Klijn (1978) - blz. 43.
37) Holtrop (1960) - blz. 120-121.
38) Kessler (1962) - blz. 219.
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39) Van binnenlands of intern evenwicht spreekt men als in een land
tegelijkertijd prijsstabiliteit en volledige werkgelegenheid aan-
wezig is. Onder het extern evenwicht wordt verstaan het betalings-
balansevenwicht ofwel het evenwicht op de balans der niet-mone-
taire sectoren, zijde het nationale liquiditeitsevenwicht.

40) Kessler (1982-1983) - blz. 23.
41) Kessler (1958) - blz. 132.
42) Zie Goedhart (1955) - blz. 108 - Monetaire opstellen 2.
43) Kessler (1958) - blz. 146.
44) Kessler (1958) - blz. 376.
45) Kessler (1982-1983) - blz. 23.
46) Kessler (1958) - blz. 390.
47) Zie voor deze opvatting het jaarverslag van DNB over 1963 - blz.

99.
48) Zie hiervoor het jaarverslag over 1954 - blz. 13-16.
49) Jaarverslag over 1962 - blz. 20. Tegen de achtergrond van aanzien-

lijke overschotten op de lopende rekening werd het gevoerde mone-
taire beleid in de jaren 1958 tot en met 1960 beargumenteerd.

50) Klant (1966) - blz. 24 tot en met 42.
51) Jaarverslag over 1959 - blz. 73.,
52) Zie Kessler (1986) - blz. 12 - voetnoot 1.
53) Jaarverslag over 1965 - blz. 83.
54) Zie Van Straaten (1985) - blz. 47-48 en Kessler (1985) - blz. 294.
55) Jaarverslag over 1960 - blz. 77 tot en met blz. 81.
56) Zie Holtrop (1959) - blz. 122.
57) Zie Kessler (1958) - blz. 405.
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2. DE INSTRUMENTEN VAN DE MONETAIRE POLITIEK IN  DE  JAREN
1950-1985

Inleidende opmerkingen

Kenmerkend voor het monetaire beleid in Nederland is de twee-
deling die wordt aangebracht in het monetaire instrumenta-
rium. Hierbij wordt voor de handhaving van de wisselkoers het
geld- en valutamarktinstrumentarium gehanteerd, terwijl voor
de  regulering  van  de  binnenlandse  geldwaarde  vooral  van
rechtstreekse hoeveelheidsbeperking van de liquiditeitsgroei
gebruik wordt gemaakt. Deze directe kredietrestrictie of kre-
dietplafonnering, dat wil zeggen de beperking van de krediet-
verlening van het bankwezen in verhouding tot die in een ba-
sisperiode, is ongetwijfeld in het tijdvak 1950-1985 de be-
langrijkste vorm van monetaire politiek geweest. De indirecte
kredietrestrictie  of  kas- dan  wel  liquiditeitsreserverege-
ling,  die in het buitenland in verschillende vormen wordt
toegepast en die voor het eerst door de Amerikaanse monetaire
autoriteiten in 1935 werd geintroduceerd,  is slechts vanaf
1954 tot 1960 en vanaf 1972 tot 1977 gehanteerd en dan nog in
een zeer lichte vorm van monetaire restrictie. Deze regeling
komt hier op neer dat het tempo van de monetaire expansie kan
worden gereguleerd door beheersing van de kas- of liquidi-
teitspositie van de banken.
De kredietplafonnering is door de monetaire autoriteiten in
Nederland altijd als een zeer bijzonder instrument en als een
noodzakelijk kwaad aangemerkt. Zo werd in de jaren vijftig de
directe kredietrestrictieregeling als een extreem middel be-
zien. Ook in de jaren zeventig werd de directe kredietre-

1)

strictie als een noodzakelijk kwaad beschouwd, aangezien de
overgang in 1972 naar een indirect stelsel voornamelijk bear-
gumenteerd werd door te wijzen op de nadelen die eigen zijn
aan de directe restrictieregeling. Thans wordt er naar ge-
streefd aan de regeling een meer marktconforme werking  te
geven. Daarom is de hamvraag in dit hoofdstuk waarom men

2)

desondanks gemeend heeft om het monetaire beleid te voeren
met behulp van de directe restrictieregeling.

Het kader waarbinnen DNB het monetair beleid voert wordt ge-
vormd door de Bankwet van 1948 en de Wet Toezicht Krediet-
wezen (WTK). De omschrijving van de mogelijke maatregelen in
de laatstgenoemde wet is zodanig dat DNB snel in kan spelen
op de  ontwikkelingen  die  zich  in het bankwezen voordoen.
Hierbij komt dat in het kader van de Wet Toezicht Krediet-
wezen sinds 1956 het overleg tussen DNB en het bankwezen cen-
traal staat, zodat nog voordat de herziene WTK 1979 van toe-
passing werd, DNB met de belangrijkste veranderingen in het
kredietwezen rekening kon houden. Zo waren in de WTK 1956 de
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PTT-Gelddiensten niet onder het toezicht van DNB gesteld. Het bezwaar
echter  dat  dit  voor  de  verwezenlijking  van  een  geco-  Brdineerd
monetair beleid minder gewenst was, is in 1970 niet opgelost door een
wetswijziging,  maar  door  overleg  tussen  de  PTT-directie  en  DNB,
terwijl pas in 1979 de wettelijke basis voor het monetaire toezicht op
de Gelddiensten werd gescha- pen. Met andere woorden, alleen voor de
in deel IV te bespre- ken parlementaire behandeling van het monetaire
beleid is de WTK van belang en dan in het bijzonder de WTK 1952. Om
die reden zal in dit hoofdstuk allereerst de achtergrond van deze
WTK 1952 worden beschreven, zodat we teruggaan tot het begin van de
jaren vijftig.

2.1 Het monetaire beleid in de jaren viiftiq

Een belangrijk monetair probleem in het begin van de jaren
vijftig werd gevormd door de td grote omvang van de vlottende

schuld van de schatkist geplaatst bij het bankwezen. Kenmer-
kend voor de buitengewone omstandigheden van vlak na de oor-
log was dat de overheid, door schatkistpapier te verkopen,
het openmarkt-beleid voerde en hierdoor slechts zij in staat
werd geacht de aanzienlijke kasvoorraad der banken te 'bin-
den'.  Zoals zal  blijken was  deze  plaatsing  van vlottende
schuld,  voor het behoud van het monetaire evenwicht, niet
vrij van risico's. In dit verband merkte Goedhart op dat:

'Der eigentliche monetare Sanierungsprozess hatte zwar
die Frage der Abschopfung des Geldiiberflusses bei Be-
trieben und Konsumenten, aber keineswegs die Frage der
Abschopfung  der  Uberliquidit5t  der  Banken - in  Form
grosser  Bestande  an  kurzfristigen Schatzwechseln - ge-
lost'3).

Naast dit probleem werden de monetaire autoriteiten gecon-
fronteerd met  aanzienlijke  betalingsbalansoverschotten,  met
name vanaf 1952. Beide vraagstukken stonden in feite met el-
kaar in wisselwerking. Zo leest men in het jaarverslag over

S) van het bankwe-19534>  dat  de  ruime  liquiditeitspositie

zen voor 1952 voortvloeide uit de gunstige betalingsbalans-
positie van ons land, maar dat anders dan in het buitenland
het geval was, het bankwezen in Nederland noch door tradi-
ties, noch door wettelijk voorschrift was gehouden tot het
aanhouden van een deel van zijn liquide middelen in kas-
vormG).  Integendeel had zich in Nederland de gewoonte ont-
wikkeld, dat de banken hun overtollige kasmiddelen op de
geldmarkt uitzetten en zolang de schatkist bereid was daar
onbeperkt als geldnemer op te treden, behoefde het bankwezen
slechts een gering bedrag aan liquide middelen braak te laten
liggen.
Alvorens de risico's die verbonden waren aan het onbeperkt
plaatsen van schatkistpapier uiteen te zetten, wil ik de le-
zer er op wijzen dat op de balansen der handelsbanken in deze
jaren het schatkistpapier de belangrijkste post vormde.
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In deze post, aldus het jaarverslag over 1953, schuilt een
grote  mate  van  economische  onwaarachtigheid').  Enerzijds
representeert het schatkistpapier voor de banken een prima
liquiditeit, waaruit ten allen tijden op betrekkelijk korte
termijn contante middelen kunnen worden vrijgemaakt, hetzij
ter voldoening aan een opvraging van saldo's, hetzij ter vol-
doening van een vergroting van de kredietvraag, hetzij ter
uitbreiding  van  binnenlandse- of buitenlandse beleggingen
zodra overwegingen van rendement dit aantrekkelijk mochten
maken. Maar anderzijds representeert het schatkistpapier in
handen van het bankwezen voor de schatkist een naar de vorm
vlottende, maar naar zijn wezen langlopende schuld, ontstaan
als een gevolg van de oorlogsinflatie waarvan de terugbeta-
ling (bij onverwachte opvraging) in het algemeen slechts mo-
gelijk is door een beroep te doen op DNB.
Vooral na het uitbreken van de Korea-oorlog in 1951 werd,
deze in het schatkistpapier belichaamde economische onwaar-
achtigheid, manifest. Immers, de combinatie van kredietexpan-
sie  en afvloeiing van creditgelden dwong het bankwezen om
middelen vrij te maken, waardoor eind juni 1951 de schatkist-
portefeuille  der  banken fl 700 mln  kleiner was,  de  netto
schuld van de schatkist aan DNB daarentegen fl 664 mln groter.
Ondanks het feit dat hierdoor de schatkistportefeuille een
verlaging onderging, bleef de omvang van deze portefeuille
relatief groot en daarmee de hieraan verbonden gevaren. De
liquiditeit van het Nederlandse bankwezen overtrof namelijk
de hoogste eisen, die uit een bedrijfseconomisch gezichtspunt
daaraan zouden kunnen worden gesteld. Zo blijkt voor de jaren
1948-1953 dat de aan de representatieve banken toevertrouwde
gelden steeds voor minimaal 70% tot 90% door liquide activa
gedekt  zijn.  Veronderstelt  men,  aldus  het  jaarverslags),

'dat  deze  instellingen om bedrijfseconomische  overwegingen
bereid zouden zijn genoegen te nemen met een liquide dekking
van haar verplichtingen ter grootte van bijvoorbeeld 35%, dan
volgt daaruit dat schatkistpapier tot een bedrag van eveneens
35% der toevertrouwde gelden, zijnde een bedrag van
ca. fl 2 mrd, onder omstandigheden van bijvoorbeeld een aan-
zienlijke kredietvraag in aanmerking zou kunnen komen om door
het bankwezen ter aflossing te worden aangeboden. Uiteraard
is het niet aannemelijk dat het bankwezen zijn vrije marge,

zijnde  het  verschil tussen de feitelijke liquiditeitsmarge
(verhouding liquide activa en toevertrouwde gelden) en de uit
bedrijfseconomisch gezichtspunt minimaal aanvaardbare, volle-
dig zal uitputten, maar desondanks belichaamt deze aanzien-
lijke vrije marge aan liquiditeiten de risico's, die 6n uit
het oogpunt van schatkistfinanciering 6n uit het oogpunt van

het monetaire evenwicht, in de grote omvang van de schatkist-
portefeuille van het bankwezen zijn gelegen'.
Onder de beschreven omstandigheden is het duidelijk dat het
discontobeleid op zichzelf gezien  geen  enkel  effect  heeft
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gesorteerd. Ofschoon in de regel een verandering in de offi-
cidle tarieven van DNB de door de banken berekende debet- en
creditrentetarieven beinvloeden, was in deze jaren de geld-
marktrente niet gevoelig voor het wisseldisconto. Zo had de
discontoverhoging  ter afremming van de bestedingshausse in
1950 niet meer dan een symbolische betekenis.
Om onder die omstandigheden te voorkomen dat goedkope geld-
marktmiddelen hun weg zouden vinden naar de kapitaalmarkt zou
men kunnen denken aan de hantering van een ander klassiek
instrument, te weten de openmarkt-politiek,  ten einde aldus
het disconto effectief te maken.
DNB heeft inderdaad vanaf 1952, met korte onderbrekingen zo-
als medio 1953' , gebruik gemaakt van het openmarkt-instru-
ment, ofschoon ook dit instrument niet bijdroeg tot het be-
oogde doel.
Alvorens  de  (in)effectiviteit  van het  openmarkt-beleid  in
deze jaren te bespreken dient de lezer er aan herinnerd te
worden dat voor  1952  het  de  overheid was  die  het  open-
markt-beleid voerde.  In  juli  1952  kwam  evenwel tussen de
overheid en DNB overeenstemming tot stand over de gedrags-
regel. dat het Rijk in beginsel de tekorten in de eigen huis-
houding niet met vlottende schuld zou financieren, waarmee de
openmarkt-politiek in handen van DNB werd gelegd. Vermeld
dient ook te worden de semi-consolidatie van een gedeelte der
vlottende staatsschuld  in handen van het bankwezen.  welke
overeenkomst tussen DNB en het Rijk onderdeel uitmaakte van
de regelingen van 19 februari  1954.  Er werd overeengekomen
dat de minister van Financien zou overgaan tot de emissie van
schatkistcertificaten voor een bedrag van ten minste

fl 1.200 mln en ten hoogste fl 1.400 mln, met een looptijd
van 8,  10 en 12 jaren. Hierop kon uitsluitend door bankin-
stellingen worden ingeschreven en aangezien de betaling van
deze certificaten zou kunnen geschieden door de inlevering
van schatkistpapier, opende deze emissie de mogelijkheid een
deel van het zich in handen van de banken bevindende schat-
kistpapier.te consolideren.   Voor het bankwezen ontstond   ech-
ter het risico dat zij in moeilijkheden zou kunnen komen wan-
neer op grote schaal de haar toevertrouwde gelden werden op-
gevraagd.  In dit geval verklaarde DNB zich bereid dit papier
in belening te nemen. Belangrijk hierbij was dat DNB er van
uitging dat een jaar onafgebroken belening neerkwam op een
blijvende vermindering der aan de banken toevertrouwde gel-
den, in welk geval het voor de banken mogelijk was blijvend
een evenredig deel van het betrokken papier af te stoten. Het
kon dan buiten de kring der banken verhandeld wordento'.

De bovenstaande overeenkomst kwam er met andere woorden op
neer dat het bankwezen in de schatkistcertificaten vastgeleg-
de middelen niet kon vrijmaken ten behoeve van een uitbrei-
ding der kredietverlening of van de binnen- of buitenlandse
beleggingen, terwijl het bankwezen er daarentegen van verze-
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kerd was deze middelen wel te kunnen hermobiliseren indien de
toevertrouwde gelden een tijdelijke of een blijvende vermin-
dering zouden ondergaan.
Ondanks deze semi-consolidatie bleef echter het bankwezen,
vooral door toedoen van de betalingsbalansoverschotten, over
een  zeer  ruime  kasliquiditeit  beschikken.  Dat  het  open-
markt-instrument na  1952 hierbij  geen effect sorteerde is
gelegen in de samenstelling van de openmarkt-portefeuille van
de Bank, die slechts bestond uit kortlopend schatkistpapier
dat, zoals wij zagen, voor de banken een vorm van liquiditeit
vertegenwoordigde.
Met andere woorden, met dit papier kon aan de toeneming van
de kasliquiditeit slechts een zeer tijdelijke beleggingsmoge-
lijkheid gegeven worden. Maar een mogelijkheid tot permanente
liquiditeitsbinding, waardoor een kredietexpansie verhinderd
kon worden, bood het nietil).
Om de bovenstaande genoemde redenen is de noodzaak gevoeld om
verdergaand in te grijpen. Men zou ook kunnen zeggen,  de
noodzaak voor DNB om niet alleen als marktpartij op te treden
ten einde de liquiditeitenmassa op de gewenste wijze te regu-
leren, maar in de eerste plaats als autoriteit. We hebben het
hier over de in het kader van de WTK verleende bevoegdheden
aan DNB tot het voeren van een kwantitatief kredietrestric-
tiebeleid en over de kasreserveregeling, die als gentle-12)

men's agreement tussen de banken en DNB tot stand kwam. Ook
deze kasreserveregeling maakte, evenals de genoemde semi-con-
solidatie van het schatkispapier en de (eventueel te voeren)
kwantitatieve kredietcontrole, deel uit van de regelingen van
februari 1954.

Allereerst zullen we nader ingaan op de kwantitatieve kre-
dietcontrole. Deze kredietcontrole omvatte een tweetal alge-
mene voorschriften die eventueel konden worden toegepast en
die in hoofdlijnen waren ontleend aan de gehanteerde krediet-
restrictie  van  1-1-1951  tot  1-4-1952.  Deze  laatstgenoemde
kredietrestrictie  was  evenwel  in zoverre buitengewoon daar
zij op grond van  de  Ministeriele Beschikking  Deblokkering
1945 die weer StAunde op de Wet Afwikkeling Geldzuivering tot

stand kwam en daar zij het vanaf 1945 gegolden hebbende stel-
sel van individuele kwalitatieve kredietrantsoenering voor
kredieten boven fl 50.000,-- verving.
Voor wat betreft de hoofdlijnen van beide regelingen kan er
op gewezen worden dat zij uitsluitend ten doel hadden het
naderbij brengen van de noodzaak der banken om een beroep op
DNB te doen, doordat bepaalde balansverhoudingen werden ge-
eist, bij gebreke waarvan een voorschot bij DNB moest worden
opgenomen,  respectievelijk discontabel  papier  zoals  schat-
kistpapier bij de Bank in disconto moest worden gegeven. De
banken zouden in dat geval, eerder dan zij volgens hun liqui-
diteitspositie  daartoe  genoopt  worden,  dus  als  het  ware
kunstmatig, een beroep op DNB doen, waardoor zij, mede via
het rentemechanisme, tot een matiging van de kredietexpansie
zouden overgaan 13).



197

Deze in de jaren vijftig opgestelde regelingen tot beperking
van de kredietexpansie worden in de literatuur ook omschreven
als de methode die dient ter ondersteuning van de disconto-
politiek14>o

Met behulp van deze twee beschrijvingen van de kredietre-
strictie in de jaren vijftig kunnen we aldus vaststellen dat
DNB het standpunt innam dat het disconto effectief moest wor-
den gemaakt, in die zin dat de banken bij een (voortgaande)
kredietexpansie genoodzaakt zouden zijn terug te vallen op de
Bank, waardoor deze via een verhoging van de officiele tarie-
ven het beroep onaantrekkelijk kon maken en de banken derhal-
ve tot een afremming van de kredietexpansie zou nopen. We
kunnen hieruit tevens afleiden dat een contingenteringsrege-
ling blijkbaar niet is overwogen , aangezien op die wijze

15)

het standpunt zou zijn prijsgegeven dat de discontopolitiek
het primaire middel van de monetaire politiek is. In feite is
een contingenteringsregeling,    of zoals prof. dr.

H.W.J. Bosman het noemt een kredietrantsoenering, niet toege-
past in de jaren vijftig.
Eveneens kunnen we opmerken dat voor wat betreft het trans-
missiemechanisme de gedachte centraal stond dat met behulp
van de toepassing van deze kwantitatieve kredietcontrole het
bankwezen niet graag permanent debet bij DNB wil staan en
derhalve veeleer een matiging van de kredietexpansie zal be-
werkstelligen.
Bosman heeft echter in zijn dissertatie over de Wet Toezicht
Kredietwezen in 1958 opgemerkt dat dit niet noodzakelijk het

bank  drag behoeft te zijn bij een restrictief monetair be-leid .  Het bankwezen vindt een beroep op DNB, dat niet
voortvloeit  uit  de  eigen  liquiditeitspositie  maar  alleen
wordt veroorzaakt door een afwijking van voorgeschreven ba-
lansverhoudingen, minder bezwaarlijk dan door de Bank werd
aangenomen.

Bij de beschrijving van de kwantitatieve kredietcontrole is
met betrekking tot de  regeling van 1954 opgemerkt dat zij
eventueel zou kunnen worden toegepast. Het is namelijk opval-
lend dat deze regeling ontleend aan de WTK niet uitsluitend
en in de eerste plaats werd gehanteerd. Volgens het jaarver-
slag over 1953 is de WTK 1952 slechts tot eind 1954 geldig
waaruit zou kunnen worden 'afgelezen' dat men betwijfelt of
de WTK ook na 1954 in dezelfde vorm de wetgever zal passe-

17)ren .  Volgens  drs. E. den Dunnen  is  er  nog  een  andere
reden waarom DNB in 1954 niet heeft teruggegrepen naar de
kwantitatieve  kredietcontrole  van  195218).  Hij  verklaart

dit uit de parlementaire discussie gevoerd rond de WTK 1952,
waarbij zich na het vergaand ingrijpen dat ten behoeve van de
nationale wederopbouw in de directe na-oorlogse periode was
geaccepteerd,  een behoefte voordeed aan een meer 'normale'
beleidsvoering. Om deze redenen stond in de jaren vijftig de
kasreserveregeling centraal, ten einde langs   die  weg   een  mo-
gelijk overvloedige kredietexpansie te matigen.
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Het gentlemen's agreement inzake de kasreserves werd gesloten
tussen enerzijds DNB en anderzijds  een aantal  individuele
handelsbanken en de centrales der landbouwkredietbanken. Een
actief kasreservebeleid is gevoerd tussen 1954 en 1963, toen
het  reservepercentage  op nihil werd teruggebracht.  Hierbij
hadden de banken de verplichting een door DNB in beginsel
maandelijks te varieren percentage van de aan de banken toe-
vertrouwde gelden (tot maximaal 15%) als renteloos deposito
bij de centrale bank aan te houden. Bij de toevertrouwde mid-
delen ging het om de direct opvraagbare- en termijndeposito's
zodat,  in tegenstelling  tot  de  liquiditeitsreserveregeling
die na 1972 is gevoerd, de spaartegoeden er niet onder vielen.
De  kasreserve  in het Nederlandse stelsel diende gemiddeld
over een maand te worden aangehouden, waardoor de banken de
mogelijkheid hadden een lagere kasreserve dan de voorgeschre-
vene op de ene dag te compenseren met een hogere op andere
dagent').  De  kasreserve  werd berekend  over de  stand der

reserveplichtige tegoeden aan het eind van iedere maand.
De noodzaak tot het voeren van een kasreserveregeling werd in
het jaarverslag over 1953 met twee argumenten omkleed,

20)

te weten:
1)   Het stelsel der kasreserves verschaft aan DNB een addi-

tioneel  middel  tot het voeren van openmarkt-politiek.
Het is een geldmarktinstrument ten einde  het  disconto
effectief te maken.

2)   Het stelsel der kasreserves verschaft een middel tot

financiering van een deel van de goud- en deviezenvoor-
raad van DNB.  Ten onrechte wordt gemeend,  aldus  het
jaarverslag over 1953,  'dat het bankwezen zelf bereid
zou zijn die goud- en deviezenreserve aan te houden. Het
aanhouden van een goudreserve is echter geen remunera-
tieve bezigheid, terwijl het aanhouden van tegoeden in
vreemde geldsoorten risico's met zich meebrengt, die een
bankinstelling slechts kan aanvaarden, indien zij daar-
voor op de valutatermijnmarkt dekking vindt. Maar aange-
zien de  capaciteit  van de  termijnmarkt  begrensd  is,
blijft het aanhouden van 's lands deviezenreserve nood-
zakelijkerwijze de taak van DNB'.

Een en ander betekent dat het kasreservepercentage fluctu-
eert, indien de ontwikkeling van de goud- en deviezenvoorraad
en de tot die ontwikkeling aanleiding gevende oorzaken dit
noodzakelijk mochten maken. Onder de zinsnede  'de tot die
ontwikkeling aanleiding gevende oorzaken' wordt verstaan dat
als bijvoorbeeld de overheid buitenlandse leningen aangaat of
aflost,  deze handeling weliswaar gepaard gaat met de bein-
vloeding van de valutaire reserves, maar aangezien dit buiten
de banken omgaat er geen wijziging in het kaspercentage zal
worden doorgevoerd. Alleen indien de deviezenvoorraad bij-
voorbeeld een daling zou vertonen in samenhang met het terug-
trekken van de aan de banken toevertrouwde gelden zou er aan-
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leiding bestaan het kasreservepercentage te verlagen. Gelet
evenwel op het feit dat dit instrument ook om redenen van het
effectueren van het disconto wordt ingezet, waaruit kan wor-
den afgelezen dat de kasreservepolitiek niet afzonderlijk van
de overige geldmarktinstrumenten wordt gevoerd.  is er geen
aanleiding om het kasreservepercentage  te  verlagen  in het
bovenstaande  geval,  indien de  vermindering  van  de aan de
banken toevertrouwde gelden samengaat met een kredietexpansie.
Op  deze  mogelijkheid werd bijvoorbeeld in het  jaarverslag
over 1956 gewezen21).

Daarnaast behoeven de bewegingen in het kasreservepercentage
enerzijds en anderzijds de goud- en deviezenvoorraad en cre-
diteuren niet synchroon te verlopen.  Veelal zag men in de
jaren 1954-1963 dat het percentage met vertraging en niet in

dezelfde   mate   o   
de ontwikkeling der andere genoemde groot-

heden reageerdez
We kunnen uit het bovenstaande aldus concluderen dat het kas-
reserve-instrument  primair  een geldmarktinstrument  was.  We
zullen dan tevens moeten afvragen wat DNB precies bedoeld
heeft met het onder punt 2 genoemde argument dat tegenover de
activa op de balans van de Bank, voor een belangrijk deel
bestaande uit goud- en deviezenreserves, tot een zeker bedrag
(renteloze) tegoeden van banken dienen voor te komen. Ofte-
wel, de banken moeten hun aandeel verschaffen in de (passie-
ve) financiering van de activa der Bank.
Allereerst kunnen we dan opmerken dat het ons wat vreemd in
de oren klinkt dat de goud- en deviezenreserve, zoals die op
de balans van een centrale bank voorkomt, (passief) gefinan-
cierd moet worden door het aanhouden van (renteloze) tegoeden
door het bankwezen. Vooral als men dit argument vergelijkt
met de logische redenering dat bijvoorbeeld op de balans van
een handelsbank de  kredietverlening  (passief)  gefinancierd
wordt door het aantrekken van gelden, hetzij in de vorm van
girale tegoeden, termijndeposito's dan wel spaartegoeden23).

Daarnaast heeft prof. dr. C.D. Jongman erop gewezen dat het
argument als zou het bankwezen moeten bijdragen tot de (pas-
sieve)  financiering van de goud- en deviezenreserve in die
zin onjuist is, daar een wijziging in een actiefpost op de
balans altijd een even grote wijziging meebrengt in een pas-
siefpost  en/of  in  een andere  actiefpost,  zodat  voor  DNB
steeds automatisch middelen tot financiering van de goud- en
deviezenreserve ter beschikkinl,staan, waarmede er geen enkel
financieringsprobleem bestaat
De betekenis van de kasreserveregeling vloeit derhalve alleen
voort uit het eerste argument zoals door DNB in het Verslag
over 1953 werd verwoord en, volgens Jongman, eveneens vloeit
het logisch voort uit de tussen DNB en het Rijk in juli 1952
gesloten overeenkomst inzake de openmarkt-politiek25).

Immers,  het gentlemen's agreement tussen DNB en de banken
kwam tot stand in een periode toen de goud- en deviezenreser-
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ve sterk in omvang toenam.  Wanneer Nederlandse ingezetenen
een groter bedrag aan valuta ontvangen dan zij betalen, leidt
dit in eerste instantie tot een aanzwellen van de tegoeden
der banken in het buitenland en een stijging van de post cre-
diteuren. Dit laatste, omdat de banken de guldenstegenwaarde
van de door hen ontvangen vreemde valuta door creditering met
de  Nederlandse  ingezetenen  verrekenen.  Aldus  beschikt  men
voor het afstand doen van deviezen over een rekening-courant-
tegoed.  Hierdoor neemt de binnenlandse geldhoeveelheid toe.
Een ander gevolg van het betalingsbalansoverschot is,  zoals
we hebben gezien, dat de tegoeden bij DNB toenemen, voor zo-
ver de deviezen naar DNB worden afgestoten.
De vergroting van de binnenlandse geldhoeveelheid in de vorm
van een toeneming van de crediteurensaldi der banken kan lei-
den tot een uitbreiding der bestedingen. Daarnaast zullen de

gestegen kassen bij de banken deze naar rendabele uitzetting
doen omzien. Vindt men dit in een toeneming van de krediet-
verlening aan de private sector die op zichzelf de crediteu-
rensaldi verder omhoog zal stuwen, dan zullen de hogere kas-
saldi tegenover een vergroot bedrag aan crediteuren komen te
staan.

Een andere weg zou zijn wanneer de banken hun grotere kassen
gedeeltelijk in schatkistpapier omzetten. Zoals wij hierbij
hebben opgemerkt was dit voor 1952 de normale gang van zaken,
aangezien het Ministerie van Financien onbeperkt schatkist-
papier afgaf. Na 1952 is aan deze automatische doorstroming
een einde gekomen. In geval het Rijk geen behoefte aan mid-
delen had betekende dit, dat de liquide middelen der banken
zich bij de centrale bank zouden ophopen, het rentepeil op de
geldmarkt omlaag drukkend en men alle pogingen in het werk
zou stellen alsnog rendabele belegging te vinden, bijvoor-
beeld door middel van voorfinanciering, waardoor een verbin-
ding met de kapitaalmarkt tot stand wordt gebracht.
Het is duidelijk dat de bovenstaande ontwikkeling gevaren in
zich borg die alleen middels een kasreservepolitiek voorkomen
konden worden, aangezien destijds een door de banken zelf
aangehouden deviezenreserve niet in de rede lag.

Nu we de instrumenten van DNB uit de jaren vijftig nader be-
zien hebben kunnen we, vooral tegen de achtergrond van de
kasreserveregeling  en aan de hand van het monetaire over-
zicht, de volgende opmerkingen maken over het gevoerde mone-
taire beleid.

In 1954 bleef het tempo van de binnenlandse  liquiditeits-
creatie door het bankwezen, ofwel de korte bancaire krediet-
verlening ten behoeve van de sector der gezins- en bedrijfs-
huishoudingen en uit hoofde van het lange bedrijf der geld-
scheppende instellingen, ten achter bij dat van de produktie-
stijging.  Aangezien de  overheid de  liquiditeitsverruimende
invloed van het betalingsbalansoverschot, welk 5.4% van de
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binnenlandse liquiditeitenmassa aan het begin van het jaar
1954 bedroeg ,  ten dele  compenseerde  door  het  uitgeven

26>

van  lang  papier,  waardoor  zij  liquiditeiten  vernietigde,
bleef hierdoor het stijgingspercentage van de  binnenlandse
liquiditeitenmassa beperkt tot dat van de reele produktie.
Het nominale nationale inkomen steeg met ruim 13% waardoor de
liquiditeitsquote in de loop van het jaar daalde met 6.2%.
Aldus ontstond een verkrapping van de liquiditeit van de eco-
nomie,  die in 1952 en 1953 overmatig was verruimd door de
zeer grote betalingsbalansoverschotten.
Ook voor 1955 gaf de liquiditeitsquote in de loop van het
jaar een daling te zien die evenwel, gelet op de geringere
produktie- en  prijsstijging  ten opzichte  van  1954,  minder
geprononceerd was dan van een jaar daarvoor. De liquiditeits-
creatie door het bankwezen van 5.2% hield in dit jaar gelijke
tred met de reele produktiestijging. terwijl ook nu de over-
heid evenals in 1954 liquiditeiten vernietigde ten einde de
liquiditeitsverruimende invloed van het betalingsbalansover-
schot te compenseren.
De jaren 1956 en 1957 kenmerken zich door tekorten op de 10-
pende  rekening van de betalingsbalans,  vooral  veroorzaakt
door de aanzienlijke loonsverhogingen in 1956 en een sterke
stijging van de investeringsuitgaven. De overbesteding werd
in 1956 vooral gedragen door een aanzienlijke liquiditeitsac-
tivering bij de gezinnen en bedrijven. Door deze afnemende
liquiditeitsvoorkeur daalde de liquiditeitsquote in dezelfde
orde van grootte. Daarnaast moet ook gewezen worden op het
tempo van de binnenlandse kredietexpansie, die in verhouding
tot de produktiestijging  (met name in 1957) relatief groot
was. Voor 1956 is het vooral de binnenlandse liquiditeits-
creatie door het bankwezen die excessief was in vergelijking
tot de produktiestijging. Voor 1957 moet hierbij gewezen wor-
den op het monetaire gedrag van de centrale overheid die li-
quiditeiten creeerde tot 6% van de binnenlandse liquiditei-
tenmassa aan het begin van het jaar.
In deze overbestedingsjaren werd door DNB vooral gesteund op
de kasreservepolitiek.  Daarnaast verhoogde zij in 1957 tot
tweemaal toe het disconto ten einde hierlangs het beroep op
kredietverlening verstrekt door het bankwezen aan de particu-
liere sector te matigen.
In 1958 sloeg het tekort op de lopende rekening om in een
overschot.  De toeneming van de  binnenlandse  liquiditeiten-
massa overtrof verre de inkomensstijging, waardoor de liqui-
diteitsquote steeg met 10%.  Vooral door de gezins- en be-
drijfshuishoudingen werden in grote mate liquiditeiten be-
geerd. Ook de jaren 1959 en 1960 kenmerken zich door een aan-
zienlijke liquiditeitstoevoer uit het buitenland. In 1959 en
(in mindere mate) in 1960 daalde de liquiditeitsquote evenwel
vooral door toedoen van de aanzienlijke liquiditeitsonttrek-
kende invloed van de overheid. Het resultaat hiervan was dat
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de liquiditeitsverhoudingen in de economie - in vergelijking
tot de in 1958 opgetreden sterke stijging van de liquidi-
teitsquote  tot bijna 45% - tot  'normale'  proporties werden

teruggebracht. De liquiditeitsquote beliep eind 1960 namelijk
42% bij een destijds 'normaal' geacht niveau van 40%.
Voor wat betreft de binnenlandse liquiditeitscreatie ten be-
hoeve van de private sector kan gesteld worden dat deze crea-
tie, in vergelijking tot de liquiditeitsabsorptie uit hoofde
van de produktiestijging, zeer gematigd was. Ofwel, de bin-
nenlandse liquiditeitscreatie, anders dan ten behoeve van de
overheid,  bleef in beide jaren verhoudingsgewijs ten achter
bij de produktiestijging. Hierbij kan worden aangetekend dat
in de jaren 1958-1960, mede door het schuldbeleid van de cen-
trale overheid, in de gehele liquiditeitsbehoefte werd voor-
zien door de grote liquiditeitstoevoer uit het buitenland.

In de periode 1958-1960, toen er sprake was van aanzienlijke
overschotten op de lopende rekening van de betalingsbalans.
is door DNB de geldmarktrente bewust relatief laag gehouden.
De Bank wenste namelijk de weerslag van zulke overschotten
liever in de netto buitenlandse positie van het bankwezen dan
in de officidle reserves weerspiegeld te zien.  Volgens Den

Dunnen zou  '...bij de destijds gevoerde goudpolitiek (...)
dat laatste (bedoeld wordt: het laten doorwerken van het li-
quiditeitsoverschot van de niet-monetaire sectoren in de de-
viezenvoorraad van DNB - RJS) namelijk tot goudaankopen in de
Verenigde Staten hebben moeten leiden, hetgeen om zijn moge-
lijke bijdrage tot de toen bestaande onrust op de valuta-
markten - die een bedreiging vormde voor de stabiliteit van
het wisselkoerssysteem - ongewenst werd geacht.

,27)

Er zij op gewezen dat het reservebeleid van DNB destijds ge-
baseerd was op goud, met andere woorden DNB beperkte de aan-
gehouden deviezen  (in het bijzonder bestaande uit dollars)
tot een minimale kasvoorraad. 28) Toen evenwel eind jaren
vijftig-begin jaren zestig,  als gevolg van een aanhoudende
dollarstroom naar Europa, het vertrouwen in de dollar onder-
mijnd werd, achtte DNB het niet gewenst door haar beleid bij
te dragen tot dit vertrouwensverlies door een grotere vraag
naar conversie uit te oefenen. Om die reden besloot de Bank
via haar geldmarktbeleid de deviezenbanken aan te moedigen
gelden in het buitenland uit te zetten , ten einde zoveel29)

als mogelijk te verhinderen dat de deviezenbanken hun devie-
zen, die zij verkregen als gevolg van de betalingsbalansover-
schotten in deze jaren. aan DNB zouden afdragen. DNB zou im-
mers in dat geval beschikken over een relatief aanzienlijke
dollarvoorraad welke situatie zij juist, gezien haar op goud
gerichte reservebeleid, wilde voorkomen. De Bank zou welis-
waar deze dollars kunnen converteren in goud, maar gelet op
het verminderde vertrouwen in de dollar in deze jaren, was
deze beleidslijn niet opportuun.
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Als gevolg van het gevoerde geldmarktbeleid was het nodig om
voor de beheersing van de geldhoeveelheid te beschikken over
een additioneel instrument. Door de zeer ruime buitenlandse
liquiditeitspositie van het bankwezen ontstond een situatie
waarin het voor DNB zonder bijzondere maatregelen zeer moei-
lijk werd om in de toekomst een restrictieve invloed op de
binnenlandse kredietgeving van het bankwezen uit te oefenen.
Immers, beperkingen op de kasliq,uiditeit der banken konden
teniet worden gedaan door repatriering van het netto buiten-
lands actief, waarbij deviezen aan DNB werden afgedragen. Zou
men derhalve het kasreservepercentage verhogen, dan zou het
resultaat alleen zijn dat de binnenlandse liquiditeit werd
aangevuld door deviezenafdrachten.  Naar aanleiding van deze
ontwikkeling werd door de Bank overleg met de representatieve
organisaties van het handelsbankwezen en van het landbouwkre-
dietwezen geopend, ten einde te komen tot de formulering van
maatregelen die het, binnen het kader van de uitvoering van
de WTK, mogelijk zouden maken zo nodig toch tot effectieve
kredietbeperkende maatregelen over te gaan.
De gedachte hierbij ging uit naar de mogelijkheid om het
bankwezen renteloze deposito's bij DNB te doen aanhouden tot
ten hoogste het bedrag van de eventuele overschrijding der
als dan door DNB overeenkomstig de WTK vast te stellen kre-
dietplafonds. In het voorjaar van 1960 werd over een derge-
lijke  directe  kredietrestrictieregeling  overeenstemming be-
reikt.

2.2.     Het monetaire beleid in de jaren 1960-1971, in het bijzonder
de directe kredietrestrictieregeling

Niet alleen het herstel van de convertibiliteit der voor-
naamste valuta's markeert het onderscheid tussen de jaren
vijftig enerzijds en anderzijds de jaren zestig, maar ook het
vervangen van  de  geleide  loonpolitiek  in  1959 door vrije
loonsonderhandelingen. Daarnaast werden de jaren zestig ge-
kenmerkt door een voortdurende neiging tot overbesteding.
Het is tegen deze achtergrond dat het in de jaren zestig
voornamelijk restrictieve monetaire beleid, met uitzondering
van 1963 en 1967-1968, begrepen moet worden. Dit beleid werd
met behulp van kredietplafonneringsregelingen gevoerd. Hier-
mee werd de liquiditeit van de economie niet langer beinvloed
via  de  hefboom van de  liquiditeit van het bankwezen maar
rechtstreeks. waardoor de bancaire liquiditeitspositie nauwe-
lijks meer een rol speelt.
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De regelingen die na 1960 werden gehanteerd wijken fundamen-
teel  af van de  directe  restrictieregelingen uit de  jaren
vijftig.  Allereerst hadden de regelingen na 1960 niet  ten
doel een ander monetair instrument, met name het disconto-in-
strument, te ondersteunen. Sinds 1960 wordt de discontopoli-

tiek onafhankelijk van de kredietrestrictieregeling gevoerd.
De restrictieregelingen zijn aldus een volwaardig instrument
van het monetaire beleid geworden.
Ten tweede wordt vanaf 1960 vastgesteld hoe groot in een be-
paalde  periode  de  expansie  der kredietverlening voor alle
banken te zamen mag zijn. Uitgaande van de gedachte dat al-
leen de totaliteit der kredietverlening relevant is, is dit
in vergelijking  tot  de  restrictieregelingen uit  de  jaren
vijftig, waarbij elke bank afzonderlijk genoodzaakt was haar
kredietverlening te beperken tot een bepaald bedrag ten op-
zichte van de basisperiode, een belangrijk verschil.
Ten derde kenden de restrictieregelingen uit de jaren vijftig
een absoluut plafond. Het beginsel van de regelingen na 1960
is evenwel om te voorkomen dat uit de kredietverlening door
de geldscheppende instellingen een inflatoire invloed voort-
vloeit.

Daartoe wordt deze kredietverlening aan een norm gebonden,
die voortvloeit uit de in hoofdstuk 1 beschreven theoretische
inzichten inzake de monetaire problematiek. Aldus kon met het
nieuwe  instrument  tot  rechtstreekse  beinvloeding  van  de
liquiditeit van de economie, de creatie van nieuwe liquidi-
teiten in handen van het publiek in beginsel nauwkeurig wor-
den  afgestemd  op de vermeerdering  van  de  liquiditeitsbe-
hoefte. die correspondeert met  de verwachte produktie-

·30)
groei .  We kunnen hieruit concluderen dat niet alleen de
constatering gemaakt in hoofdstuk 2.1 van belang is, te weten
dat  met  behulp  van het  'nieuwe'  instrument een scheiding
wordt aangebracht tussen het geldmarkt- en wisselkoersbeleid
enerzijds en het kredietbeleid anderzijds; maar dat ook de
nauwe  aansluiting van de  directe  kredietrestrictieregeling
aan de monetaire analyse als een belangrijk voordeel wordt
beschouwd.

Dat bij de norm voor de binnenlandse liquiditeitscreatie de
gedachte  centraal  staat  dat  de  toelaatbare  binnenlandse
schepping van liquiditeiten kleiner rnoet zijn dan het bedrag
van de behoefte die ontstaat door de toeneming van het natio-
nale inkomen tegen nominale prijzen,  zal na het lezen van
hoofdstuk 1 geen verbazing meer wekken. Als de liquiditeits-
toeneming immers wordt afgestemd op het feitelijk nominale
inkomen dan zou men de prijsstijging niets in de weg liggen.
In die zin geeft de norm een binnenlandse neutrale geldvoor-
ziening weer, waarbij geen binnenlandse  monetaire  factoren
aansprakelijk zijn voor een mc>gelijk toch aanwezige versto-
ring van het evenwicht in de reele sfeer.
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Gelet op de overbesteding die in de jaren zestig regel was,
werd bij de berekening van de norm geen rekening gehouden met
de betalingsbalanssituatie. De gedachte hierbij was dat het
aan de overvloedige bestedingen verbonden betalingsbalans-ef-
fect diende te leiden tot restrictieve monetaire verhoudingen
in  het  binnenland.  De  financiering van  een mogelijk be-
talingsbalanstekort zou aldus slechts kunnen geschieden uit
activering van bestaande  liquiditeitsreserves,  wat  gepaard
zal gaan met  een daling  van  de  liquiditeitsquote  en  een

31)
kleine  stijging van de rentestand . Met andere woorden,
het 'doorwerken' van het tekort op de lopende rekening werd
eenvoudigweg bereikt door er geen rekening mee te houden.
Om een effectief monetair beleid te voeren is het duidelijk
dat DNB zich van te voren afvraagt. aan de hand van het ver-
wachte financieringstekort van de overheid, in welke mate het
Rijk  en de  lagere  overheden hun uitgaven monetair finan-
cieren. Hiermee staat immers vast welk deel van de krediet-
verlening aan de particuliere sector toevalt. Evenals in de
jaren vijftig is DNB in de jaren zestig uitgegaan van de ge-
dachte dat de overheid zich van monetaire financiering dient
te onthouden, zodat het bankwezen de kredietverlening met het
bedrag  dat toelaatbaar is,  aan de particuliere sector kan
verschaffen. Alleen in 1966 toen bleek dat als gevolg van de
sterke  uitbreiding  van  de  korte  kredietverlening  aan  de
lagere overheden door het bankwezen de gehele binnenlandse
liquiditeitscreatie in september van dat jaar het toelaatbare
niveau ver overschreed, werd de norm voor de kredietverlening
door het bankwezen verlaagd32).
Dat de overheid zich in principe van monetaire financiering
dient te onthouden moet zuiver als een beleidskeuze beschouwd
worden. Zo merkte Holtrop op dat:  '...the allocation of the
benefits   of admissable inflationary financing between
Government and the private sector is a policF matter for
which one can hardly find objective standards'.
Voor wat betreft de berekening van de norm kunnen we nog de
volgende opmerkingen plaatsen.
Aanvankelijk werd de norm berekend met behulp van de margi-
nale liquiditeitsquote die, zoals in het voorafgaande hoofd-
stuk uiteengezet werd, op 40% van de vermeerdering van het
nationale inkomen werd geraamd. Gesteld dus dat DNB voor het
komende jaar een reele stijging van het nationale inkomen van
4% verwacht, dan betekent dit dat in dat jaar de binnenlandse
liquiditeitscreatie 'ten hoogste' met 1.6% van het nationale
inkomen mag stijgen (te weten:    LCe = k.WY.;
LC = 0.4 x 4% = 1. 6%. mits geen rekening gehouden wordt met
een gewenst overschot op de lopende  rekening van de beta-
lingsbalans). Vanaf 1965 werd voor de normbepaling de in het
voorafgaande jaar in feite bereikte liquiditeitsquote aange-
houden.
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Zoals we in een eerder stadium hebben opgemerkt kan men34>

op  korte  termijn - met  inachtneming  van  de  conjuncturele
situatie en er van uitgaande dat het nominale nationale in-
komen een bruikbare schaalvariabele vormt voor de beoordeling
van de liquiditeitsontwikkeling - uit bijvoorbeeld een stij-
ging van de liquiditeitsquote 'aflezen' dat er sprake is van
een vergroting van de in de volkshuishouding aanwezige mone-
taire speelruimte. Er zij evenwel op gewezen dat voor het te
voeren monetaire beleid de ontwikkeling van de liquiditeits-
quote niet doorslaggevend is in de besluitvorming. De liqui-
diteitsquote mag niet beschouwd worden als een indicator van
het beleid in die zin dat de quote een eenduidig antwoord zou
geven over het  te  voeren beleid. Zulks kan eenvoudig,

35)

met behulp van de in het voorgaande hoofdstuk gegeven be-
schouwing, als volgt worden beargumenteerd.
Doordat het monetaire beleidsmodel  van Holtrop  en Kessler
steunt op monetaire condities, kan men slechts aan de hand
van gegevens aangaande de werkgelegenheidssituatie, prijzen,
produktievolume, betalingsbalansontwikkeling, kostenniveau.

etcetera, de monetaire analyse zinvol benaderen. Gesteld dat
men deze macro-economische gegevens veronachtzaamt en alleen
oog heeft voor het beloop van de liquiditeitsquote dan zal,
als gevolg van een ruim monetair beleid, in omvang aanzien-
lijke prijsstijgingen kunnen resulteren, waardoor de liquidi-
teitsquote op lange termijn stabiel blijft. Dit betekent dat
DNB, die zich in dat geval uitsluitend zou baseren op het
beloop van de liquiditeitsquote, een accommoderend monetair
beleid voert.
Naast de ontwikkeling van de liquiditeitsquote geeft ook het
monetair overzicht ons informatie over het te voeren beleid,
daar een overzicht naar bronnen van liquiditeitscreatie tot
het inzicht leidt of liquiditeitsafvloeiing uit hoofde van
een betalingsbalanstekort gepaard gaat met een binnenlandse
liquiditeitsverkrapping, zodat monetaire tegenkrachten worden
opgeroepen die kunnen bijdragen tot het verdwijnen van het
tekort; of dat de liquiditeitsafvloeiing daarentegen gecom-
penseerd wordt door binnenlandse liquiditeitscreatie. In dit
laatste geval blijven de monetaire tegenkrachten uit.
Evenmin als de liquiditeitsquote indicator voor het monetaire
beleid is, werd ook de berekende norm voor de toelaatbare
liquiditeitscreatie in de jaren zestig niet koste wat het wil
nagestreefd,  en gaf de norm aldus geen eenduidig  antwoord
over het te voeren monetaire beleid. Zoals uit de berekening

van de norm bleek werd alleen rekening gehouden met de liqui-
diteitsbehoefte uit hoofde van een verwachte reele inkomens-
stijging, zonder acht te slaan op prijs- en loonstijgingen en

zonder rekening te houden met een verandering in de liquidi-
teitsbegeerte. DNB wist van te voren, aldus Holtrop36>, dat

aan die norm bezwaarlijk geheel zou kunnen worden voldaan,
maar zij rekende er op dat sancties bij een collectieve norm-
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overschrijding zouden helpen deze overschrijding beperkt te
houden. Alvorens we hierbij nader op de normoverschrijding in
de jaren zestig ingaan,  zal allereerst de techniek van de
restrictie uiteengezet worden.

Als regel werd in de jaren '60-begin jaren '70 de gedragslijn
voor de korte kredietverlening aan de private sector voor
vier maanden  in overleg met het bankwezen overeengekomen.
Slechts in 1971 is van deze procedure afgeweken in verband
met de onzekere binnenlandse economische situatie en het door
de internationale monetaire situatie ongewisse beloop van het
kapitaalverkeer met het buitenland Om die redenen37>

pleegde DNB met de representatieve organisaties van het bank-
wezen frequenter overleg dan in voorgaande jaren gebruikelijk
was en wel overleg om de twee maanden. Voor wat betreft het
kapitaalverkeer met het buitenland kan men zich voorstellen
dat door een sterke toevloeiing van gelden uit het buiten-
land, het bedrijfsleven minder behoeften heeft aan bankkre-
dieten. Een verscherpte buitenlandse liquiditeitstoevoer kan
daarnaast het monetaire beleid, dat bijvoorbeeld bij een te-
kort op de lopende rekening gericht is op een binnenlandse
liquiditeitsverkrapping, tegenwerken waardoor de reactie van
DNB kan zijn om de norm voor de toelaatbare expansie van de
korte  kredietverlening aan de  private sector te verminde-

38)ren . Daarnaast speelt ook de conjuncturele situatie, met
name de investeringsactiviteit,  alsmede de ontwikkeling der
overheidsfinancien en  de  (genoemde)  betalingsbalanssituatie
een rol in het vier-maands overleg. Eveneens is de vraag van
belang of de relevante kredietverlening beneden de daarvoor
gestelde normen is gebleven, hetgeen als indicatie kan worden
beschouwd dat er enige conjuncturele ontspanning heeft

plaatsgevonden.
Er werd dan ook bij de gedragslijn voor de korte kredietver-
lening overeengekomen dat indien de kredietverlening van de
handelsbanken en van de landbouwkredietinstellingen te zamen
gedurende drie maanden 66n of meer normen niet had overschre-

den, met de representatieve organisaties overleg zou worden
gepleegd over het eventueel opschorten of intrekken van de
gedragslijn.
Voor wat betreft de normen zelf kan worden opgemerkt dat de
handelsbanken  en  de  landbouwkredietinstellingen  hun  korte
kredieten aan de private sector in de loop van een bepaald
tijdvak niet meer dan met een bepaald percentage van de stand
in een basisperiode mogen laten toenemen.  Een bank bleef
hierbij binnen de door DNB vastgestelde norm, indien het ge-
middeld uitstaande bedrag aan kort krediet , berekend uit39)

de laatste drie bij DNB ingediende maandstaten, met niet meer
dan een vastgesteld percentage toenam ten opzichte van de
stand van het korte krediet in de basisperiode.
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Aldus verkrijgt men voor bijvoorbeeld 1961 het volgende beeld:

Kredietverlening volgens de definitie van de qedraqsliin

maandultimo gemiddelde norm realisatie overschr. (+)
stand (in % van de gemiddelde stand 4e kw.
laatste 1960 = f. 3.981 mln)
3 mnd ult.

(in mln gld)

1961 aug. 4.254.5 111 106.9 -4.1
sept. 4.298.6 112 108 -4.0
okt. 4.362.3 113 109.6 -3.4
nov. 4.425.2 114 111.2 -2.8
dec. 4.523.9 115 113.6 -1.4

(post 1) (post 2) (post 3) (post 4) (post 5)

Ter toelichting: het vierde kwartaal van 1960 werd gekozen
als  basisperiode.  Hierbij  wordt  de  feitelijke  gemiddelde
kredietexpansie over de laatste drie maanden in procenten van
de basisperiode uitgedrukt (post 4). Zo is voor augustus 1961
de realisatie: fl 4.254.5 mln: fl 3.981 mln x 100 = 106.9.
Deze realisatie wordt vergeleken met de toelaatbare geachte
kredietexpansie, die eveneens is uitgedrukt in procenten van
de  gemiddelde stand van de kredietexpansie van het vierde
kwartaal over 1960 (post 3). De norm is hierbij 111 aangezien
bovenop de basisperiode (= 100 = fl 3.981) een eenmalige ver-
hoging met 3% plaatsvond,  terwijl  de  restrictie  begon  in
augustus, de achtste maand ( 100 +8+3= 111). Post 5 geeft
aan dat voor alle maanden de norm de realisatie overtrof,
zodat  door  een  individuele  bank geen verplicht  renteloos
deposito bij DNB behoefte te worden aangehouden.
Maar gesteld, zoals bijvoorbeeld geschiedde in 1962, dat de
realisatie de norm overtreft dan ontstaat  de  volgende
situatie:

maandultimo gemiddelde norm realisatie overschr. (+)
stand (in % van de gemiddelde stand 4e kw.
laatste 1960 = f 3.981 mln)
3 mnd ult.

(in mln gld)

1962 jan. 4.603.8 115.5 115.7 0.2
febr. 4.726.0 116 118.7 2.7
mrt. 4.776.1 116.5 120 3.5

april 4.831.2 117 121.4 4.4
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Aangezien de gemiddelde stand van de 3-maands ultimo's ein-
digend met januari werd overschreden, diende voor het bedrag
van de  overschrijding door  (een)  individuele bank(en)  een
verplicht renteloos deposito te worden aangehouden van

15 maart tot en met 14 april 1962. Op de regel, dat men bij
een overschrijding van de norm een verplicht deposito diende
aan te houden, werd slechts bij hoge uitzondering van afge-
weken. De uitzonderingen hadden mede betrekking op de con-
juncturele situatie. Zo wordt in het Verslag over 1967 ons
medegedeeld dat gelet op de geringe normoverschrijding en de
plaatsvindende conjuncturele ontspanning, een verzachting van
de restrictiemaatregel heeft plaatsgevonden,  in die zin dat
bij collectieve overschrijding van de norm de depositoreke-
ning gehalveerd werd .  Van belang  is  voorts  te  consta-

40)

teren dat een omslag in de omvang van de kredietverlening
vertraagd tot uiting komt in de ruimte onder de norm, aange-
zien bij de regeling 3-maands gemiddelden worden gehanteerd.
Als men bijvoorbeeld in de maanden augustus tot en met okto-
ber een sterke toename in de kredietverlening waarneemt ten
opzichte van de  voorgaande maanden,  is  het  effect  op  de
ruimte onder de norm pas vanaf oktober zichtbaar.
Belangrijker evenwel dan het aanhouden van  een  renteloos
deposito bij DNB is dat het strafdeposito een kredietinstel-
ling niet ontslaat van de verplichting frequente en omvang-
rijke overschrijdingen te voorkomen. DNB heeft met de banken
een norm afgesproken;  de  banken dienen  zich hier  aan te
houden.

Tot nu toe hebben we onze aandacht primair gericht op de
korte kredietverlening. DNB ging er namelijk tot 1965 vanuit
dat,  door  de  restrictie  te  beperken tot deze kredietver-
lening, van de overige activiteiten van het bankwezen per
saldo geen  liquiditeitscreeerend effect zou uitgaan . Is41)

met andere woorden de toeneming van de lange passiva gelijk
aan die van de lange activa. zoals werd aangenomen, dan fun-
geren de banken slechts als doorgevers van besparingen en
staan zij op din lijn met andere financidle instellingen,
waaraan geen monetaire betekenis wordt toegekend. Toen even-
wel bleek,  na de wederinvoering van de gedragslijn voor de
korte kredietverlening in september 1963,  dat in de tweede
helft van 1964 en in 1965 van het lange bedrijf der banken
toch een sterke verruimende invloed op de liquiditeit van de
economie  uitging,  werd ook op dit  gebied een  (informele)
regeling getroffen42).

De redenen waarom meer nadruk door de algemene banken is ge-
legd op het lange bedrijf hangen allereerst samen met de toe-
nemende  vraag naar  (middel)lange  kredietverlening,  die op
haar beurt samenhing met de sterke tendenties bij het be-
drijfsleven tot industrialisatie en mechanisatie en ten twee-
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de met het gevoerde monetair beleid zelf. Wilden de banken
namelijk bij een beperkt toelaatbare expansie van het korte
krediet hun bedrijf desalniettemin sneller laten groeien dan
moesten zij uitwijken naar de lange sfeer. Gelet op de even-
wichtsregel  in dit lange bedrijf na 1965 dienden zij hier-
tegenover lange middelen, vooral spaargelden, aan te trekken.
Aangezien de algemene banken geen sterke positie innamen op
de markt voor spaargelden is het niet gekomen tot 66n rege-
ling.  In deze  jaren kon met andere woorden het toegestane
groeitempo van de aan de restrictie onderworpen activa niet
door  een  bank worden beinvloed  (men  spreekt hierbij  over
'bruto plafonds'), ofschoon DNB hier wel een voorstander van

43)was en  is   .  Vanuit een monetair oogpunt is er namelijk
geen noodzaak aanwezig om het korte en lange bedrijf in een
afzonderlijke regeling onder te brengen. Het is onbelangrijk
of een bank liquiditeiten creeert door uitbreiding van  de
korte kredietverlening dan wel door uitbreiding van de lange
activa boven de lange passiva. Derhalve zou een toeneming van

de  lange passiva,  naar keuze van een bankinstelling, mogen
leiden tot een toename van de lange activa hetzij een toename
van de korte kredietverlening.

Nu we de techniek van de kredietrestrictie hebben uiteenge-
zet, zullen we nader ingaan op de overschrijding van de norm
voor de korte kredietverlening aan de private sector. Het is
namelijk opvallend dat in de jaren zestig bijna continu een
overschrijding van de toelaatbare kredietexpansie te consta-
teren valt, die het meest geprononceerd was in 1964, 1965 en
de eerste helft van 1966.
In het voorgaande hebben we erop gewezen dat DNB van te voren
er rekening mee hield dat het bankwezen niet altijd aan de
norm zou kunnen voldoen, aangezien de norm eng gesteld was.
We kunnen hierbij aantekenen dat voor wat betreft de norm
zelf ook met het volgende rekening moet worden gehouden.
Gesteld dat DNB in een bepaald tijdvak streeft via een (ver-
scherping van de) kredietrestrictie naar een vermindering van
het op een bepaald moment bestaande niveau der bankkredieten,
ten einde langs die weg een conjuncturele overspanning tegen
te gaan. Het bankwezen dient er dan rekening mee te houden
dat  niet alleen de  kredieten die  zij  haar  clidnten  reeds
heeft toegezegd voor de invoering of de verscherping van de
restrictie moeten worden gehonoreerd, maar ook dat de kre-
dietaflossingen die zij van clidnten ontvangt langzamer zul-
len binnenkomen dan normaal, zulks indien we er van uitgaan
dat  de  (verscherpte  toepassing  van  de)  kredietrestrictie
tegen de achtergrond van een conjuncturele overspanning wordt
toegepast, waarbij  in beginsel een grotere vraag naar bank-
krediet wordt uitgeoefend.  Bovendien moet  er nog  rekening
gehouden worden met het feit dat, voor wat betreft het reke-
ning-courantkrediet, de reeds toegestane en de nog te ver-
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lenen kredieten gemiddeld tot  een  hoger  percentage  zullen
worden benut dan voor de invoering of verscherping van de
kredietplafonnering gebruikelijk was. Het behoeft geen betoog
dat om deze redenen een (verscherpte toepassing van de) kre-
dietrestrictie het bankwezen voor grote moeilijkheden
plaatst. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat in de jaren
zestig bijna continu een overschrijding van de toelaatbare
kredietexpansie heeft plaatsgevonden.
Holtrop heeft ons evenwel er op geattendeerd dat het aan-
houden van renteloze deposito's, door een bankinstelling die
de norm overschreed, het bankwezen dwingt om middelen vrij te
maken uit het overige bedrijf. Dit betekent dat de kre-44)

dietrestrictieperioden uit de jaren zestig bij overschrijding
van de norm gekenmerkt werden door een vermindering van het
aanbod van kapitaalmarktmiddelen door het bankwezen en een
jacht op spaardeposito's en overige lange middelen die geen
deel  uitmaken  van  het  liquiditeitsbegrip.  Met  name  deze
lange-termijn bancaire handelingen hebben,  volgens Holtrop,
bijgedragen tot een vermindering van de  liquiditeitscreatie
ten behoeve van de particuliere sector.  Indien dit dus het
geval mocht zijn dan kan gesteld worden dat in de jaren zes-
tig de intensiteit van het monetaire beleid veeleer tot uit-

drukking kwam in het beloop van de kapitaalmarktrente dan in
dat van de geldmarktrente.

Met deze opmerking zijn we toegekomen tot een evaluatie van
de kredietrestrictieregeling uit de jaren zestig. Aan de hand
van de tabel 'kredietrestrictie', die als Bijlage II is opge-
nomen aan het eind van deze studie. dienen drie vragen te
worden beantwoord, te weten:
1)   hoe werden de perioden, waarin er sprake was van een

kredietrestrictieregeling, gekenmerkt?
2)   waarom heeft men telkenmale voor een zeer lange tijds-

duur een kredietrestrictieregeling gevoerd?
3)   heeft het  instrumentarium bijgedragen tot  het  beoogde

doel,  ofwel  is  de  kredietrestrictieregeling  effectief
geweest?

ad 1

Aan de hand van de tabel blijkt dat bij een vergelijking tus-
sen de jaren met en zonder kredietrestrictie er geen verschil
te zijn in de groeivoet van het nominale nationale inkomen.
Als men evenwel de samenstelling van het nominale nationale
inkomen in prijs- en produktiestijging nader beschouwt,  dan
valt er wel degelijk een afwijking te constateren.
De liquiditeitsabsorptie door prijsstijging is  in perioden
waarbij  een  kredietrestrictieregeling  van  toepassing  was
bijna twee maal zo groot in vergelijking tot perioden zonder
een restrictief monetair beleid (respectievelijk 6% en 3.4%).
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Deze toename in de prijscomponent vindt haar evenbeeld in de
procentuele  verandering  van  het  prijspeil  der  gezinscon-
sumptie.
Daarentegen is in perioden waarin geen kredietrestrictie werd
gevoerd,  de  reele  groei  van het  nationale  inkomen hoger.
Maakt men hierbij nog een vergelijking tussen de jaren voor,
van en na de kredietrestrictie, dan blijkt dat de grootste
toename in het produktieniveau niet gevonden moet worden in
het jaar voordat de kredietrestrictieregeling werd toegepast.
Zo blijkt voor de tweede- en derde kredietrestrictieperiode
dat  de liquiditeitsabsorptie door produktiestijging het

grootst was in het eerste jaar waarin een kredietrestrictie-
regeling werd geintroduceerd. Met uitzondering van de eerste
kredietrestrictieperiode  blijkt  wel  dat  de  produktieomvang

het minst snelst groeide in het laatste jaar van de res-
trictie.

Voor wat betreft een zelfde vergelijking aangaande de liqui-
diteitsabsorptie door prijsstijging dient ook hier de

grootste toename in het prijsniveau, met uitzondering van de
tweede  restrictieperiode,  niet  gevonden te  worden  in  het
eerste jaar waarin de kredietrestrictieregeling werd toege-
past. Wel is het zo dat er in het eerste jaar waarin besloten
werd tot invoering van een restrictief beleid, een (aanzien-
lijke) toename in het prijsniveau ten opzichte van een jaar
daarvoor valt te constateren. Dezelfde constatering kunnen we
ook maken voor de procentuele verandering in de loonsom per
werknemer in bedrijven. Ofschoon deze verandering in perioden
met kredietrestrictie aanzienlijk was, is het ook hier niet
zo dat deze verandering in de loonsom haar hoogtepunt bereik-
te in het eerste jaar waarin besloten werd tot invoering van
de kredietrestrictieregeling.
Voor wat betreft de lopende rekening van de betalingsbalans
blijkt dat in de jaren met een kredietrestrictieregeling een
negatief  saldo  te  zijn bereikt,  met  uitzondering  van  de
eerste restrictieperiode.  Voor alle restrictieperioden valt
op dat deze terugslag op de lopende rekening het gepronon-
ceerd was bij een vergelijking tussen het jaar voordat een
restrictief beleid werd gevoerd en het eerste jaar van de
kredietrestrictie.

Aangaande het werkloosheidspercentage kunnen we constateren
dat het in perioden zonder een restrictief monetair beleid
het grootst was, terwijl het in het eerste jaar voordat de
kredietrestrictieregeling inging, afnam.
Een zelfde vergelijking leert ons dat in perioden met een
restrictief monetair beleid er een toename in het financie-
ringstekort van het Rijk en de lagere overheden valt te con-
stateren in vergelijking tot perioden zonder een restrictief
beleid.

45)Samenvattend kunnen we met Holtrop constateren dat, met
uitzondering  van  de  werkgelegenheidssituatie,  de  krediet-
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restrictieperioden zich kenmerken door het feit dat de doel-
einden van het beleid minder werden gerealiseerd dan in de
perioden zonder een restrictief beleid.  De  rechtvaardiging
voor het voeren van een kredietrestrictieregeling moet daarom
gevonden worden in de veronderstelling dat zonder een res-
trictief beleid de beleidsdoeleinden nog verder van hun op-
timale situatie zouden afliggen en op grond van het argument
dat door een restrictief beleid de tijdsduur waarin een kre-
dietrestrictieregeling nodig werd geacht  aanmerkelijk werd
verkort . We kunnen evenwel de opmerking van Holtrop niet

46)

ondersteunen, dat het eerste jaar waarop besloten werd tot
een  restrictief  beleid zich kenmerkt door een verminderde
produktiestijging  en  accelererende  prijsstijgingen.  Alleen
voor wat  betreft  de  terugslag op  de  lopende  rekening is
sprake van een 'juiste' timing van het monetaire beleid.

ad 2

Volgens Holtrop is er reden tot teleurstelling dat de kre-
dietrestrictieregeling telkenmale voor een zeer lange tijds-
duur achtereen gevoerd is. Ter beantwoording van de vraag
waarom de regeling telkenmale voor een lange tijdsduur ach-
tereen gevoerd is dienen we nader in te gaan op de monetaire
gedragingen der binnenlandse sectoren en de sector buitenland.
Voor wat betreft de uitgeoefende binnenlandse monetaire im-
pulsen kan het volgende worden geconstateerd. De binnenlandse
liquiditeitscreatie was bijna 2.5 maal zo groot in perioden
met een kredietrestrictie in vergelijking tot perioden zonder
een restrictief beleid (te weten 6% en 2.4%). Ofschoon ten
tijde  dat  een kredietrestrictie werd toegepast de binnen-
landse  liquiditeitscreatie  verre de liquiditeitsabsorptie
door  produktiestijging  overtrof  (met  uitzondering  van  de
laatste restrictieperiode waarbij beide variabelen ongeveer
gelijk aan elkaar waren) en in die zin zeker niet van een
krap monetair beleid kan worden gesproken,  is het uiteraard
zo dat een deel hiervan verklaarbaar is door het feit dat in
het jaar waarin de kredietrestrictie werd opgeheven sprake
was van een drang naar enige normale liquiditeitsverhoudingen
ten opzichte van de stijging van het nominale nationale in-
komen. door middel van het uitoefenen van een grotere vraag
naar bankkrediet47).
Desondanks is,  bij een vergelijking van de jaren voor, ge-
durende en na de kredietrestrictie het procyclische monetaire
gedrag van de overheid opvallend. In de jaren zonder een res-
trictief beleid werd gemiddeld tot 1.2% liquiditeiten ver-
nietigd, terwijl in jaren met een kredietrestrictie liquidi-
teiten werden gecrederd tot gemiddeld 1.1%.
Aangaande  de  analyse  van de  liquiditeitscreatie  door  het
bankwezen (zie tabel 1) blijkt dat er in perioden met een
kredietrestrictie  het  bruto  geldscheppend  bedrijf  sneller
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groeide dan in perioden zonder een restrictief beleid. Hoewel
dit mede is toe te schrijven aan de vooral na 1969 sterke
groei in de (middel)lange kredietverlening, kan geconstateerd
worden dat voor wat betreft de korte kredietverlening de ge-
middelde groei in dit actieve bedrijf nagenoeg gelijk was.
Dat desondanks de groei in het netto geldscheppend bedrijf in
perioden  met  en  zonder  kredietrestrictie  ongeveer  gelijk
bleef is vooral door toedoen van de door het bankwezen in de
restrictieperioden relatief sterke aantrekking van lange mid-
delen te verklaren.  Hiermee  lijkt  de  veronderstelling van
Holtrop juist dat vooral door het aantrekken van kapitaal-
marktmiddelen  is  bijgedragen  tot  een vermindering  van  de
liquiditeitscreatie ten behoeve van de private sector.

Tabel 1 - Analyse  van de  liquiditeitscreatie  door het
bankwezen (in % van de gemiddelde toename  in
de binnenlandse liquiditeitenmassa)

perioden perioden
zonder kre- met krediet-
dietrestrictie restrictie

1. kort bankkrediet aan de
private sector (+) 4.4 3.4

2. (middel)lange krediet-
verlening (+) 6.4 9.1

3. bruto geldscheppend
bedrijf (1 + 2) 10.8 12.5

4. beroep op de kapitaal-
markt en toename lange
middelen (-) -6.4 -7.7

5. netto geldscheppend
bedrijf (3 + 4) 4.4 4.8

Naast de binnenlandse liquiditeitscreatie dient voor wat be-
treft de binnenlandse monetaire impulsen ook gekeken te wor-
den naar de  liquiditeitsactivering  (zie tabel 2).  Bij  een
vergelijking tussen de jaren met en zonder een kredietres-
trictieregeling en de jaren onderling valt op:
1)   dat in de periode waarin een kredietrestrictieregeling

van kracht is in grotere mate op bestaande liquiditeits-
voorraden wordt ingeteerd dan  in perioden  zonder  een
restrictief monetair beleid (kolom 3 in vergelijking tot
kolom 6);
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2) dat vooral liquiditeiten  worden  geactiveerd  in  het
eerste jaar van de kredietrestrictie in vergelijking tot
de  overige  jaren waarin een  restrictieregeling  wordt
toegepast (kolom 2 in vergelijking tot kolom 3) en

3)   dat  in het  eerste  jaar waarin  de  kredietrestrictie-
regeling is opgeheven in vergelijking tot het laatste
jaar van de restrictie in grote mate liquiditeiten wor-
den begeerd ofwel liquiditeitsinactivering  optreedt
(kolom 4 in vergelijking tot kolom 5).

Tabel 2 - Liquiditeitsactivering  (waarvan  liquiditeits-
activering bij  de sector der gezins- en be-
driifshuishoudingen)

(in % van de binnenlandse liquiditeitenmassa aan het begin
van het jaar)

laatste eerste jaren met laatste eerste jaren zon-
jaar voor jaar van restric-  jaar res- jaar na der res-
de toe- de res- tie trictie restrictie trictie

passing trictie
van de
restrictie

1960 1961 1961-63 1962 1963 1958-61
4.8 0.8 1.3 1.6 2.4 -0.2
(4.1) (1.4) (0.8) (0.2) (1.9) (-0.1)
1963 1964 1964-67 1966 1967 1963
2.4 6.7 3.6 2.7 -0.9 2.4

(1.9) (5.5) (2.9) (2.2) (0.1) (1.9)

1968 1969 1969-72 1971 1972 1967-69
-3.8 3.7 2.8 3.4 -1.1 -2.4
(-4.2) (4.2) (3.4) (4.9) (-3.1) (-2.1)

(kolom)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Allereerst merken we ten aanzien van punt 1 op dat bij een
relatief hoge kapitaalmarktrente de liquiditeitsvoorkeur van
de gezins- en bedrijfshuishoudingen kan afnemen, waarmede de
daling van de liquiditeitsquote van deze sector in de loop
van de restrictieperiode, die de uitdrukking is van liquidi-
teitsactivering,  gedeeltelijk  verklaard  moet worden. Met

andere woorden, een restrictief monetair beleid kan, als ge-
volg van de door het bankwezen verscherpte aantrekking van
lange middelen, met enige liquiditeitsactivering gepaard gaan.
Ten tweede kan uit de in punt 2 gemaakte opmerking geconsta-
teerd worden dat de monetaire maatregelen van DNB vertraagd
doorwerken. Immers, weliswaar worden vooral  in het eerste
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jaar van de restrictie liquiditeiten geactiveerd, maar neemt
de liquiditeitsactivering gedurende de restrictieperiode af,
waardoor blijkbaar de mogelijkheid om een verder beroep te
doen op de activering van reeds bestaande liquide reserves
uitgeput raakt.
Hierdoor komt het ogenblik nader waarop van het monetaire
beleid een beslissende bijdrage tot ontspanning van de con-
junctuur kan worden verwacht. Hiertegen zou men echter kunnen
aanvoeren dat een vermindering in de activering van bestaande
liquiditeiten  juist  een aanwijzing  vormt dat de monetaire
spanningen geringer worden. Immers, de in de minder sterke
daling van de liquiditeitsquote tot uitdrukking komende ver-
mindering van de liquiditeitsactivering,  geeft  op  zichzelf
gezien een aanwijzing van ruimere  liquiditeitsverhoudingen.
Zo nam men in 1964, zijnde het eerste volledige jaar waarin
de (tweede) kredietrestrictieregeling van toepassing was, een
grote mate van liquiditeitsactivering waar (te weten 6.7%).
Ook in 1965 vond activering op bestaande liquiditeitsvoor-
raden plaats (1. 5%), maar in veel mindere mate dan in 1964,
waardoor de liquiditeitsquote veel minder snel daalde dan in
1964 (namelijk respectievelijk 2% en 5.9%). Blijkbaar zijn de
monetaire spanningen hierdoor geringer geworden.
In dit geval zou van het monetaire beleid in het geheel geen
beslissende bijdrage tot ontspanning van de conjunctuur mogen
worden verwacht. We kunnen evenwel constateren dat tegen deze
veronderstelling pleit de in punt 3 gemaakte opmerking. Het
bleek namelijk dat juist in het eerste jaar nadat de restric-
tie is opgeheven in vergelijking tot het laatste jaar van de
restrictie in grote mate  liquiditeitsinactivering optreedt.
Er is met andere woorden geheel geen sprake van geringere
monetaire spanningen, maar integendeel een drang tot terug-
keer naar meer normale liquiditeitsverhoudingen bij de afloop
van een kredietrestrictieperiode.

Voor wat betreft de liquiditeitstoevoer uit het buitenland
kan worden geconstateerd dat zij in grote mate een onbereken-
bare  factor  was.  Vooral  in  de  laatste  restrictieperiode
blijkt het Nederlandse monetaire beleid onderhevig te zijn
geweest aan een in omvang sterk fluctuerend internationaal
kapitaalverkeer.

Keren wij na een nadere bestudering van de monetaire gedra-
gingen der verschillende sectoren terug tot de door ons ge-
stelde vraag. te weten waarom was in de jaren zestig over een
zeer lang tijdvak een kredietrestrictieregeling van kracht,
dan kan worden geconstateerd, tegen de in vraag 1 beschreven
conjuncturele situatie, dat het monetaire beleid door active-
ring op bestaande liquiditeitsvoorraden vertraagd doorwerkte,
terwijl een procyclisch monetair gedrag van de Rijksoverheid
en het buitenland het monetaire beleid van DNB heeft door-
kruist.



217

ad 3

De derde door ons gestelde vraag luidde of het monetaire in-
strumentarium heeft bijgedragen tot  het  beoogde  doel,  met
andere woorden is er sprake geweest van een effectief mone-
tair beleid? In herinnering zij gebracht (vergelijk punt 1)
dat elke kredietrestrictieperiode gepaard ging met een terug-
slag op de lopende rekening van de betalingsbalans. Hierbij
streefde DNB ernaar om, als gevolg van liquiditeitsafvloeiing
uit hoofde van een betalingsbalanstekort,  een binnenlandse
liquiditeitsverkrapping  teweeg  te brengen,  ten einde mone-
taire tegenkrachten op te roepen die kunnen leiden tot het
verdwijnen van dit tekort.
Voor wat betreft de verkrapping van de liquiditeit van de
economie  bij  een  verslechtering  van  de  lopende  rekening
blijkt dat de liquiditeitsquote in de jaren zestig continu
een daling heeft vertoond.
Beantwoording van de gestelde vraag blijft evenwel moeilijk,
gelet op het feit dat de daling van de liquiditeitsquote
structureel bepaald is en gelet op het feit dat deze daling
onder invloed  stond  van een toename  in de  liquiditeits-
absorptie door prijsstijging.
Zo wordt in het Verslag over 1971 geconstateerd dat er welis-
waar - gelet op de daling  van  de  liquiditeitsquote - een

monetaire  verkrapping  werd bereikt,  maar dat deze daling
evenals in de voorafgaande jaren toe te schrijven viel aan
een  (uitzonderlijk)  grotere  prijsstijging  dan aanvankelijk

bij de toelaatbare kredietexpansie werd verwacht.
48)

2.3  Het monetaire beleid in de iaren 1972-1976, het  indirecte
kredietsysteem en de teruqkeer tot de kredietplafonnering

Begin 1972 heeft DNB de directe kredietrestrictieregelingen
tot nader order opgeschort, terwijl zij in juni van dat jaar
werden beeindigd.  In hetzelfde jaar werd na overleg tussen
DNB en de representatieve organisaties van het bankwezen een
stelsel van indirecte kredietbeheersing toegepast.
Men baseerde zich hierbij op de belangrijkste nadelen die men
in de toepassing van een direct kredietrestrictiesysteem ont-
waarde en die zo zwaar wogen dat geen andere weg overbleef
dan te komen tot een indirect kredietrestrictiesysteem.
Allereerst roerde men de concurrentieverhoudingen tussen het
bankwezen aan. Aangezien, aldus het jaarverslag over 1971, in
1972 een einde kwam aan een langdurige restrictieperiode van
ruim drie jaren, traden vooral de verstarringsverschijnselen,
in de zin van beperkte roogelijkheden van afwijkende expansie-
tempo's bij de kredietverlening voor individuele banken, op49)de voorgrond . Hieruit valt op te maken dat een directe
kredietrestrictieregeling  zich  slechts leent voor een vrij
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korte tijd. Anderzijds hebben we in hoofdstuk 2.2 geconsta-
teerd dat om conjuncturele- en monetaire redenen de directe
kredietrestrictie  voor  een  zeer  lang tijdvak achtereen is
toegepast.
Wanneer nu een dergelijk stelsel gedurende een aaneengesloten
periode langer wordt gecontinueerd en de voor deze regeling
gekozen uitgangssituatie verder in het verleden komt te lig-
gen, dan zullen de marktaandelen van de individuele banken
hoe langer hoe meer gaan verstarren waarmee de concurrentie
tussen de banken onderling vermindert.
Zowel gelet op het aspect der concurrentieverhoudingen en het
monetaire aspect is, volgens prof. dr. C.J. Rijnvos, het kre-
dietplafond als zodanig geen goed monetair-politiek instru-
ment. De kritiek met deze strekking heeft in het begin

50)

van de jaren zeventig in ons land terrein gewonnen. Daarbij
werd, volgens Rijnvos, onder meer door het bankwezen de wens
naar voren gebracht om geheel af te stappen van de directe
kredietrestrictie.
In het Verslag over 1971 werd nog een ander argument gebruikt

voor het toepassen van een indirecte  restrictieregeling en
wel een hernieuwde bezinning op het gehele kredietpolitieke
instrumentarium ten einde (in EG-verband) te zijner tijd te
komen tot harmonisatie van de instrumenten der monetaire
politiek.  Men bedenke hierbij  dat DNB 66n van de  weinige
centrale banken is die de mogelijkheid heeft tot het voeren
van een restrictiebeleid met behulp van een kredietplafon-
neringsregeling.
Vervolgens wordt in het jaarverslag over 1972 nog een derde
argument gehanteerd, te weten een indirect kredietrestrictie-
stelsel is, in vergelijking tot de kredietplafonnering uit de
jaren zestig, meer geschikt voor een 'lichte' vorm van mone-
taire beheersing (zijnde een globale bewaking van de natio-
nale liquiditeitsquote),  terwijl voorts een eventuele over-
gang naar een 'zware' vorm van monetaire restrictie soepeler
tot stand zou kunnen komen dan bij de invoering van krediet-

51)
plafonds het geval  is geweest. Wij  kunnen hieruit  op-
maken dat de directe kredietrestrictie uit de jaren zestig
het bezwaar had dat zij of niet of te stringent is toegepast.

Voor wat betreft de techniek van de indirecte kredietrestric-
tieregeling,  zoals die na 1972 is ingevoerd, wil ik op de
volgende punten de aandacht vestigen. 52>  In  tegenstelling

tot de directe restrictieregeling grijpt de indirecte kre-
dietrestrictieregeling uitsluitend aan bij de passiva-zijde
van een balans van een bank, waarbij tegenover de korte- en
lange binnenlandse toevertrouwde gelden liquiditeiten dienen
te staan, waaronder worden gerekend de vrije tegoeden bij
DNB, Nederlands schatkistpapier,  leningen aan het Rijk met
een looptijd van ten hoogste 66n jaar, vorderingen op wissel-

makelaars en kortlopende vorderingen op de lagere overheid.



219

Met betrekking tot het transmissiemechanisme van een derge-
lijke regeling wordt er van uitgegaan dat er een verband be-
staat tussen enerzijds de mate van kredietexpansie en ander-
zijds de omvang der vrije liquiditeiten der banken 6n de om-

vang van het beroep op DNB, waarmee een tekort aan liquidi-
teitsreserves kan worden aangevuld.

53)

Hiervan uitgaande,  zal verwacht mogen worden dat een bank
rekening  houdt  met  het  verkrappende  effect  op haar vrije
liquiditeit bij kredietexpansie of een andere vorm van uit-
breiding van het actieve bedrijf. De bereidheid tot krediet-
verlening zal derhalve verminderen naarmate de vrije liquidi-
teitenmarges  naderen tot  de  minimum omvang,  die voor een
soepele  beleidsvoering nodig worden geacht  respectievelijk
naarmate een groter beroep op DNB moet worden gedaan.
Zoals we evenwel aan het eind van dit deelhoofdstuk zullen
opmerken zullen er voor wat betreft de veronderstelling van
dit bancaire gedrag bij DNB twijfels rijzen.
Om tot de gewenste mate van kredietbeheersing te komen, zul-
len de vrije liquiditeiten en het beroep op DNB moeten worden
gereguleerd. Dit geschiedt door:
1)   een wijziging  van  het  liquiditeitspercentage  geldende

tegenover de korte toevertrouwde middelen, waardoor

vrije liquiditeiten worden omgezet in verplichte liqui-
diteiten of omgekeerd;

2)   openmarkttransacties in schuldtitels die geen deel uit-
maken van  de liquiditeitsreserves waardoor liquide
activa worden omgezet in niet tot de liquiditeitsreser-
ves gerekende activa of vice versa;

3)   eventuele swaptransacties in deviezen met banken;
4)   een contingenteringsregeling, waardoor de mogelijkheden

tot aanvulling van het liquiditeitsbezit worden beperkt
of uitgebreid.

ad 1

Belangrijk hierbij is dat DNB de bevoegdheid heeft om zonder
voorafgaand overleg met het bankwezen eens per maand het
liquiditeitspercentage tegenover de korte toevertrouwde mid-
delen te verhogen of te verlagen. Hieraan moet wel worden
toegevoegd dat in de regeling eveneens werd overeengekomen
dat overleg vooraf wordt gepleegd over de doelstellingen van
het restrictieve beleid, in het bijzonder over de omvang van
de wenselijk geachte kredietexpansie en de ontwikkeling van
het lange bedrijf, zulks in samenhang met de ontwikkeling van
de nationale liquiditeitsquote.
Bij  fluctuaties  in het  liquiditeitspercentage tegenover de
korte toevertrouwde gelden wordt een onderscheid gemaakt tus-
sen de 'lichte' fase en de 'zware' fase. Het formele verschil
tussen de lichte en zware fase wordt gevormd door de juridi-
sche grondslag van het stelsel. De toepassing van de lichte
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fase is gebaseerd op een gentlemen's agreement, terwijl de
toepassing van de zware fase gebaseerd is op artikel 10 van
de (oude) WTK 1956. Dit betekent dat de zware fase alleen kan
worden toegepast wanneer DNB: 'op het gebied van het krediet-
wezen tekenen ontwaart van een ontwikkeling, die naar haar
oordeel de uitvoering van haar taak, haar in artikel 9 eerste
lid van de Bankwet 1948 opgelegd, in gevaar brengt of zou
kunnen brengen'. In dit geval pleegt DNB overleg met de be-
trokken representatieve organisaties omtrent de door de daar-

bij betrokken groepen van kredietinstellingen in verband met
die ontwikkeling te volgen gedragslijn. Belangrijker is ech-
ter het materiele verschil tussen de beide fasen. In de lich-
te- of  bewakingsfase  (van  de  nationale  liquiditeitsquote)
draagt DNB er zorg voor dat de liquiditeitsaanhoudingsver-
plichting der banken een zodanige ruimte wordt gegeven dat
hiervan geen  knellende  werking  uitgaat  op  de  kredietver-
lenings- en beleggingsactiviteit. Zou men echter het percen-
tage tegenover de korte gelden in deze jaren verhogen boven
de 13%, dan zou de nog vrije liquiditeiten bij het bankwezen
zijn verdwenen, terwijl een permanent beroep op DNB nodig kon
zijn.

54)

Aldus verkrijgen de individuele kredietinstellingen ter vol-
doening aan deze verplichting een prikkel het tempo der mone-
taire expansie te matigen, aangezien er vanuit werd gegaan
dat de banken niet bereid zijn om een permanent beroep op DNB
te doen.  Eveneens moet worden geconstateerd dat de  lichte
fase hierbij haar betekenis ontleent aan het feit dat het
bankwezen,  zodra  de  omstandigheden  de  toepassing  van  een
zware fase vereisen, is ingespeeld op een dergelijk systeem.

ad 2 en 3

Ofschoon  de  liquiditeitsreserves  aangehouden  tegenover  de
korte toevertrouwde gelden de basis vormen van een indirect
systeem van kredietbeheersing, heeft men gemeend te moeten
beschikken over ondersteunende instrumenten. Hiertoe zijn de
openmarkt- en swaptransacties en de contingenteringsregeling
te rekenen.

Openmarkt-politiek kan geschieden in schatkistpapier  of
papier dat in de zin van het systeem niet tot de liquiditeit
van de banken wordt gerekend. Transacties in schatkistpapier
worden in een indirect kredietsysteem alleen gevoerd om geld-
markt-technische redenen, aangezien het uitsluitend een ver-
schuiving van de ene soort van liquiditeit (tegoed bij DNB)
naar  een andere  (schatkistpapier)  inhoudt.  Daarentegen kan
via transacties in papier dat geen onderdeel uitmaakt van de
liquiditeitsreserve, zoals lange overheidstitels, de liquidi-
teitspositie van het bankwezen worden beinvloed.
Dat de liquiditeitsreserveregeling mede betrekking heeft op
kortlopend overheidspapier,  betekent  niets  anders  dan  een
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opsluiten van het schatkistpapier in de bankbalansen. Zou dit
namelijk niet het geval zijn, en zou dus het bankwezen onbe-
perkt  krediet  kunnen  verlenen  gefinancierd  uit  aflopend
schatkistpapier,  dan  zou deze  situatie  resulteren  in  een
financiering via geldschepping door DNB van de expansie der
bankkredieten, daar de kans groot is dat de overheid, om dit
schatkistpapier terug te  kunnen betalen,  op  de  Bank  zou
moeten terugvallen.

55)

ad 4

In 1973 begon DNB met het instellen van contingenten voor het
beroep dat het bankwezen kon doen op de  herdisconterings-
faciliteiten van de Bank. Gezien de flexibiliteit waarmee
deze faciliteiten omringd zijn, kunnen zij aangemerkt worden
als een instrument. In feite een secundair instrument, aange-

zien de regeling in deze jaren werd opgezet met de intentie
het indirecte kredietbeheersingssysteem te ondersteunen.  De
maatregelen ten aanzien van het  toegestane  beroep op DNB
dienen hierbij de omvang van de vrije liquiditeitsmarges te
beinvloeden en daarmee de kredietverleningsbereidheid van het
bankwezen.  Het toegestane beroep op DNB in dit kader ge-
schiedt tegenover de officidle tarieven,  terwijl  een hoger
tarief kan worden vastgesteld bij overschrijding van het con-
tingent.

Nu we de techniek van de indirecte kredietrestrictieregeling

hebben uiteengezet,  kunnen we het  monetaire  beleid in de
jaren 1972-1976 beschrijven.
Ofschoon in 1972 een sterke terugval viel waar te nemen in de
investeringsgeneigdheid van het  bedrijfsleven,  waardoor  de
verwachting was dat de kredietontwikkeling ook zonder res-
trictieve maatregelen binnen de uit een monetair oogpunt aan-
vaardbare grenzen zou blijven was er, volgens het jaarverslag
over 1972, niettemin aanleiding de ontwikkeling van de bin-
nenlandse liquiditeitsverhoudingen in het oog te blijven hou-
denSG). Vooral diende te worden voorkomen dat het aanhou-
dende  omvangrijke  betalingsbalansoverschot  tot  een belang-
rijke liquiditeitsverruiming bij de banken en het publiek zou
leiden, omdat dit een voortduren van de sterk inflatoire ont-
wikkelingen zou vergemakkelijken en de effectiviteit van res-
trictieve monetaire maatregelen, in geval van een hernieuwde
noodzaak tot afremming van de conjunctuur, zou verminderen.
Het beleid wordt hiermee gekarakteriseerd als gericht zijnde
op een bewaking van de nationale liquiditeitsquote.
Een dergelijk beleid is in de jaren 1972-1976 vooral tegenge-
werkt door toedoen van een aanzienlijke  liquiditeitstoevoer
uit het buitenland. Daarnaast was er sprake van een aanzien-
lijke kosteninflatie, een stijging van het prijspeil der ge-
zinsconsumptie met gemiddeld 9%, een stijging van de import-
prijzen met gemiddeld 10.5% en een omgekeerde rentestructuur
in 1973 en 1974.
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Voor wat betreft de  liquiditeitstoevoer uit het buitenland
blijkt dat deze toevoer over de jaren 1972 tot en met 1976
ruim 5% van de binnenlandse liquiditeitenmassa gemiddeld over
deze jaren heeft bedragen, terwijl de lopende rekening op
kasbasis een overschot vertoonde van gemiddeld fl mrd. Tegen
de  liquiditeitstoevoer uit  het buitenland  kon,  aldus  het
jaarverslag over 1973,  'slechts in beperkte mate tegenwicht
worden geboden, omdat het lage investeringsniveau en het be-
loop van de werkloosheid (gemiddeld over 1972-1976 4% van de
afhankelijke beroepsbevolking) de toepassing van een restric-
tief monetair beleid minder gewenst maakte'.57>
Mede hierdoor werd echter de doelstelling van het monetaire
beleid allerminst bereikt, gelet op het feit dat het liquidi-
teitsbezit van de sector der gezins- en bedrijfshuishoudingen
een geweldige verruiming onderging (zie tabel 1).

Tabel 1 - het beloop van de liquiditeitsquote: 1972-1976

1972 1973 1974 1975 1976

liquiditeitsquote 32.7 35.1 38.1    36      39.8
(waarvan liquidi-
teitsbezit gezinnen/
bedrijven) (29.5) (31.4) (34.2) (31.6) (34.4)

(ultimo-gegevens: gegevens ontleend aan tabel  'Liquiditeits-
quote' - Bijlage III)

Zeker, in de jaren 1973 en 1974 behoefde deze quotestijging
niet  te  wijzen op een aanzienlijke  liquiditeitsverruiming,
aangezien in deze jaren door een orngekeerde rentestructuur
overheveling plaatsvond naar termijndeposito's ten laste van
spaartegoeden, terwijl daarnaast mede hierdoor de  aanzien-
lijke vraag naar bankkrediet in deze twee jaren kan worden
verklaard.

Gaan we namelijk nader in op de rentestructuur, dan blijkt
dat de rentevoet op drie-maands kasgeldleningen aan de lagere
overheid  (die  een  indicatie geeft voor het beloop van de
rente voor drie-maands kasgeldleningen aan de private sector
en  de  rente  op  drie-maands  termijndeposito's)  aanzienlijk
steeg boven de creditrente op drie-maands spaartegoeden voor
de jaren 1973 en 1974, zodat voor een belangrijk deel spaar-
tegoeden werden overgeheveld naar termijndeposito's.
Voorts blijkt voor het tweede halfjaar over 1973 dat de rente
op drie-maands kasgeldleningen aan de lagere overheid geno-
teerd werd boven de (laagste) debetrente die de handelsbanken
in rekening brengen. Aangaande deze rente-ontwikkeling wordt

58)
in het  jaarverslag  over  1973  op het volgende gewezen.
Met ingang van september 1973 werd besloten tot contingente-
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ring van het beroep tegen de officiele tarieven, terwijl een
hoger  tarief werd vastgesteld voor overschrijding van het
contingent. Met dit contingenteringsstelsel - waarmee DNB op
korte termijn de geldmarktrente (de rentevoet op drie-maands
kasgeldleningen aan de lagere overheid) in opwaartse zin kan
beinvloeden zonder dat zij  zich met verhoging van de dis-
conto-tarieven als renteopdrijvende instantie manifes-
teert - werd voorkomen dat de officiele tarieven de zeer hoge
en de sterk fluctuerende geldmarktrente in dat jaar moesten
volgen, hetgeen met het oog op de aarzelende conjunctuur en
gelet op de usantiele binding van de  debetrente  op  reke-
ning-courantkrediet aan het promessedisconto van de Bank niet
wenselijk werd geacht. Een gevolg was echter dat de zeer hoge
geldmarkttarieven gedurende  een groot  deel van het tweede
halfjaar belangrijk boven de debetrente der banken 1cwamen te
liggen.  Voor  de  banken was  dit  aanleiding  de  debetrente
tijdelijk meer te doen stijgen dan overeenkwam met het beloop
van het promessedisconto van de Bank, zodat de binding van de
debetrente  op  rekening-courantkrediet  aan het  promessedis-
conto niet zo usantieel was als werd gedacht.
Dat de boven geschetste ongebruikelijke rentestructuur heeft
geleid tot een grotere vraag naar bankkrediet kan als volgt
worden ingezien. Bij een relatief lage door de handelsbanken
berekende debetrente,  zullen door bedrijven in de kasgeld-
markt  bij  niet-banken  opgenomen  leningen  (het  zogeheten
'near-banking'  verschijnsel)  eerder worden afgelost en ver-
vangen worden door bankkrediet. Daarnaast zijn er volgens het
jaarverslag aanwijzingen dat, bij wijze van rente-arbitrage,
in de depositomarkt middelen werden uitgezet die direct of
indirect afkomstig waren uit rekening-courantkrediet.

Tabel 2 - Binnenlandse liquiditeitscreatie (waarvan
liquiditeitscreatie door het bankwezen)

1972 1973 1974 1975 1976 gemid-
deld

- liquidi-
absorptie
door pro-
duktie-

stijging 5.3 5.2 -1.1 0.7     4       2.8
- totale
binnen-
landse li-

quiditeits-
creatie 8.3    10       8.8 5.8 18.4 10.3

(waarvan li

quiditeits-
creatie door
het bankwezen (15.6) (13.4) (10.3) (2.2) (14.2) (11.2)

(in % van de binnenlandse liquiditeitenmassa: gegevens ont-
leend aan Bijlage I).



224

Maar ondanks deze vertekening in de  liquiditeitsquote door
een omgekeerde rentestructuur moet wel degelijk worden gecon-

stateerd dat in het beschouwde tijdvak een liquiditeitsver-
ruiming is opgetreden. Vergelijkt men immers de liquiditeits-
quote ultimo 1972 met die van eind 1975, toen de boven be-
schreven ontwikkelingen goeddeels waren uitgewerkt, terwijl
de conjuncturele ontwikkelingen in beide jaren geen noemens-
waardige verschillen vertoonden, dan blijkt dat de nationale
liquiditeitsquote is toegenomen met ruim 3%.  Daarnaast kan
niet  gesteld  warden  dat  all66n  door  een  ongebruikelijke

rentestructuur  een aanzienlijke  vraag  naar  bankkrediet  is
uitgeoefend. Ook in 1972, 1974 en 1976 kunnen we een grote
monetaire  invloed  uitgaande  van het  bankwezen  constateren
(zie tabel 2).
Waarom is derhalve geen restrictief monetair beleid gevoerd
tegen de achtergrond van de doelstelling van het monetaire
beleid om de nationale liquiditeitsquote te bewaken, ofwel
haar stabiel te houden? Waarom is met andere woorden geen
gebruik gemaakt van de zware fase van het indirecte krediet-
systeem? In het Verslag over 1974 is op deze vraag nader in-
gegaan. Gelet op de aanzienlijke stijging van de natio-

59)

nale liquiditeitsquote die in 1974 optrad, aldus het jaarver-
slag,  'werd in de loop van het Verslagjaar voortdurend over-
wogen of niet een effectieve kredietbeperking een bijdrage
zou moeten leveren tot afremming   van de liquiditeitscreatie.
Daarvoor was te meer aanleiding omdat de (korte) bank-kredie-
ten fors bleven toenemen. Besprekingen daarover werden medio
1974  met  het  bankwezen geopend.  Zulks  geschiedde voor de
eerste maal op basis van het indirecte kredietsysteem, over
de  algemene  beginselen waar eerder overeenstemming bereikt
was, terwijl men in een later stadium over de concrete func-
tionering van het stelsel in de zogenaamde zware fase even-
eens tot overeenstemming was gekomen'. Desondanks heeft men
in 1974 deze zware fase niet toegepast, gelet op een verzwak-
king van de conjunctuur in de verwachting dat door de toepas-

sing van de zware fase een renteverhoging zou worden uitge-
lokt, als gevolg van de concurrentie om de korte creditgel-
den, waardoor kapitaaltoestroming uit het buitenland zou wor-
den gestimuleerd. Aangaande deze laatste factor heeft DNB in
het overleg met het bankwezen de wens geuit zo nodig te kun-
nen  beschikken  over  de  mogelijkheid  van  toevoeging  van
directe elementen aan het indirecte kredietbeheersingsstelsel.

Ofschoon  prof.  dr.  P. Korteweg  heeft  aangevoerd  dat  het
indirecte kredietsysteem nooit werkelijk is beproefd, aange-
zien nimmer gebruik is gemaakt van de zware fase en derhalve
een beoordeling van de effectiviteit van dit stelsel  niet
valt te geven. kunnen we hiertegenover stellen dat wel dege-
lijk een evaluatie mogelijk is en wel aan de hand van de ge-
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beurtenissen in het jaar 1974. De situatie in de tweede
helft van 1974 was namelijk deze dat DNB haar enigszins ver-
scherpte  kredietbeleid,  waarbij  de  vrije  liquiditeitsmarge
werd verkleind tot 0,5 A 1%, niet heeft kunnen ondersteunen
met het geldmarktbeleid, zodat moest worden afgezien van een
restrictief monetair beleid. De situatie op de geld- en valu-
tamarkten is hierbij eenvoudig te schetsen. De gulden steeg,
onder invloed van revaluatiegeruchten en geldmarktcondities,
na medio (juni) 1974 tot eind december 1975 naar de bovenkant
van de  (Europese valuta-)slang.  Om die reden verlaagde DNB
haar tarieven met 1 procentpunt medio 1974 en bracht aldus
een verruiming van de geldmarkt teweeg.
Er zij dienaangaande opgewezen dat de handhaving van de wis-
selkoers van de gulden voorrang heeft in het beleid indien
het interne en het externe aspect van de monetaire doelstel-
ling aan het geld- en valutamarktbeleid tegenstrijdige eisen
stellen. Toen aldus naar aanleiding van de gebeurtenis-
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sen in 1974 en 1975 de afremming van een explosieve krediet-
groei om een hoge (korte) rente vroeg, maar het vermijden van
een al te sterke appreciatie van de gulden langdurig om een
lage  (korte)  rente,  moest  66n  van  beide  doelstellingen

wijken. Prioriteit verlenen aan wisselkoersstabiliteit bete-
kent in dit geval het accepteren van een lage rente en een
ruime geldmarkt teneinde een verdere toestroming van middelen
uit het buitenland te voorkomen en de daaraan verbonden in-
herente opwaartse druk op de guldenskoers tegen te gaan.
In feite ontstond begin 1977 dezelfde situatie als medio 1974
met betreking tot de ontwikkeling op de wisselkoersmarkten en
met betrekking tot het beloop van de buitensporige expansieve
kredietverlening. Ook in 1977 was de manoevreerruimte van de
Bank om via een verscherping van de (indirecte) kredietres-
trictie in de groei van de kredietverlening in te grijpen
beperkt. Ook toen werd overgegaan tot een verlaging van het
disconto, ofschoon de binnenlandse kredietverlening op zich-
zelf gezien hiervoor geen aanleiding vormde.
Hoewel de handhaving van de wisselkoers voorrang heeft in het
beleid indien het interne en het externe aspect van de mone-
taire doelstelling aan het geld- en valutamarktbeleid tegen-
strijdige eisen stellen, betekent zulks niet dat DNB passief
een explosieve kredietgroei gade zou slaan. Zoals we bij onze
bespreking van het monetaire beleid in de jaren '60 zagen is
het kenmerkend voor het beleid ter regulering van de binnen-
landse geldwaarde dat in perioden van dreigende of bestaande
overbesteding het zwaartepunt wordt gelegd op de beheersing
van de binnenlandse liquiditeitscreatie. Door bij de bereke-
ning van de norm voor de toelaatbare binnenlandse liquidi-
teitscreatie geen rekening te houden met de betalingsbalans-
situatie  zal  de liquiditeitsafvloeiing naar het buitenland
als gevolg van het  tekortschietende  saldo  op  de  lopende
rekening - zijnde een  nationaal  besparingstekort - de  ge-
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wenste tendentie tot monetaire verkrapping teweeg brengen.
In  deze  situatie  heeft  het  kredietplafonneringsinstrument
voordelen boven een indirecte kredietrestrictieregeling. Door
zijn orientatie op de oogmerken van  het  wisselkoersbeleid
vormt het geldmarktbeleid in Nederland een minder geeigend
instrument ter beinvloeding van de monetair relevante kre-
dietactiviteiten van het bankwezen. Immers, men heeft slechts
de beschikking over 66n instrument waarmee men zowel een be-
heerste binnenlandse liquiditeitscreatie  als  wisselkoers-
stabiliteit tracht te bereiken. Bovendien zijn er bij Kessler
en Den Dunnen twijfels gerezen over de effectiviteit van een
indirecte kredietrestrictieregeling. Deze twijfels zijn voor-
al van belang in een situatie waarin de centrale bank hoe dan
ook de omvang van de  binnenlandse  liquiditeitscreatie  wil

62)beheersen. In dit kader merkte Kessler op dat voor wat
betreft een indirecte kredietrestrictieregeling de  door  de
centrale bank teweeg geroepen liquiditeitsverkrapping van het
bankwezen aan dit bankwezen in feite geen prikkel geeft tot
beperking van het actieve bedrijf ten einde langs die weg de
last van de verplichte kas- of liquiditeitsreserve te vermin-
deren, maar uitsluitend een prikkel tot het aantrekken van
kas- of liquiditeitsmiddelen,  hetzij  door een beroep op de
centrale bank, hetzij door een beroep op de binnenlandse- of
buitenlandse geldrnarkten.
Het gevolg is aldus dat van deze vormen van monetaire beheer-
sing in eerste instantie uitsluitend een sterk rente-opdrij-
vende werking uitgaat zonder dat dit behoeft te leiden tot
een sterke afflauwing van het tempo van monetaire expansie.
De rrtogelijkheid hierbij voor een centrale bank om te kiezen
voor de korte rente als operationele beleidsvariabele dan wel
voor de omvang van de bancaire reserves van de banken, is
secundair, aangezien de transmissie steeds loopt via de beyn-

63)
vloeding  van  de korte rente. Daarnaast  kan,  volgens
Kessler, bij een restrictief monetair beleid zelfs een omge-
keerde rentestructuur ontstaan. Naar zijn mening voorkomt een
kredietplafonneringsbeleid een scheeftrekking van de rente-
structuur, zoals die kan optreden indien het aangrijpingspunt
van het kredietbeleid in de geldmarktsfeer ligt en de ge-\

wenste ontwikkeling van de lange rente - bedoeld wordt in dit
kader dat een nationaal besparingstekort van de volkshuis-
houding tot uitdrukking moet komen in de vraag- en aanbodver-
houdingen op de kapitaalmarkt - tot stand moet komen via een
(vertraagde) doorwerking van de korte rentetarieven.
Ook Den Dunnen heeft er op gewezen '...dat de banken, indien
zij in de klem dreigen te komen, veeleer zullen trachten uit
te wijken naar het versterkt aantrekken van korte creditgel-
den - tegen sterk oplopende rentepercentages - dan naar bij-
stelling van hun kredietverlening.

,64)

Aangezien de transmissie steeds loopt via een beinvloeding
van de korte rente, kan men ook zeggen dat de intensiteit van
de indirecte restrictieregeling tot uitdrukking komt in het
beloop van de geldmarktrente.
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Gelet op het bovenstaande betoog heeft de Bank in 1977 ge-
meend andermaal gebruik te maken van de kredietplafonnerings-
regeling ter regulering van de binnenlandse geldwaarde.
Voor wat betreft de techniek van de directe kredietrestric-
tieregeling voor de periode 1977-1981 kunnen we opmerken dat
de techniek enerzijds overeenkomst vertoonde met de krediet-
plafonnering uit de jaren zestig. Ook in 1977-1981 was de
regeling gebaseerd op  een vergelijking van  de  gemiddelde
stand van het  krediet  in de voortschrijdende drie-maands-
perioden met die in een basisperiode, waarvoor het vierde
kwartaal van 1976 werd gekozen. Anderzijds valt er een duide-
lijk verschil te constateren, aangezien in 1978-1981 66n pla-

fond gold voor de korte kredieten aan de binnenlandse private
sector 6n de binnenlandse lange activa te zamen, voor zover

deze niet gefinancierd werden met binnenlandse lange passiva.
Er heeft zich dus in vergelijking tot de jaren zestig een
ontwikkeling voorgedaan van een methode van kredietplafonne-
ring waarbij het toegestane groeitempo van de voor de rege-
ling relevante bancaire activa niet door een bank kon worden
beinvloed (bruto plafonds) naar een methode waarbij dit wel
het geval is (netto plafonds).
Mijns inziens verdient het aanbeveling om de norm met betrek-
king tot de maximale omvang van de expansie van het netto
monetaire bedrijf te beschrijven als een norm voor de mini-
male omvang van het beroep dat door de kredietinstellingen op
lange middelen moet worden gedaan. Als men op die wijze het
stelsel van netto plafonds beschrijft, komt duidelijker de
essentie van een dergelijk plafonneringsstelsel tot uitdruk-
king.  Met behulp van een dergelijk stelsel wordt verzekerd
dat de financiering der uitgaven van de private sector in
belangrijke mate uit lange,  dat wil zeggen niet monetaire
middelen plaatsvindt.  Deze regeling  is  met  andere woorden
vooral een aansporing om lange middelen aan te trekken. Voor
een dergelijke norm was alle aanleiding, aangezien in 1976 en
1977 vooral door toedoen van het feit dat de lange uitzettin-
gen te weinig door lange middelen waren gedekt bij de kre-
dietinstellingen de aanzienlijke monetaire invloed van deze
instellingen verklaard moet worden. Opvallend is ook dat DNB
in 1977 bij de invoering van het kredietplafonneringsstelsel
er impliciet van uitging dat het bankwezen uit eigen beweging
er niet voor zou zorgen het evenwicht in zijn lange bedrijf
te herstellen.
Het stelsel van netto plafonds heeft, volgens DNB, het voor-
deel boven bruto plafonds, omdat de kans dat er verstarrings-
verschijnselen  zullen  optreden  geringer zijn. Immers,65)

onder het netto-stelsel wordt alleen de onderlinge verhouding
van het netto-geldscheppend bedrijf gefixeerd, waardoor het
tempo van de kredietverlening van bank tot bank kan afwijken,
afhankelijk van het aantrekken van lange middelen.
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Maar voor kleinere (buitenlandse en binnenlandse) bankinstel-
lingen, die geen of nauwelijks toegang hebben tot de markt
voor lange middelen, of waarvan de aard van het bedrijf zich
niet leent voor lange passief-financiering, is het netto-sys-
teem uit het oogpunt van concurrentieverhoudingen ongunstig.
Met andere woorden, deze kleinere instellingen zij,n nauwe-
lijks in staat doorgeefbare passiva aan te trekken en aan te
wenden. Om die reden verkregen zij een extra toewijzing van
(krediet)ruimte.

2.4  De directe kredietrestrictie in de jaren 1977-1981

De aanleiding tot het voeren van een restrictief monetair
beleid in 1977 was een stijging van de liquiditeitsquote, die
sinds 1971 met meer dan 7 punten steeg tot 41% in 1976. Voor
het laatstgenoemde jaar moet dit vooral verklaard worden uit
de ongewone explosieve groei van de hypothecaire kredietver-
lening, waartegenover in te geringe mate lange middelen door
het bankwezen werden aangetrokken, zodat de monetaire invloed
uitgaande van dit  lange  bedrijf  6.6% van de  binnenlandse
liquiditeitenmassa aan het begin van het jaar bedroeg.
Het te voeren kredietrestrictiebeleid, aldus het jaarverslag
over 1976, wordt evenwel gecompliceerd door het dualistische

66)karakter van  de  problematiek. Enerzijds  de  monetaire
overexpansie  maar  anderzijds  de  niet  florissante  algemene
economische situatie. Om die reden werd een beoordelingspauze
in de gesprekken met het bankwezen over het te voeren mone-
taire beleid ingelast, ofschoon in beginsel een norm voor de
toelaatbare liquiditeitscreatie  werd  opgesteld voor een
periode van 12 maanden. Maar uit het feit dat DNB niet alleen
afging op de stand van de liquiditeitsquote ultimo 1976, doch

ook vergeleek met die van 1971, zijnde het laatste jaar (tot
1976) waarin een restrictief monetair beleid werd gevoerd,
kan worden afgeleid dat zij vreesde dat de remweg voor het
monetaire beleid te lang was geworden. Met andere woorden, er
was behoefte om de nationale  liquiditeitsquote  omlaag  te
brengen, ook als er geen zicht op conjunctureel herstel was.
Gesteld dat er na 1977 wel een conjunctureel herstel zou in-
treden, dan zou de quote nog te ruim zijn alvorens het mone-
taire beleid effectief remmend zou kunnen werken.  Bij  een
aanzwelling van de conjunctuur zouden aldus weliswaar liqui-
diteiten worden geabsorbeerd, maar eveneens diende met liqui-
diteitsactivering rekening te worden gehouden. Er was een te
ruime  liquiditeitsvoorziening.  die bij  handhaving  tot  een
zelfstandige bron van prijsinflatie zou kunnen worden. Aldus
zou het monetaire beleid zich op deze autonome, zijnde een
niet-conjunctureel bepaald gedeelte, moeten richten: te weten
een reductie van de liquiditeitsquote met 1 procentpunt per
jaar gedurende de periode tot 1980.
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In de beschouwde periode nam een aantal centrale banken het
besluit monetaire normdoelstellingen te publiceren. Door het
vooraf aankondigen van normen beogen de autoriteiten de grens
aan te geven waarboven zij niet voornemens zijn de prijsin-
flatie te accommoderen en trachten zij derhalve voorshands
een matigende invloed uit te oefenen op de prijs en loonont-
wikkelingen. Hieraan ligt de gedachte ten grondslag dat via
een stabiele monetaire expansie de inflatoire verwachtingen
op middellange termijn doorbroken kunnen worden.
Onder  de  centrale  banken die  het  besluit namen monetaire
normdoelstellingen te publiceren valt de Deutsche Bundesbank
te rekenen. Vanaf medio jaren zeventig werd in West-Duitsland
een kwantitatieve doelstelling gepubliceerd voor de 'Zentral-
bankgeldmenge'  (ZBG).  Door jaarlijks een groeivoet voor de
ZBG vast te stellen geeft de Bundesbank aan de economische
subjecten tevoren een indruk van de monetaire ruimte waarop
zij  zich bij  hun disposities  kunnen  baseren.  Werknemers,
werkgevers  en de  overheid hebben de keus:  indien zij met
loon- en prijsstijging verder willen gaan dan de autonome
prijsstijging waarvan de Bundesbank uitgaat - en welke van te
voren als afhankelijke variabele voor de berekening van de
norm van de ZBG bekend wordt gemaakt - dan zal de groei van

67)
de reele produktie in het gedrang komen.
In tegenstelling  tot  de  Bundesbank heeft De Nederlandsche
Bank niet gekozen voor een jaarlijks min of meer vaste groei-
voet van de geldhoeveelheid,  die vooraf publiekelijk wordt
aangekondigd. Weliswaar, zo merkte Kessler in 1978 op, is het

van groot belang om de inflatieverwachting via het monetaire
beleid te doorbreken,  maar  '...of  het  daartoe  gewenst  is
monetaire normen met betrekking tot het stijgingstempo van de
liquiditeitenmassa  c.q.  van  de  binnenlandse  liquiditeits-
creatie  de  status  te  geven van publiekelijk aangekondigde
commitments van de monetaire autoriteit moet voor de Neder-
landse  situatie  ernstig worden betwijfeld.  Het beleid zou
daardoor  de  onder  de  huidige  omstandigheden  noodzakelijke
flexibiliteit kunnen verliezen en/of ongeloofwaardig kunnen
worden indien - bijvoorbeeld door externe invloeden waaraan
de open economie van Nederland in sterke mate is blootge-
steld - de normen niet  (spoedig)  zouden blijken te  worden
gerealiseerd.

'68) In zijn visie dient  het  publiekelijk
bekendmaken van de beleidsvoornemens van een centrale bank
zich te beperken '...tot het indiceren van de richting van de
liquiditeitsquote-ontwikkeling die op middellange termijn het
meest wenselijk wordt geacht...'.
Wanneer men aldus  streeft naar een  terugdringing  van  de
liquiditeitsquote met 66n punt per jaar. zoals het voornemen

was voor de periode 1977-1980, dan mag men hieruit niet con-
cluderen dat wanneer in een bepaald jaar de quote met minder
dan 66n procentpunt gereduceerd wordt, derhalve voor bijvoor-

beeld het jaar daarop een restrictiever monetair beleid ge-
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voerd moet worden. Of het beleid verscherpt, gecontinueerd
dan wel minder restrictief gevoerd zal worden is, met inacht-
neming van het na te streven beleidsdoel op middellange ter-
mijn, afhankelijk van de monetaire en economische situatie
van het moment.
Niet alleen Kessler maar ook Zijlstra heeft gewezen op de
bezwaren die verbonden zijn aan het jaarlijks publiceren van
monetaire normdoelstellingen. Hoewel er zijns  inziens geen
twijfel  mogelijk is dat door het publiceren van monetaire
normdoelstellingen het inflatoire klimaat getemporiseerd kan
worden, geeft een vaste geldgroeiregel aanleiding tot proble-
men wanneer de norm om wat voor reden dan ook niet gereali-
seerd wordt. Het positieve effect van de gepubliceerde doel-
stelling, te weten de inflatoire verwachtingen belnvloeden,
gaat dan immers teloor.

Ter beantwoording van de vraag welke betekenis moet worden
toegekend aan de ontwikkeling van de liquiditeitsquote voor
het  te voeren monetaire beleid kunnen we,  zoals hierboven
reeds werd aangestipt, dezelfde opmerkingen maken als die in
hoofdstuk   2.2.   over het monetaire beleid   in de jaren zestig.
Te weten, wanneer DNB met het bankwezen in overleg treedt
over het te voeren beleid, verschaft de ontwikkeling van de
liquiditeitsquote informatie over het te volgen beleid, naast
de overige inlichtingen die men verkrijgt door te kijken naar
de betalingsbalansontwikkeling,  de overheidsfinancien en de
prijs- en loonontwikkelingen. Aldus is de liquiditeitsquote
geen indicator voor het monetaire beleid, aangezien de quote
op zichzelf gezien geen eenduidig antwoord geeft over het te
voeren beleid.

Het zou ook om een andere reden bezwaarlijk zijn om de liqui-
diteitsquote  aan  te  merken  als  een  indicator.  aangezien
statistische gegevens over de schaalvariabele, het nominale
nationale inkomen, op maandbasis ontbreken en op kwartaal- en
jaarbasis zeer vertraagd ter beschikking komen.  Met andere
woorden, het beloop van de liquiditeitsquote is gebaseerd op
zeer voorlopige schattingen. Een markant detail hierbij is
dat door opwaartse herzieningen van het nominale nationale
inkomen, dat door het Centraal Bureau voor de Statistiek in
deze periode is uitgevoerd, de liquiditeitsquote ultimo 1976
in feite niet 40% beliep maar 37.5%, zodat vanaf 1971 een
quotestijging van ongeveer 4% is opgetreden in plaats van
6.5% (zie tabel 1).
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Tabel 1 - Liquiditeitsquote in 1976 - volgens het jaar-
verslag over:

oude reeks nieuwe reeks

1976 40.1                -
1977 39.6 40.3

1978 39.1 39.8

1979 38.5 39.3

1980 38.8 39.5

1981                                  -             37.5

(nieuwe reeks wegens wijziging in de maandstaatregistratie
van de kredietinstellingen).

Het nominale nationale inkomen in 1976 volgens het Jaarver-

slaq over:
(in mln guldens)

1976 222.000 1979 231.170

1977 225.000 1980 229.810

1978 228.000 1981 241.680

Met betrekking tot het gevoerde monetaire beleid in de jaren
1977-1981 kunnen we de volgende opmerkingen maken.  In het
algemeen werd bij de normstelling uitgegaan van een verwachte

stijging van het nominale nationale inkomen, onderverdeeld in
een reele- en een prijscomponent en van een wenselijk geachte
liquiditeitsquote. Hierna berekende DNB de toegestane aanwas
van de binnenlandse liquiditeitenmassa, waarbij rekening ge-
houden werd met het financieringsgedrag van de Rijksoverheid
en al of niet met liquiditeitstoevoer uit het buitenland,
zodat aldus de ruimte voor kredietverlening die het bankwezen
kreeg toebedeeld een sluitpost vormde.
Aanvankelijk is hierbij uitgegaan van een gematigde raming
van de monetaire financiering van de overheid. Toen er even-
wel na 1978 een aanzienlijke stijging van het financierings-
tekort van de overheid bleek op te treden en de verwachtingen
voor 1979 geen ommekeer gaven, is rekening gehouden met een
aanzienlijke monetaire financiering door deze sector. DNB was
evenwel van mening dat deze financiering niet automatisch op
de  ruimte voor de banken diende te worden gekort. Derhalve
heeft men voor het jaar 1979, bij de berekening van de kre-

dietruimte,  de  monetaire  financiering  ten behoeve  van  de
overheid op fl 3 mrd gecalculeerd (zijnde t 1% van het natio-

nale inkomen). Zij werd niet gepresenteerd als een verwach-
ting. maar uitsluitend als rekengrootheid ten einde de toe-
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laatbare  kredietvraag der kredietinstellingen te normeren.
Immers, op grond van het verwachte beloop van het financie-
ringstekort ( 6%) en het verwachte beroep op de kapitaalmarkt
(4.5%) zou een grotere omvang in de rede liggen, hetwelk ook
inderdaad werd gerealiseerd.
Voor 1979 werd eveneens een tekort op de lopende rekening
verwacht. Het standpunt van de Bank met betrekking tot de
normstelling was dat alleen bij een tijdelijke liquiditeits-
afvloeiing naar het buitenland het aanvaardbaar is dat mone-
taire financiering van de overheid en deze liquiditeitsaf-
vloeiing elkaar compenseren. Indien echter de liquiditeitsaf-
vloeiing naar het buitenland op langere termijn voortduurt,
zal voor het herstel van het externe evenwicht de  liquidi-
teitsonttrekking door het buitenland in de binnenlandse mone-
taire verhoudingen moeten doorwerken,  wat  neerkomt  op  een
daling van de liquiditeitsquote. Men zal na de voorafgaande
hoofdstukken  geen  moeite  hebben  om  hierin  een  duidelijk
karakteristiek van de monetaire analyse van DNB te ontwaren.
Zoals we in het hoofdstuk over het monetair beleid in de
jaren zestig zagen probeert DNB het tekort op de lopende
rekening door te laten werken in de binnenlandse monetaire
verhoudingen, door bij de berekening van de kredietruimte te
abstraheren van  liquiditeitsafvloeiing uit  hoofde  van  dit
betalingsbalanstekort.

Voor 1980 gaven de genoemde factoren voor DNB geen aanleiding
om de kredietrestrictieregeling te bedindigen of op te schor-
ten, ofschoon het kredietexpansietempo der banken gematigd
was. Dit laatste blijkt ook uit het feit dat eind 1979 het
bankwezen over een ruime marge onder de norm beschikte.

De lopende rekening van de betalingsbalans bleef aanhoudend
een negatief saldo vertonen, terwijl opnieuw gerekend moest
worden met een  aanzienlijke  monetaire  financiering  ten
behoeve van de overheid en een verwachte prijsstijging vol-
gens de Macro Economische Verkenning met 6%. DNB was echter
bereid alleen bij de normering rekening te houden met een
prijsstijging van 5%.
Voor wat betreft de liquiditeitscreatie ten behoeve van de
overheid vond eind 1980 een briefwisseling plaats tussen DNB
en het ministerie van Financien, waarbij de Bank er op wees
dat het beroep door de overheid op monetaire financiering
gedaan in 1980 een zodanige omvang had aangenomen dat de
daarmee gepaard gaande liquiditeitscreatie vrijwel gelijk was
aan de toelaatbare omvang van de totale binnenlandse liquidi-
teitscreaties').  En  aangezien  de  liquiditeitscreatie  ten
behoeve van de private sector niet veel verder kon worden
teruggedrongen dan tot  ca.  60% van de toelaatbare totale
liquiditeitscreatie werd aldus op het ontoelaatbare van een
dergelijke ontwikkeling gewezen. In haar brief zinspeelde DNB
er op om zonodig de korte vorderingen op de overheid in dekredietrestrictieregeling op te nemen.
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De kredietrestrictieregeling werd in 1981 opgeschort, zulks
niet alleen tegen de achtergrond van een omvangrijke ruimte
van de kredietinstellingen onder de norm, maar ook tegen de
achtergrond van een zwakke conjuncturele ontwikkeling,  een
fors overschot op de lopende rekening van de betalingsbalans
dn (last but not least) de beleidsafspraken tussen DNB en het

ministerie van Financien tot verdere beperking van de mone-
taire financiering van overheidswege voor 1982 en 1983.

Bij het bezien van het gevoerde kredietrestrictiebeleid valt
de lange duur van de restrictie op.  Een belangrijke reden
hiervoor is gelegen in het voorzichtige 'restrictieve' mone-
taire beleid van DNB, tegen de achtergrond van de zwakke con-
juncturele ontwikkeling.  Daarnaast moet worden gewezen  op
het, evenals in de jaren zestig. pro-cyclische monetaire ge-
drag van de overheid en de omslag in de lopende rekening die
na  1978 optrad.
Van een krap monetair beleid kan men in deze  jaren niet
spreken.  De  binnenlandse  liquiditeitscreatie  ging voor  de
periode 1977-1981 verre de liquiditeitsabsorptie  uit hoofde
van produktiestijging te boven, wat eveneens gold voor de
totale nominale inkomensstijging.
Voor wat betreft de analyse van de liquiditeitscreatie door
het bankwezen (zie tabel 2) blijkt dat, nog sterker dan in de
jaren zestig het geval was, door een aanzienlijk beroep te
doen op de kapitaalmarkt en door een toename van de lange
middelen, een gematigde netto monetaire invloed resulteerde.

Tabel 2 - Analyse  van  de  liquiditeitscreatie  door  het
bankwezen (in % van de binnenlandse liquidi-
teitenmassa gemiddeld over deze jaren)

1972-1976 1977-1981

1.   kort bankkrediet aan de
private sector 8.4 9.2

2.   (middel)lange kredietver-
lening 14.4 15.5

3.   bruto geldscheppend
bedrijf (1+2) 22.8 24.7

4.   beroep op de kapitaal-
markt en toename lange
middelen (-) -9.3 -19.4

5.   netto geldscheppend
bedrijf (3+4) 13.5 5.3
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In 1979 tot de tweede helft van 1980 heeft hierbij vooral de
omgekeerde rentestructuur een rol gespeeld. Door deze rente-
structuur deed zich de situatie voor dat banken de uitbrei-
ding van hun korte uitzettingen financierden met nieuw aange-
trokken  lange  middelen,  hetgeen  bij  een  weder  'normale'
rentestructuur leidt tot een verslechtering  van de  rente-
marge. Immers, de noodzaak in de kredietplafonneringsregeling
om lange middelen aan te trekken als men de kredietverlening
wil uitbreiden maakt, naarmate meer kort krediet lang wordt
gefinancierd, de rentemarge gevoeliger voor eventuele dalin-
gen van de rente. Zulke dalingen kunnen in de regel aan de
passiva-zijde minder snel gevolgd worden, terwijl ze aan de
activa-zijde van de bankbalans wel snel doorwerken.
Er zij op gewezen dat  deze  ongebruikelijke  rentestructuur
vooral het gevolg was van het Amerikaanse monetaire beleid dn
de positie van  de gulden in het Europees Monetair
Stelsel(EMS).
Voor wat betreft de positie van de gulden in het EMS trachtte
DNB een herhaling van de gebeurtenissen in Brussel op 23 sep-
tember 1979, toen Nederland gedwongen werd te devalueren ten
opzichte van de D-mark,  te voorkomen. Een dergelijk beleid
impliceerde  destijds  een  meegaan  met  de  internationale
rente-ontwikkelingen.  Hierbij  diende,  tegen de  achtergrond

van een tekort op de lopende  rekening,  een evenwicht  tot
stand te komen tussen de lopende rekening en het niet-ban-
caire kapitaalverkeer. Immers, een financiering van het te-
kort op de lopende rekening door middel van deviezenafgifte
zou de gulden reduceren tot een (nog) zwakke(re) munt in het
EMS, terwijl de mogelijkheden in deze jaren om een tekort op
de lopende rekening te financieren ten laste van het Netto
Buitenlands Actief van het bankwezen eveneens beperkt waren,
aangezien  deze  post,  als  gevolg  van het  tekort  van  de
niet-monetaire sectoren,  een sterke vermindering had onder-
gaan.
Het is van belang er op te wijzen dat deze omgekeerde rente-
structuur niets van doen had met het in Nederland toegepaste
kredietplafonneringsstelsel.  Integendeel,  zonder  een derge-
lijk beleid zou wellicht een nog hogere geldmarktrente, tegen
de hierboven beschreven beleidsuitgangspunten, aanvaard
moeten worden. Zou namelijk geen directe kredietrestrictie-
regeling zijn toegepast, dan zou - uitgaande van de veronder-
stelling dat het bestaan van een norm voor de toelaatbare
binnenlandse liquiditeitscreatie monetaire tegenkrachten op-
roept  die  kunnen  leiden  tot  het  verdwijnen  van  dit  te-
kort - bij het ontbreken van de norm een nog hogere rente
vereist zijn om een alsdan te verwachten groter tekort op de
lopende rekening van de betalingsbalans te compenseren mid-
dels kapitaalinvoer.
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Aan het begin van de laatste kredietrestrictieperiode was DNB
voornemens om de liquiditeitsquote met 66n procentpunt per

jaar terug te dringen. Dit beleidsvoornemen was niet gegoten
in een jaarlijkse min of meer vaste groeivoet van de geldhoe-
veelheid, maar gaf alleen de richting aan van de quote-ont-
wikkeling die op middellange-termijn het meest wenselijk werd
geacht.  Ofschoon de  liquiditeitsquote  inderdaad de  eerste
jaren waarin het kredietplafonneringsbeleid gevoerd werd ge-
daald is, blijkt dat de quote sinds 1980 tot en met 1985 een
aanzienlijke stijging heeft ondergaan. In 1980 en 1981 steeg
de quote nog gematigd, doch sinds 1982 expansief. In verge-
lijking tot de jaren 1980 en 1981 stond vanaf 1982 tegenover
een geringe liquiditeitsabsorptie - met name het gevolg van
gematigde prijsontwikkelingen - een aanzienlijke toename van
de  binnenlandse  liquiditeitenmassa.  Bezien wij  de oorzaken
van de liquiditeitsaanwas, dan blijkt dat er  in de  jaren
1982-1985 sprake is geweest van een groot nationaal liquidi-
teitsoverschot.70>  In  een  periode  van  aanzienlijke  over-

schotten op de lopende rekening is het vrijwel onvermijdelijk
dat de sector buitenland een positieve bijdrage levert aan de
totale  monetaire  expansie.  Daarnaast  zijn echter de ruime
monetaire  verhoudingen mede gedragen door  de  binnenlandse
liquiditeitscreatie. Met name de monetaire invloed uitgaande
van het netto lange bedrijf der geldscheppende  instellingen
is voor de jaren 1983 en 1985 aanzienlijk geweest. Deze in-
vloed vanuit het lange bedrijf der geldscheppende instellin-
gen vindt voor de periode vanaf 1954 slechts haar evenbeeld
in de jaren 1972 en 1976, wat voor het laatstgenoemde jaar
aanleiding was om een kredietplafonneringsbeleid te voeren.
In tegenstelling tot 1976 was het evenwel niet de hypothe-
caire kredietverlening doch de aanzienlijke stijging van de
lange uitzettingen van de geldscheppende instellingen bij de
overheid alsmede het - in vergelijking  tot  de  periode
1977-1981 - sterk teruglopen van de aanwas van spaargelden,
die debet waren aan de genoemde ontwikkeling. Vooral het feit
dat het bankwezen zijn portefeuille  langlopende overheids-
schuld fors uitbreidde heeft Bankpresident Duisenberg niet
zonder zorg gadegeslagen. In dit verband metkte hij  in het
jaarverslag  over  1983  op dat: 'hoewel  de overheid haar

publiekelijk geuite voornemen om bij de financiering van haar
tekort geen beroep te doen op kortlopende leningen ten volle
uitvoert, (...) toch diezelfde overheid debet  (is) aan het
grootste  deel van deze uitbundige monetaire ontwikkeling.
Voor het tweede jaar achtereen heeft namelijk het bankwezen
zijn  portefeuille  langlopende  overheidsschuld  fors  uitge-
breid, terwijl de aanwas van lange middelen der banken daar
geenszins gelijke tred mee heeft gehouden.

,71)

Teneinde tot uitdrukking te brengen dat de monetaire implica-
ties van een groot kapitaalmarktberoep door het Rijk aanzien-
lijk waren werd voor de bepaling van de liquiditeitscreatie
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ten behoeve van de overheid het beroep van de overheid op
kortlopende leningen - zoals op de traditionele wijze bere-
kent - en de lange uitzettingen van de geldscheppende instel-
lingen bij de overheid tezamen genomen. Men zou ook kunnen
spreken over 'indirecte' monetaire financiering van de over-
heid.  Op deze wijze resulteerde voor 1983 een binnenlandse
liquiditeitscreatie ten behoeve van de overheid van ruim 50%
van de  totale binnenlandse liquiditeitscreatie,  terwijl  in
1985 deze post 40% van het totaal uitmaakte. In feite zijn de
monetaire  implicaties  van het hoge financieringstekort van
het Rijk nog groter. Naast de lange kredietverstrekking door
het bankwezen aan de overheid zou namelijk ook rekening ge-
houden moeten worden met het feit dat de overheid zich in
sterkere mate tot de particuliere spaarder is gaan richten,
die relatief laag rentende spaartegoeden bij het bankwezen
kan opvragen teneinde hoger rentende staatsobligaties in zijn
portefeuille op te nemen. Ceteris paribus vermindert hierdoor

bij het bankwezen de aanwas der lange passiva, zodat gegeven
een  bepaalde  omvang  der  kredietverlening  een  additionele
monetaire impuls ontstaat.

72)

Voor het monetaire overzicht betekent din en ander dat de
liquiditeitscreatie van het bankwezen ten behoeve van de pri-
vate sector geringer is dan in de gebruikelijke  monetaire
analyse wordt aangegeven. In deze analyse wordt namelijk de
binnenlandse oorzaken van de liquiditeitscreatie onder-
scheiden in:

1)   liquiditeitscreatie van de zijde der overheid, zijnde de
korte kredietverlening door het bankwezen aan de over-
heid en een intering op het tegoed van het Rijk bij DNB
en

2)   liquiditeitscreatie van de zijde van het bankwezen ofwel
de korte- en lange kredietverlening minus de lang aan-
getrokken passiva.

Het  was duidelijk dat Duisenberg in zijn jaarverslag over
1983 waarschuwde dat, bij een herstel van de conjunctuur en
een daardoor minder overvloedige kapitaalmarkt voor de over-
heid. de verzekering van een monetair-neutrale uitkomst van
de overheidsfinancien nog belangrijke aanpassingen zou ver-
gen. Minder duidelijk was het of het ook een aansporing in-
hield tot het bankwezen om de lange kredietverlening aan de
overheid  te beperken. Een  zeer belangrijke reden voor

Duisenberg om te wijzen op de monetaire implicaties van het
huidige financieringstekort lijkt door het volgende ingegeven
te zijn. Ten tijden van een economische recessie ligt het
voor de hand dat de liquiditeitsvoorkeur toeneemt,  terwijl
bij het weer aantrekken van de economische activiteit deze
geaccumuleerde liquiditeiten vanzelf weer zullen worden geab-
sorbeerd. Voor de jaren 1981 en 1982 - toen gemiddeld genomen
een negatieve  groei  van het  redle  nationale  inkomen  op-
trad - was de Bank dan ook van mening dat aan de tendentie
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tot  vergrote  liquiditeitsaanhouding niets  in de weg moest
worden gelegd gezien '...het nauwe verband met de zich ver-
diepende conjuncturele inzinking'. Eerst sinds het jaar-

73)

verslag over 1983, toen ondanks een (matig) herstel van de
economische activiteit   de liquiditeitsquote aanzienlijk
steeg, werd openlijk de zorg over de uitbundige monetaire
ontwikkeling uitgesproken.  DNB was daarbij van mening - ge-
zien haar nadruk op de monetaire implicaties van het finan-
cieringstekort - dat  een  verlaging  van het  tekort  van de
overheid zou leiden tot een daling van de liquiditeitsquote.
De aanzienlijke stijging van de quote kon mitsdien niet vol-
ledig conjunctureel bepaald zijn. Desondanks werd de quote-
stijging voorshands aanvaardbaar geacht. Pas in februari 1986
meende de Bank niet langer lijdelijk te kunnen toezien. Zij
gaf een signaal af, dat vervat was in een informele plafon-
neringsregeling - zoals deze formeel op grond van artikel 22
van de WTK in de jaren 1977-1981 gevoerd werd - toen de mone-
taire invloed uitgaande van het bankwezen evenals in 1983
wederom in 1985 aanzienlijk bleek. Naast de zorg voor de uit-
bundige monetaire ontwikkeling - de groei van de liquiditei-
tenmassa overtrof verre de liquiditeitsbehoefte - werd door
DNB ook gevreesd dat er op den duur twijfels bij marktpar-
tijen  zouden  kunnen  rijzen over  de  houdbaarheid van  het
streven van de monetaire autoriteiten de gulden in de pas met
de D-mark te houden. Er werd op gewezen dat Nederland vanaf
1982 in vergelijking tot de omringende landen de  sterkste
liquiditeitsontwikkeling heeft doorgemaakt. Hoewel ook
West-Duitsland een aanzienlijk overschot op de lopende reke-
ning behaalde, bleek dat in dit land de quotestijging na 1982
gestopt is.

74)
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Voetnoten behorende bij hoofdstuk 2 - Deel III:  Instrumenten van de
monetaire politiek in de jaren 1950-1985.

1)  Zie voor deze opvatting het jaarverslag over 1955 - blz. 79.
2)  Zie het jaarverslag over 1981 - blz.  113 en Kessler  (1984)  -

blz 181.
3)  Goedhart (1961) - blz. 196.
4)  jaarverslag over 1953 - blz. 76.
5)  Onder 'de liquiditeit van het bankwezen' wordt hier verstaan voor-

al het schatkistpapier in handen van het bankwezen en de kassen
aangehouden bij DNB.

6)  Onder  'kassen der banken'  zij hier voornamelijk te verstaan de
vorderingen in rekening-courant bij DNB. Bij de toen geldende om-
standigheden werden de verkregen deviezen afgedragen aan DNB, het-
welk ceteris paribus een groter kastegoed bij DNB geeft. Gelet op
het feit namelijk dat destijds de valutatermijnmarkt nauwelijks
functioneerde, waardoor geen dekking tegen valutaire risico's ge-
kregen kon worden en gelet op het feit dat tot 1958 de voornaamste
valuta's inconvertibel waren,  is het duidelijk dat hierdoor de
banken deviezen afdroegen.

7)  jaarverslag over 1953 - blz. 72.
8)  jaarverslag over 1953 - blz. 75.
9)  jaarverslag over 1953 - blz. 76.
10) jaarverslag over 1953 - blz. 78.
11) Zie Den Dunnen (1970) - blz. 269-270.
12)  Onder de lcwantitatieve kredietcontrole worden   in het kader  van  de

WTK 1952 verstaan elke directe dan wel indirecte kredietrestric-
tieregeling die DNB in het licht der monetaire en economische om-
standigheden meent  te moeten voeren.  Het  woord  'kwantitatief'
wordt gebruikt om een onderscheiding aan te brengen met een kwali-
tatieve of selectieve kredietrestrictie.
De  kasreserveregeling valt formeel  gesproken  niet  onder  de
WrK 1952, aangezien zij berust op een gentlemen's agreement  en
wordt derhalve niet als een kwantitatieve kredietcontrole aange-
merkt.

13) Zie Bosman (1958) - blz. 138.
14) Jongman (1968) - blz. 24-25.
15) In het kader van een contingenteringsregeling wordt het beroep

door het bankwezen op de kredietfaciliteiten van DNB in beginsel
aan een plafond gebonden (zie ook Bosman (1958) - blz. 158).

16) Bosman (1958) - blz. 139.
17) jaarverslag over 1953 - blz. 75.
18) Den Dunnen (1970) - blz. 267-268.
19) De Nederlandsche Bank (1973-1) - blz. 31-33.
20) jaarverslag over 1953 - blz. 80.
21) jaarverslag over 1956 - blz. 78.
22) Zie Jongman (1959) - blz. 82.
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23) Balans van een handelsbank:
Activa Passiva

kredietverlening aangehouden gelden
overig overig

Balans van een centrale bank
activa passiva

goud- en deviezenvoorraad tegoeden banken
overig bankbiljettencirculatie

overig.
24) Jongman (1959) - blz. 80.

25) Jongman (1959) - blz. 81.
26) Tenzij anders vermeld is het percentage uitgedrukt in procenten

van de binnenlandse liquiditeitenmassa aan het begin van het jaar.
De gegevens berusten op de tabel: 'Monetair overzicht en monetaire
impulsen', Statistische Bijlage I.

27) Den Dunnen (1981) - blz. 208.
28) Zie voor de redenen voor het voeren van dit reservebeleid - hoofd-

stuk 3.2.
29) Er zij op gewezen dat met de liberalisering van het betalingsver-

keer en het weer convertibel worden van de voornaamste valuta's
eind jaren vijftig de mogelijkheid aanwezig was voor banken om
gelden in het buitenland uit te zetten.

30) Zie Den Dunnen (1970) - blz. 273.
31) Zie bijvoorbeeld het jaarverslag over 1963 - blz. 26.
32) jaarverslag over 1966 - blz. 131.
33) Holtrop (1970) - blz. 228.
34) Zie hoofdstuk 1.8.
35) Zie ook Klijn (1978) - blz. 48-50.
36) Holtrop (1970) - blz. 230.
37) jaarverslag over 1971 - blz. 131.
38) Zie hiervoor het jaarverslag over 1970 - blz. 145-146.
39) Als korte kredieten worden aangemerkt leningen met een gemiddelde

looptijd van minder dan twee jaren.
40) jaarverslag over 1967 - blz. 147.
41) Den Dunnen (1970) - blz. 274.
42) jaarverslag over 1965 - blz. 135.
43) Zie bijvoorbeeld Den Dunnen (1970) - blz. 275-276.
44) Holtrop (1970) - blz. 230.
45) Holtrop (1970) - blz. 234-247.
46) Holtrop (1970) - blz. 236.
47) Hierop werd bijvoorbeeld gewezen in het jaarverslag over 1967 blz.

90.

48) jaarverslag over 1971 - blz. 63.
49) jaarverslag over 1971 - blz. 18.
50) Rijnvos (1977) - blz. 297.
51) jaarverslag over 1972 - blz. 135.
52) Een dergelijk stelsel is in hoofdlijnen al eerder toegepast en wel

in 1951 en 1954. Zie hiervoor hoofdstuk 2.1.
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53) Zie De Nederlandsche Bank N.V. (1973-2) - blz. 43-54.
Onder de vrije liquiditeitsmarge wordt verstaan het verschil tus-
sen de feitelijk en de verplichte liquide reserves.

54) Zie hiervoor Bosman (1980) - blz. 353.

Opgemerkt zij dat het liquiditeitsreservepercentage tegenover deze
gelden nooit hoger dan 12% is geweest, zodat in de jaren 1972-1977
geen zware fase is toegepast.

55) Kessler (1977) - blz. 136.
56) jaarverslag over 1972 - blz. 71.
57) jaarverslag over 1973 - blz. 124.
58) jaarverslag over 1973 - blz. 75.
59) jaarverslag over 1974 - blz. 21-22 en blz. 76.
60) Zie Korteweg (1980) - blz. 1285.
61) Zie Den Dunnen (1985) - blz. 10-11.
62) Kessler (1984) - blz. 178 e.v.

63) Vergelijk hiervoor met name de ervaringen die in de Verenigde
Staten van At'nerika zijn opgedaan in de periode 1979-1982 met het
indirecte kredietsysteem. Vooral het inzicht van Warren L. Coats
('Recent Monetary Policy Strategies in the United States - 'Kredit
und Kapital' Berlin 1981 - Heft 4; zie ook R.J. Schotsman (1983)')
is hierbij essentieel, te weten dat het voor het transmissiemecha-
nisme van het beleid weinig uitmaakt waarop men zijn strategie
laat berusten. Voor de presentatie van het gevoerde monetaire be-
leid valt evenwel wel degelijk een verschil te constateren. Voor
oktober 1979 richtte de Federal Reserve zich primair op de inter-
bancaire geldmarktrente.  waarbij  een verandering in deze geld-
marktrente door het publiek werd opgevat als een beleidsverande-
ring van de Federal Reserve. Na oktober 1979 ging met over tot een
zogeheten reserve-strategy waarbij men zich richt op de bancaire
reserves. teneinde de groeivoeten van de monetaire aggregraten te
beheersen. Door de Federal Reserve is hierbij het beloop van de
interbancaire geldmarktrente als resultante van het beleid aange-
merkt. Met andere woorden, fluctuaties in deze rentevoet zouden
niet mogen worden opgevat als een beleidswijziging in het mone-
taire beleid zelve. Door nu de aandacht primair te richten op het
transmissiemechanisme behoeft deze gedachtengang allerminst juist
te zijn. Hiermee hebben we tevens het belang onderstreept om zo
nauwkeurig mogelijk uitsluitsel  te  geven over het transmissie-
mechanisme bij het monetaire beleid.

64) Den Dunnen (1981) - blz. 213.
65) De Nederlandsche Bank (1980-1) - blz. 79.
66) jaarverslag over 1976 - blz. 20-21.
67) Zie Bosman (1976) - blz. 76.
68) Kessler (1978) - blz. 134.

69) Deze briefwisseling werd gepubliceerd in:  De Nederlandsche Bank
(1980-2) - blz. 13-17.

70) Zie hiervoor Bijlage I - deel III.
71) jaarverslag over 1983 - blz. 26.
72) Zie ook Pouw (1983) - blz. 185-187.
73) jaarverslag over 1982 - blz. 73.
74) Zie Perscommuniqu6 van DNB van 14 februari 1986.
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3.       HET WISSELKOERSBELEID IN DE JAREN 1950-1985

Inleidende opmerkingen

Zoals we in de 'Inleiding en probleemstelling' hebben opge-
merkt zullen wij, gelet op de feitelijke verhouding tussen
DNB en het ministerie van Financien, niet alleen aandacht
dienen te besteden aan die monetaire aangelegenheden waarvoor
de Bank primair verantwoordelijk is, maar ook aan die aange-
legenheden,  zoals het wisselkoersbeleid,  waarbij  weliswaar
aan DNB  de  jure  slechts uitvoerende- en adviserende taken
zijn gegeven, doch de facto de Bank in de besluitvorming een
belangrijke stem in het kapittel heeft. Het mag ons dan ook
niet verbazen als bij een Kamerdebat over het wisselkoers-
beleid de visie van DNB inzake het te voeren beleid besproken
wordt, dan wel bij een wetsvoorstel dienaangaande opmerkingen
gemaakt kunnen worden over de (wenselijk geachte) inbreng van
de Bank in het beleid.
In het licht van onze probleemstelling kunnen wij derhalve
niet volstaan met de parlementaire behandeling van die aange-
legenheden  waarvoor DNB primair verantwoordelijk  is,  maar
zullen wij eveneens aandacht moeten besteden aan de parlemen-
taire behandeling van het wisselkoersbeleid. Alvorens wij in
Deel IV dit ter hand nemen, zullen we allereerst, voor een
goed begrip van de materie, een beschrijving van het beleid
inzake de wisselkoersen geven.

Bij de bespreking (van de parlementaire behandeling) van het
wisselkoersbeleid dienen we met de volgende twee punten reke-
ning te houden, en wel met:
1.   de  opmerking dat,  in vergelijking tot de jaren vanaf

1973, in de eerste twee decennien na de Tweede Wereld-
oorlog een pariteitswiiziging veelal op grote politieke
moeilijkheden stuitte. 1

Zo sprak de gedachte dat men via een revaluatie de in-
flatoire ontwikkeling van de buitenwereld, op de natio-
nale  volkshuishouding  uitgeoefend,  kon  neutraliseren,
nauwelijks aan in de jaren '50 en '60  (zie hoofdstuk
3.1);  terwijl thans een effectieve appreciatie van de
valuta positief beoordeeld wordt teneinde hierlangs de
inflatoire werking van het externe economische milieu te
matigen (zie hoofdstuk 3.3). Er zij hierbij op gewezen
dat aanpassing van de spilkoers (bijvoorbeeld in

EMS-verband) politiek veel minder gevoelig is geworden
dan een pariteitswijziging was in de situatie voor 1973,
mede gelet op de na 1973 toegenomen fluctuaties in de
wisselkoersen.
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2.   de opmerking van dr. T. de Vries dat: '.... de monetaire
stelsels die elkaar hebben opgevolgd (...) steeds voor-
namelijk langs de weg van spontane evolutie tot stand
(zijn) gekomen, en in elk geval zonder gerichte beslis-

singen. die het stelsel op basis van een uitgewerkt plan
bewust in het leven wilden roepen'.2)

Zo kwam de goud-dollarstandaard na 1945 geheel spontaan
en naast het  te  Bretton Woods  ontworpen  stelsel  tot
stand. Gedurende de jaren '60 veranderde de goud-dollar-
standaard op zijn beurt van aard. Doordat de Amerikaanse
autoriteiten er in slaagden om het recht van conversie
in goud, van de door de andere monetaire autoriteiten
aangehouden dollartegoeden, te frustreren evolueerde de
goud-dollarstandaard naar de enkele dollarstandaard (zie
hoofdstuk 3.2). Deze ontwikkeling voltrok zich overigens
tegen de wil van de meeste landen in. Vervolgens trad in
de maand maart van het,  in monetair opzicht roerige,
jaar 1973 een nieuwe situatie op in het internationale
monetaire bestel: het stelsel van vaste pariteiten werd
verlaten en een aantal der belangrijkste wisselkoersen
gingen zweven.

Bij onze bespreking van het wisselkoersbeleid zullen aller-
eerst in hoofdstuk 3.1 de uitgangspunten van het gevoerde
beleid in de jaren '50 en '60 gegeven worden. Aangezien het
beleid inzake de wisselkoersen niet los gezien kan worden van
het vigerende internationale monetaire bestel en de evolutie
in dit bestel, heb ik gemeend om (in hoofdstuk 3.2) het kader
waarbinnen het wisselkoersbeleid gevoerd wordt nader te be-
schouwen en hierbij in het bijzonder aandacht te besteden aan
de visie van DNB inzake internationale monetaire vraagstuk-
ken. Tenslotte wordt in hoofdstuk 3.3 het Nederlandse beleid
terzake vanaf de jaren '70 besproken. In dit hoofdstuk worden
niet alleen de uitgangspunten van het beleid gegeven en een
uiteenzetting van de wijze waarop het geld- en valutamarkt-
beleid invloed uitoefent op de wisselkoers van de  gulden,
doch staan wij ook stil bij de hier te lande gevoerde discus-
sie over het wisselkoersbeleid die  eind  jaren  '70 - begin
jaren '80 gevoerd werd tussen een aantal economisten.

3.1 Het wisselkoersbeleid in de jaren viiftiq en zestiq

In het voor 1973 bestaande internationale stelsel van pari-
waarden was het Nederlandse wisselkoersbeleid er op gericht
de pariwaarde van de gulden ongewijzigd te houden.  In deze
jaren kwam voor Nederland, behoudens extreme omstandigheden,
een pariteitswijziging niet in aanmerking. Evenals de andere
deelnemers  aan het stelsel van Bretton Woods was men in
Nederland geneigd grote nadruk te leggen op vaste wisselkoer-
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sen. Wel bestond er besef voor het gevaar dat vaste wissel-
koersen tot import van inflatie zou kunnen leiden. Zo merkte
dr. M.W. Holtrop in zijn Algemeen overzicht bij het jaarver-
slag over 1963 op dat Nederland in de periode 1954 tot en met
1963,  '.... onder een voortdurende inflatoire druk heeft ge-
staan die zijn oorsprong vond in het verkeer met het buiten-
land en die niet beter gekarakteriseerd kan worden dan met de
uitdrukking 'geimporteerde inflatie'.3>

Vooral  het  uiteenlopen van kosten- en prijsniveaus  tussen
Nederland en het voor Nederland relevante buitenland  (jaren
'50), alsmede de onwil in tal van landen, in het bijzonder de
reservevaluta-landen,  om  een  op  beheersing  van  de  eigen
liquiditeitscreatie gericht monetair beleid te voeren (jaren
'50 en '60), hadden tot gevolg dat Nederland in deze jaren
met,  in vergelijking tot de uitgeoefende interne monetaire
impulsen, overvloedige externe impulsen te maken kreeg. Deze
laatstgenoemde inflatoire impulsen uit het buitenland resul-
teerden mede  in (aanzienlijke)  overschotten op  de  lopende
rekening van de betalingsbalans.
Zoals we bij onze bespreking van de monetaire analyse hebben
opgemerkt,  kunnen deze gebeurtenissen aanleiding geven tot
een beleidsdilemma tussen het behoud van extern- en intern
evenwicht.4   De  Nederlandse  monetaire  autoriteiten  zullen
dan moeten kiezen voor het prijsgeven van de pariteit van de
gulden of voor een aanpassing aan het buitenlandse prijs- en
kostenpeil. Gelet op het bij het wisselkoersbeleid gehanteer-
de uitgangspunt werd door de beleidsinstanties in Nederland
in beginsel gekozen voor het laatste. Voor het monetaire be-
leid betekende  deze  keuze,  handhaving van de binnenlandse
monetaire neutraliteit zoals begrepen in conditie LCe = k.WYe.

Tabel 1:  Samenstelling van de uitgeoefende monetaire impul-
sen: 1954-1973

(in  %  van  de  binnenlandse  liquiditeitenmassa - jaargemid-
delden)

1954-1963 1964-1969 1970-1973

+ Externe monetaire
impulsen 12.7 13.3 24.4

+ Interne monetaire
impulsen 3.9 11.2 6.9

- NB: saldo lopende
rekening van de
betalingsbalans 3.7            0             4.8

Bron: (gegevens ontleend aan tabel Monetair overzicht en
Monetaire impulsen - Bijlage I).
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Het meest principieel  is  deze  opvatting verdedigd  in het
jaarverslag over 1954 en wel naar aanleiding van de door som-

mige Kamerleden opgeworpen vraag of men in 1954 niet had die-
nen te revalueren in plaats van zich aan te passen aan het
buitenlandse prijs- en kostenniveau.
In zijn Algemeen overzicht merkte Holtrop op, dat indien men
voor een stelsel van vaste wisselkoersen kiest, men ook de
consequenties  van  dit  stelsel  dient  te  aanvaarden. S   Het

verschijnsel van de geimporteerde inflatie kon en mocht niet
door een revaluatie bestreden worden. Nederland heeft slechts
te kiezen tussen fluctuerende of vaste wisselkoersen, waarbij
men in het laatste geval inflatoire of deflatoire bewegingen
noodgedwongen heeft te volgen.
Toen desondanks toch de gulden in 1961 revalueerde, waarbij
er op gewezen zij dat afgezien van deze revaluatie en die van
de D-mark van een paar dagen daarvoor geen pariteitswijzi-
gingen hebben plaatsgevonden in de geindustrialiseerde wereld
tussen het herstel van de convertibiliteit in 1958 en de
ernstige moeilijkheden rond het pond sterling in 1967, werd
er met klem op gewezen dat Nederland niet op eigen initiatief
had besloten tot een wijziging van de pariwaarde. Het kabi-
netsbesluit werd genomen in navolging van de beslissing van
de  Bondsregering  in West-Duitsland,  din der  belangrijkste
handelspartners van Nederland, welk land evenals Nederland te
maken had met grote overschotten op de betalingsbalans samen-
gaand met een hoog binnenlands activiteitenniveau. Aldus had
Nederland niet zelf het initiatief genomen,  zodat er geen
sprake was van een zelfstandige pariteitswijziging. Het be-
sluit van de regering tot revaluatie hield met andere woorden
geen wijziging van de grondslagen van haar politiek met be-
trekking tot de pariteit van de gulden in.
Niet alleen de beslissing tot revaluatie in 1961, maar ook
het besluit tot devaluatie van de gulden in het jaar 1949,
moet gezien worden in het licht van een eerder genomen pari-
teitswijziging van 66n der belangrijkste handelspartners van

Nederland. Zo merkte Holtrop ten aanzien van beide pariteits-
wijzigingen op, dat zij beschouwd moeten worden  '....as an
action to maintain parity with one of the most important
trade partners - in the one case the United Kingdom (in ver-
band met de devaluatie van de gulden in 1949 - RJS), in the
other Germany - with which parity, at the moment of decision,
was considered more important than parity with the rest of
the world'.G)

Ondanks  de  hierboven gegeven beargumentatie laat het zich
denken, in een wereld gekenmerkt door in feite rigide wissel-
koersverhoudingen,  dat  de  revaluatie  in 1961 stellig niet
gemakkelijk te verklaren was, gelet ook op de eerder genoemde
uitspraken van Holtrop die hij te berde bracht in zijn jaar-
verslag over 1954. Zo merkte prof. dr. H.J. Witteveen op dat
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het moeilijk lijkt  '.....  van  'extreme  omstandigheden'  te
spreken in een jaar, dat door de secretaris-generaal van Eco-
nomische  Zaken  in  het  tijdschrift  Economisch-Statistische
Berichten werd ingeleid met de opmerking. dat de 'wensdroom
der economen,  het stabiele  6n dynamische  optimum'  vervuld

leek. Het is dan ook zeker niet onbegrijpelijk, dat men zich
afvraagt waar wij nu aan toe zijn en of wij niet het interna-
tionale vertrouwen hebben geschokt'.7)
Was het met andere woorden niet zo dat met de revaluatie van
de gulden een nieuwe beleidslijn leek te zijn ingezet, die
duidelijk afweek van het op dat moment voorgestane beleid?
Tenslotte zou men zich kunnen afvragen of er in de begin
jaren '60 tekenen waren die wezen op een verbeterde interna-
tionale coordinatie van de doeleinden en middelen van het
monetaire- en economische beleid tussen de deelnemers aan het
stelsel van Bretton Woods,  wat volgens Holtrop een waar-8)

borg was dat niet nogmaals tot pariteitswijziging zou worden
besloten.

Het zou blijken dat de revaluatie van de gulden in 1961 geen
nieuwe beleidslijn inhield. Nadat Nederland in maart 1961, in
navolging van Duitsland, de gulden met 5% had gerevalueerd,
was  het tien jaren betrekkelijk stil  rond het Nederlandse
wisselkoersbeleid, wederom gericht op het ongewijzigd houden
van de pariwaarde van de gulden.
Achteraf heeft men zich veelvuldig afgevraagd of, in het bij-
zonder voor de periode 1958-1967, het wenselijk was geweest
dat voor alles aan de bestaande pariteiten werd vastgehouden.
Volgens  prof.dr.  F.  de  Roos  werd  de  geindustrialiseerde
wereld in toenemende mate geconfronteerd met niet-reele wis-
selkoersen en een verstarring van de bestaande wisselkoers-
structuurs).  Hoewel,  zo  vervolgt  De Roos  zijn  betoog,  de

betalingsbalanssituatie  in  een aantal  landen onevenwichtig
was,  werden officiele  pariteitswijzigingen  zolang mogelijk

uitgesteld en wanneer zij plaatsvonden waren zij veelal ge-
ring. Zo revalueerden Duitsland en Nederland pas in 1961,
terwijl ze al geruime tijd met hardnekkige betalingsbalans-
overschotten waren geconfronteerd.  Tussen de jaren 1961 en
1967 bleven  pariteitswijzigingen uit, ofschoon  in  deze
periode in het geheel geen sprake was van betalingsbalans-
evenwicht. Integendeel,  Engeland  en  de  Verenigde  Staten
kregen in deze periode te maken met een in intensiteit toe-
nemende spanning op de valutamarkten. Wisselkoersstabiliteit
en betalingsbalansevenwicht gingen met andere woorden in deze
periode allerminst samen.
Dat desondanks de monetaire  autoriteiten aan de  bestaande
wisselkoersverhoudingen  vasthielden,  zo  lang  dit  maar  op
enigerlei wijze mogelijk was, is overigens wel verklaarbaar.
In dit kader zijn de uitspraken van Bankpresident Zijlstra,
naar  aanleiding  van  de  'dramatische  gebeurtenis'  van  18
november 1967 toen het pond sterling met 14.3% devalueerde,
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interessant.  Dat zo lang mogelijk moet worden getracht een
koerscorrectie te vermijden,  ondanks het gegeven dat reeds
voor 1967 Engeland bezig was af te glijden naar de fundamen-
tele onevenwichtigheid, die betalingsbalansevenwicht en vol-
ledige werkgelegenheid onverenigbaar maakt,   is  volgens
Zijlstra begrijpelijk. want:  '..... het te spoedig opgeven
van de strijd (de pariteit te handhaven - RJS) kan leiden tot
anticipaties met  betrekking  tot  verdere  koersaanpassingen,
die elk houvast voor een op stabiliteit gericht binnenlands
beleid illusoir zouden maken'.10)
Met andere woorden, uit angst voor speculatieve kapitaalbe-
wegingen werd zo veel als mogelijk aan de bestaande wissel-
koersverhoudingen  vastgehouden.  De  koersval  van  het  pond
sterling zou evenwel een nieuw tijdperk inluiden, gekenmerkt
door het veelvuldig wijzigen en tenslotte laten zweven van de
wisselkoersen, waardoor niet alleen de potentiele omvang van
de speculatieve kapitaalbewegingen sterk is toegenomen, maar
ook het vertrouwen in de  stabiliseringsmaatregelen van de
regeringen ondermijnd werd.

3.2 De visie van DNB inzake internationale monetaire vraaqstukken

Tijdens de onderhandelingen te Bretton Woods in 1944, over de
vorming  en  functionering  van  een  internationaal  monetair
stelsel, vormden voor de onderhandelaars de voorziening in en
beheersbaarheid van de internationale  liquiditeiten  geen
essentiele vraagstukken. Teneinde te voorzien in de behoefte
aan reserves, achtte men de trekkingsrechten op het 'Interna-
tional Monetary Fund'  (IMF) en een verwachte toename van de

goudproduktie, voldoende.
Tijdens de onderhandelingen werd eveneens de verwachting uit-
gesproken dat de Verenigde Staten hun overschot op de beta-
lingsbalans zouden behouden. Al spoedig bleek evenwel dat de
betalingsbalans van de Verenigde Staten aanhoudend tekorten
vertoonden. Het zijn deze sinds de begin jaren '50 ontstane
tekorten geweest,  die  leidden tot aanzienlijke  dollaraan-

houdingen bij een aantal centrale banken in Europa, waarmee
voorzien werd in de reserve-behoefte van een aantal landen.
Er zij opgewezen dat:  '.... This method of increasing world
reserves emerged more or less by default  (that is,  in the
absence of any other (relevant - RJS) mechanism for reserve
creation) ....'. 11)

Alarmerend was de beschreven situatie in de jaren '50 overi-
gens niet; voor de Verenigde Staten had het verschijnsel van
een  betalingsbalanstekort  een  even  weinig  onheilspellende
betekenis,  als  voor Europa  een betalingsbalanssurplus  dat
altijd nog kleiner was dan men wenste. Veelvuldig is dan ook
de periode 1945-1958 beschreven als het tijdperk van de zoge-
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heten 'dollarschaarste'. Deze term gaf volgens prof.drs.  S.
Posthuma '

.... in zijn algemeenheid alleen maar uitdrukking
aan het verlangen dit herstel (bedoeld wordt: wederaanvulling
van de monetaire reserves in Europa na de Tweede Wereldoorlog
en de wederopbouw van het produktie-apparaat - RJS) nog snel-
ler te doen verlopen dan bij de toch al fenomenale bereidheid
van  de  Amerikaanse  regering  tot  steunverlening  mogelijk
was'.12)
Al spoedig zou deze periode van de  'dollarschaarste'  zich
wijzigen in wat nu heette 'dollarovervloed'. De aanhoudende
dollarstroom naar Europa, waarbij de Amerikaanse kapitaaluit-
voer een post van betekenis begon te worden, viel samen met
een relatieve vergroting van het West-Europese concurrentie-
vermogen en een geringere behoefte aan reserves in Europa.
Voor prof.  R. Triffin was 66n en ander aanleiding  (in de

begin jaren '60) om te wijzen op het precaire verband tussen
de factoren 'vertrouwen' en 'liquiditeit' voor de functione-

ring van het internationale monetaire stelsel. Zijns inziens
kan weliswaar, door middel van aanhoudende tekorten op de
betalingsbalans,  een  reservevalutaland  (op  lange  termijn)
voorzien in de behoefte aan reserves, maar dit gaat gepaard
met  een verslechtering  van de liquiditeitspositie van het
betreffende land,  waarbij zelfs,  als  gevolg van valutaire
onrust,  op grote schaal een conversie-vraag naar goud kan
worden uitgeoefend. In dit geval zou het reservevaluta-land
(bijvoorbeeld de Verenigde Staten) gedwongen worden interne
economische maatregelen te nemen met nadelige gevolgen van
dien voor werkgelegenheid en wereldhandel, terwijl daarnaast
het  internationale monetaire stelsel  aan een vertrouwens-

crisis zou worden blootgesteld. Gesteld nu dat de Verenigde
Staten een overschot behaalden op de betalingsbalans, dan zou
weliswaar het vertrouwen in de dollar (weder) hersteld zijn,
doch zou bij afwezigheid van een andere relevante methode
waarmee internationale liquiditeiten gecrederd kunnen worden,
het totaal aan reserves niet of in geringe mate toenemen met
(ook hier) alle nadelige gevolgen van dien voor economische
groei en wereldhandel.
Sinds Triffin de aandacht vestigde op het precaire verband
tussen de  factoren  'vertrouwen'  en 'liquiditeit' voor  de

functionering van het internationale monetaire stelsel, zijn
er voortdurend discussies geweest over de toereikendheid van
dit bestel.

Tegenover diegenen die beweerden dat er een tekort aan reser-
ves dreigde, afgaande op het feit dat hat wereldhandelsvolume
veel sneller toenam dan de voorraad internationale liquidi-
teiten, en mitsdien door hen gewaarschuwd werd voor de hier-
uit mogelijk voortvloeiende deflatoire ontwikkelingen, stelde
Holtrop dat er eerder sprake was van een teveel aan interna-
tionale liquiditeiten. Hierbij wees hij er op dat de behoefte
aan internationale liquiditeiten niet gerelateerd mag worden
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aan de omvang van de wereldhandel. Immers, de internationale
handel wordt niet gefinancierd met deviezenreserves, doch met
commercieel  bancair  krediet.  Aangezien de autoriteiten een
gewenste voorzorgskas willen opbouwen, moet als norm voor de
voorziening in internationale liquiditeiten evenwel niet de
kredietbehoefte gelden, maar de liquiditeitsbehoefte.
Gelet op het voorgaande betoog moet. ter beantwoording van de
vraag onder welke omstandigheden sprake is van een tekort aan
internationale liquiditeiten, niet worden afgegaan op de op
zichzelf staande verschijnselen van afvloeiing van reserves,
bestedingsbeperking en van recessie. Deze verschijnselen kun-
nen veeleer wijzen op een veel te ruime interne liquiditeits-
creatie of op het voortbestaan van fundamentele onevenwich-
tigheden. Zoals we in hoofdstuk 3.1 opmerkten werd in tal van

landen in de jaren '50 en '60 de noodzaak om een op beheer-
sing van de eigen liquiditeitscreatie gericht monetair beleid
te voeren miskend. Wanneer nu een aantal landen te maken heb-
ben met betalingsbalanstekorten. als 'gevolg' van een te om-
vangrijke  binnenlandse  liquiditeitscreatie  (in vergelijking
tot het reele nationale produkt), brengt dit noodzakelijker-

wijze een verlies aan reserves met zich mee. Worden op den
duur interne maatregelen genomen,  gericht  op bestedingsbe-
perking, dan moet volgens Holtrop:  '.... bedacht worden dat
dit niet de omstandigheden zijn (c.q. deflatoir beleid in de
betreffende  landen) die wijzen op een algemeen tekort aan
monetaire reserves dat aanleiding zou mogen geven tot inter-
nationale reservecreatie'.13' Slechts wanneer, bij afwezig-

heid van monetaire-,  loon- en prijsinflatie, sprake is van
een  algemene  neiging  tot  recessie  die  samengaat  met  een
terughoudendheid van de kant der gezagsdragers tot het nemen
van reflatoire maatregelen, mag geconcludeerd worden dat in
te geringe mate voorzien wordt in de behoefte aan internatio-
nale liquiditeiten.
De visie die Holtrop te berde bracht staat niet los van het
gegeven dat in deze jaren Nederland te maken had met in om-
vang aanzienlijke  inflatoire  impulsen uit  het  buitenland.

Zouden namelijk de surpluslanden, waaronder naast Nederland,
Zwitserland en Duitsland, in het internationaal overleg het
standpunt innemen dat aan het reserveverlies van de tekort-
landen tegemoet gekomen moet worden door creatie van addi-
tionele reservemiddelen, dan betekent dit: '.... dat het sur-
plusland nog langer aan het proces van geimporteerde inflatie
zou worden blootgesteld,  dan thans reeds het geval is'.14)

Daarnaast zouden de overschotlanden de schijn op zich laden
dat de internationale effecten van de bestaande interne poli-
tiek van de deficitlanden als een gegeven aanvaard moet wor-
den, waarnaar de politiek van de surpluslanden zich heeft te
richten.
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Desondanks heeft Holtrop niet ontkend dat er op lange termijn
wel problemen kunnen rijzen ten aanzien van de internationale
liquiditeitenvoorziening. Veel  belangrijker  evenwel  dan

15)

het voeren van een discussie over de functionering van het
internationale monetaire bestel, achtte hij  het benadrukken
van het nemen van interne economische maatregelen door elk
land afzonderlijk, in  het  bijzonder  door de reserve-
valuta-landen, ten einde te streven naar betalingsbalanseven-
wicht. Continu beklemtoonde hij dit aspekt in zijn jaarver-
slagen. In laatste instantie, zo merkte Holtrop op, zijn de
moeilijkheden  die  in het  internationale  monetaire  stelsel
worden ondervonden meer terug te voeren tot een gebrek aan
overeenstemming over het te volgen (interne) beleid der deel-

nemers aan het stelsel van Bretton Woods, dan op het karakter
van het internationale betalingsstelsel op zichzelf. Immers,
een stelsel van vaste wisselkoersen is slechts te handhaven
indien de autoriteiten bereid zijn een op extern evenwicht
gericht economisch- en monetair beleid te voeren.
De nadruk die Holtrop legde op een verbeterde internationale
samenwerking inzake het te volgen beleid kan onder meer ge-
realiseerd worden door internationale gedragscodes te ontwer-
pen met betrekking tot het tijdig elimineren van betalings-
balansonevenwichtigheden. Een voorstel in deze richting werd
in het jaar 1966 gedaan door werkgroep III van de OECD. Zij
beveelde aan: het duidelijker formuleren van de doelstellin-
gen van betalingsbalanspolitiek, een tijdiger opsporen en een
betere diagnose van betalingsbalansmoeilijkheden, een tijdi-
ger correctie van een te sterke of te zwakke concurrentie-
positie en een tijdiger correctie van een ongewenst niveau
van de binnenlandse bestedingen.
Naast Holtrop heeft ook een ander directielid van de Bank, te
weten Posthuma, zich in de jaren '60 intensief met interna-
tionale monetaire vraagstukken bezig gehouden. Ofschoon even-
als Holtrop ook Posthuma beklemtoonde:  '.... de onafwendbare
noodzaak te moeten komen tot een herstel van  fundamentele
evenwichten  in de betalingsbalansen',16   in het  bijzonder
de door de  Verenigde  Staten  te  nemen  interne  economische
maatregelen tot verbetering van hun betalingsbalanspositie,
diende desondanks het vraagstuk van een beheersbare en ade-
quate  voorziening  in internationale mondiale reserves niet
veronachtzaamd te worden.
Want hoewel het een illusie is te menen dat men het stelsel
van Bretton Woods tegen elke prijs, zoals het niet nemen van
de noodzakelijk aanpassingen in het interne beleid, onge-
schonden kan handhaven; zullen naar de mening van Posthuma
diegenen, die uit angst voor mondiale inflatie het vraagstuk
van een gemeenschappelijke reservecreatie  'voorlopig'  laten
liggen tot de Amerikaanse betalingsbalans  in evenwicht is,
zich desondanks toch moeten verzoenen met een vernieuwing van
de  Amerikaanse  betalingsbalanstekorten op gevaar af anders
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spanningen in het leven te roepen waarvan niemand de conse-
quenties durft te aanvaarden. Bovendien wijzen de ont-
wikkelingen, in het bijzonder het streven om het aan corrosie

onderhevige recht op conversie van dollars  in goud aan te
vullen door verschillende vormen van koersgaranties, er reeds
op dat het internationale monetaire stelsel in een overgangs-
fase verkeert.

Ten aanzien van deze ontwikkeling zij er op gewezen dat als
gevolg van twijfels over de waardevastheid van de dollar op
grote schaal dollars werden omgezet in goud. Teneinde zo veel
als mogelijk een verslechtering van de Amerikaanse liquidi-
teitspositie  te  voorkomen,  reageerden de  Verenigde  Staten
hierop door het inschakelen van verschillende technieken die
er in wezen op neerkwamen de stijgende dollarvorderingen in
de wereld aan koersgaranties te voorzien, dat wil zeggen: de
Amerikaanse autoriteiten zouden de buitenlandse  (officiele)
houders van dollars schadeloos stellen mocht onverhoopt de
dollar devalueren. Door deze koersgaranties werden echter het
aanpassings- en liquiditeitenprobleem uitgesteld, terwijl zij
in feite geen oplossing gaven voor het vertrouwensprobleem.
Wanneer men namelijk koersgaranties verleent,  geeft men in
feite toe dat devaluaties niet uitgesloten zijn.  In  zulke
gevallen is het denkbaar dat het optreden van particuliere
houders van dollars leidt tot situaties waartegen de garan-
ties nu juist bedoeld zijn; te weten speculatie tegen de dol-
lar.

Zoals gezegd, het aanpassingsprobleem wordt door het geven
van koersgaranties uitgesteld.  De  situatie  kan  zelfs  ver-
ergerd worden, wanneer koersgaranties de kans op het voort-
duren van de betalingsbalansonevenwichtigheden vergroten.  In
dit geval neemt de zorg van de surpluslanden, inzake het al-
gemene  inflatoire  effect  dat  uitgaat  van  een  voortgezet
(Amerikaans) betalingsbalanstekort, toe. De Verenigde Staten
kunnen immers, al naar gelang de meeste centrale banken toe-
nemende hoeveelheden dollars in hun reserves blijven opnemen
en deze dollars mitsdien niet in goud omwisselen,  het zich
veroorloven een uitsluitend op de binnenlandse problemen af-
gestemd beleid  te  voeren  zonder  aanpassingsmaatregelen  te
hoeven nemen. De methode van koersgaranties met andere woor-
den  vergemakkelijkt  de  kredietverlening  aan  de  Verenigde
Staten.

In tegenstelling tot de meeste centrale banken, heeft in de
beschouwde periode DNB het totaal aan deviezen in de door
haar aangehouden reserves, zo beperkt mogelijk gehouden.  Er
zij hierbij opgemerkt dat het de houders van officidle reser-

ves vrij staat hun reserves in goud of in valuta's aan te
houden. DNB achtte evenwel, de door de statuten van het IMF
toegelaten vrijheid van keuze om de officidle reserves  in
goud of in valuta's aan te houden onbevredigend.
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Wanneer namelijk een groot aantal centrale banken de voorraad
aan deviezen (met name: dollars) niet beperkt tot een ruime
kasvoorraad, is de mogelijkheid aanwezig dat de goud-wissel-
standaard zich ontwikkelt tot een zuivere  dollarstandaard,
waarvan het al of niet inflatoire karakter geheel zou worden
bepaald door het door geen externe overweging meer belemmerde
interne beleid van het reservevaluta-land. Om die reden be-
perkte DNB zoveel als mogelijk in deze jaren het  relatieve
aandeel aan deviezen in het totaal der officiele reserves.
Daarnaast heeft DNB, met uitzondering van een specifiek ge-
val,  de  zogeheten  'Roosa-obligaties',  die  dienden  bij  de
financiering van het Amerikaanse betalingsbalanstekort, ener-
zijds om afvloeiing van goud tegen te gaan en anderzijds om
het crediteurland ten opzichte van de Verenigde Staten een
koersgarantie te verstrekken, niet als salderingsmiddel aan-
vaard.
Door dit reservebeleid, zo betoogde Holtrop, draagt Nederland
en een gering aantal andere goudlanden eenzijdig de  lasten
(die bestaan uit rentederving, welke lasten groter zijn naar-
mate meer goud wordt aangehouden) teneinde te verhinderen dat
de goudwisselstandaard zich ontwikkelt tot een zuivere valu-
tastandaard. Daarnaast heeft ten aanzien van het  reser-18)

vebeleid van DNB een belangrijke rol gespeeld het geweldige
verlies dat de Bank leed op de buitenlandse deviezenporte-
feuille bij de val van het Britse pond in 1931. Teneinde een
herhaling van deze gebeurtenis te voorkomen heeft DNB (ook
hierom) bewust het aandeel aan deviezen in het totaal der
officiele reserves zo beperkt mogelijk gehouden.

Op grond van zijn analyse van de internationale monetaire
problematiek heeft Posthuma een plan ontworpen, waarmee hij,
zonder het bestaande internationale monetaire stelsel funda-
menteel aan te tasten, een adequate internationale liquidi-
teitscreatie trachtte te verzekeren door het aantal reserve-

valuta's uit te breiden. Een adequate internationale liquidi-
teitscreatie kan worden bereikt en aan een dollarstandaard
kan worden ontkomen door de valuta's van de belangrijkste
industriele  landen  naast  de  dollar  tot  reservevaluta  te
maken. Daarnaast  dient  de  samenstelling  van de  monetaire
reserves van deze landen geharmoniseerd te worden, in die zin
dat zij besluiten tot het handhaven in hun reserves van een
overeen te komen vaste  proportie  tussen goud  en  reserve-
valuta's.  Zulk een vaste verhouding moet ook bij saldering
van  betalingsbalanstekorten  en -overschotten  worden  toege-
past. Het voordeel  hiervan is dat elk land (inclusief de
Verenigde Staten) zijn betalingsbalanstekort voor een over-
eengekomen  deel  moet  afdekken met  goud - waarbij  Posthuma
dacht aan 60% - zodat aan elk land een gelijke  discipline
(gelegen in goudverlies) wordt opgelegd bij het zich voordoen
van betalingsbalanstekorten. Zo wordt de rem op een binnen-
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landse inflatoire politiek in de Verenigde Staten aangetrok-
ken, die, zoals we constateerden, verzwakt was als gevolg van
de methode van koersgaranties.
Het Posthuma-plan is nimmer uitgevoerd. Wel heeft dit plan,
volgens  De Roos bijgedragen  tot  de  ontwikkeling  van

19)

denkbeelden die  uiteindelijk uitmondden  in de creatie van
'Special Drawing Rights' (SDRs) in 1970.
Tot de creatie van SDRs, waarbij de intentie was dat zij een
overheersbare plaats zouden innemen in de officiele reserve-
voorraad,  werd overgegaan onder de voorwaarde dat aan het
Amerikaanse  betalingsbalanstekort  een  einde  zou komen. In

zijn Algemeen overzicht bij het jaarverslag over 1967 bena-
drukte Zijlstra dat bij beslissingen over de omvang van de te
creeren SDRs:  '....  overwegingen met betrekking tot de be-
hoefte  aan  nieuwe  reservemiddelen,  daarbij  betrekkend  de

noodzaak tot vermindering van de betalingsbalanstekorten van
de reservevaluta-landen, in het bijzonder  de  Verenigde
Staten ,20)

, ten grondslag moeten worden gelegd. En evenals
Holtrop wees ook Zijlstra op de noodzaak van elk land af-
zonderlijk intern orde op zaken stellen. Weliswaar kan door
creatie van SDRs het internationale aanpassingsproces onder-
steund worden, doch de internationale aanpassing zelf vereist
een betere hantering en coordinatie van de nationale beleids-

instrumenten,  gericht  op het  verwezenlijken van  duurzame,
onderling verenigbare betalingsbalansstructuren.
De  loop der gebeurtenissen zou evenwel een andere wending
nemen. In plaats van toe te gaan naar een stelsel waarbij op
basis  van  internationale  beslissingen  gecreeerde  reserve-
middelen overheersen, zoals de intentie was, bleek dat, gelet
op de aanhoudende dollarcreatie als gevolg van de Amerikaanse
betalingsbalanstekorten, in de loop van de jaren '70 gespro-
ken kon worden van wat Zijlstra noemde een welhaast volkomen
dollarsuprematie.21> En voor wat betreft de beslissing tot
activering van SDRs in 1970 wees Zijlstra er in zijn verslag
over 1969 op dat dit besluit voorbarig was geweest, gelet op
het grote Amerikaanse betalingsbalanstekort over 1969.

22)

Resumerend zij er op gewezen dat DNB de moeilijkheden, die in
het internationaal monetair bestel werden ondervonden, waar-
onder processen van geimporteerde inflatie waaraan bij tijden
Nederland werd blootgesteld, niet toerekende aan het karakter
van het internationale betalingsstelsel op zichzelf. Zo kon
de Bank niet de opvatting delen  als zou de goud-wisselstan-
daard noodzakelijkerwijs een inflatoir karakter hebben. Dat
dit desondanks het geval is geweest, waarbij een reserve-
valuta-land zich een groter betalingsbalanstekort kon veroor-
loven naarmate een groter deel van dat tekort dekking vond in
de accumulatie van die valuta in de reserves der overschot-
landen, is volgens DNB niet het gevolg geweest van de tech-
niek der goud-wisselstandaard, maar van het gevoerde (mone-
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taire) beleid in het sleutelvaluta-land en van het reser-
ve-beleid in de overige landen.  Aldus dienden de Verenigde
Staten  zelf  de  geeigende maatregelen te nemen en kon het
overschotland slechts pogen hierop  invloed uit  te  oefenen
door aan   de hand van voorstellen, waaronder het

Posthuma-Plan,  in overleg te  treden met  andere  regeringen
over het te voeren macro-economisch beleid en het beleid in-
zake de samenstelling van de officidle  reserves.  DNB moest
evenwel constateren dat van een werkelijke coordinatie van
het beleid tussen de westerse landen - wat tenslotte een
noodzakelijke  voorwaarde  is  voor  de functionering van een
stelsel van vaste doch aanpasbare wisselkoersen - geen sprake
was.

De gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan zijn genoegzaam
bekend, te weten de ineenstorting van het stelsel van Bretton
Woods in augustus 1971 door het opschorten van de goudconver-
tibiliteit van de dollar, welk systeem in de eerste maanden
van 1973 zijn definitieve einde vond met de overgang van ver-
reweg de meeste landen naar in beginsel zwevende wisselkoer-
sen. Overigens, reeds in de periode 1967 tot augustus 1971
weerspiegelden een aantal voorvallen in feite de ontbindings-
verschijnselen van het toen bestaande  internationale mone-
taire bestel. Te denken valt hierbij aan de reeds in hoofd-
stuk 3.1 genoemde devaluatie van het pond sterling in novem-
ber  1967,  de  opheffing  in  1968  van  de  zogenaamde  'goud-
pool' - opgericht in 1961 tussen een aantal centrale banken
teneinde de goudprijs te stabiliseren - de devaluatie van de
Franse frank op 8 augustus 1969, het tijdelijk zweven van de
D-mark  in hetzelfde jaar,  de  vaststelling  van een nieuwe
pariwaarde van de D-mark op 24 oktober 1969 en tenslotte het
besluit op 9 mei 1971 van de Bundesbank en De Nederlandsche
Bank om, gezien de enorme toevloed van dollars, geen dollars
meer te kopen tegen de interventiekoers met als gevolg dat
zowel de D-mark als de gulden gingen zweven.

In het licht van deze vanaf eind 1967 opgetreden gebeurtenis-
sen nam de belangstelling voor hervormingsvoorstellen inzake
het internationale monetaire stelsel (wederom) sterk toe. De
discussie ging hierbij vooral over de wenselijke graad van
flexibiliteit van de wisselkoersen.
Ook Zijlstra vroeg zich in 1969 af of de vele spanningen van-
af eind 1967 niet zijn terug te voeren tot wezenlijke gebre-
ken van het internationale monetaire stelsel en zo ja, of er
niet gestreefd diende te worden naar een grotere flexibili-
teit van de wisselkoersen, bijvoorbeeld naar een stelsel van
zwevende koersen?
Het is duidelijk, zo merkte hij op, dat de oorzaken van de
recente moeilijkheden op internationaal monetair terrein ge-
zocht moeten worden  '.... bij de te enen male onvoldoende
beleidscoordinatie en beleidsaanpassing'.

23) Daar waar
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politieke factoren in belangrijke mate meespelen, zoals bij
het loonbeleid en budgettaire beleid, zal verbetering in dit
opzicht zijns inziens niet eenvoudig zijn, aangezien het ge-
voerde beleid ten aanzien van inkomens en bestedingen van
direkt belang is voor de betalingsbalanspositie. De mogelijk-
heid is dan ook aanwezig dat aan een essentiele voorwaarde
voor het goed functioneren van een stelsel van vaste wissel-
koersen niet voldaan wordt: te weten het bij voortduring voe-
ren van een zodanig nationaal beleid dat de bestaande pari-
teit kan worden gehandhaafd. De mogelijkheid is eveneens aan-
wezig. gelet op de ervaringen destijds waarbij pariteitswij-
zigingen op grote politieke weerstanden stuitten, dat aan de
andere essentiele voorwaarde niet  voldaan wordt,  te  weten
wanneer het nationale beleid fundamenteel te kort is gescho-
ten zal men de pariteit dienen aan te passen.
Op de vraag evenwel of hieruit voortvloeit dat men dient te
opteren voor een stelsel van zwevende wisselkoersen,  zoals
voorstanders van een dergelijk systeem menen, geeft Zijlstra
een ontkennend antwoord.  Zijns  inziens  is  het  theoretisch
denkbaar dat wanneer de autoriteiten onder een stelsel van
zwevende wisselkoersen zich uitsluitend concentreren op het
behoud van het interne evenwicht, hierdoor een rustige ont-
wikkeling van de wisselkoersen bevorderd wordt.
Voor het monetaire beleid betekent dit dat de doelstelling
beperkt dient te zijn tot het bereiken en handhaven van een
stabiel  prijsniveau.  Mits  internationaal  onderschreven  en

uitgevoerd zou daarmee tevens een maximale bijdrage geleverd
worden aan het bevorderen van economische groei en wissel-
koersstabiliteit. Maar:  '.... wanneer onder  een systeem24)

van vaste  wisselkoersen en onder de disciplinaire werking
daarvan de moeilijkheden voor een op handhaving van de eigen
pariteit gericht beleid reeds zo groot zijn, dat hierin vol-
gens de voorstanders van vrije wisselkoersvorming de motive-
ring van de overgang naar zulk een systeem wordt gevonden, is
er geen enkele reden om aan te nemen, dat - bij wegvallen van
bedoelde discipline - een zodanig op interne stabiliteit ge-
richt beleid mag worden verwacht, dat een redelijk hanteer-
bare externe stabiliteit wordt verkregen'.25  Er wordt met
andere woorden door voorstanders van  een flexibel  wissel-
koersstelsel een te groot vertrouwen gesteld in de overheid
om intern orde op zaken te stellen, waar thans de problemen
om bij voortduring een zodanig nationaal beleid te voeren dat
de bestaande pariteit kan worden gehandhaafd,  reeds zo om-
vangrijk zijn. Tenslotte is het risico te groot dat onder een
stelsel  van flexibele  wisselkoersen de wereld vervalt  in

restricties  (op het kapitaal- en handelsverkeer), bilatera-
lisme, en daarmee in economische stagnatie.
Aangezien voor werkelijk internationaal monetair evenwicht de
nadruk onvermijdelijk blijft liggen op het nationale beleid,
dient men op grond hiervan de verschillende hervormingsvoor-
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stellen te beoordelen. Zo zal ten aanzien van het voorstel
tot invoering van een grotere bandbreedte, waarbij de marges
rondom de pariteit verruimd worden zodat grotere wisselkoers-
schommelingen mogelijk zijn bij handhaving van de pariteit.
het belangrijkste probleem gevormd worden door hetgeen men
veronderstelt ten aanzien van het nationale evenwichtsbeleid.
Wanneer het nationale beleid door invoering van ruimere mar-
ges wordt verzwakt, overheersen de nadelen van destabilise-
rende effecten op het kapitaalverkeer. Wordt daarentegen een
krachtig (extern) evenwichtsbeleid gevoerd, dan kan de vraag
gesteld worden waarom men zou moeten overgaan tot ruimere
marges.

26)

Desalniettemin werd het voorstel tot verruiming van de band-
breedte - tot 2.25% boven of beneden de dollarpariteit - aan-
genomen bij het akkoord van Washington op 18 december 1971.
Daarnaast omvatte dit zogeheten  'Smithonian Agreement',  dat
gesloten werd door de ministers van Financien en de presiden-
ten van de centrale banken van de 'Groep van Tien', de vol-
gende belangrijke punten:
1.   een devaluatie van de dollar met bijna 8%,
2.   revaluatie van de andere valuta's. waaronder de Neder-

landse gulden, en
3.   de goudconvertibiliteit van de dollar blijft opgeschort.
Ten aanzien van het door Zijlstra in zijn jaarverslag over
1968 beschreven belangrijkste probleem, te weten het door de
deelnemers (aan het akkoord) te volgen evenwichtsbeleid, zij
er op gewezen dat de zorg over in het bijzonder het Ameri-
kaanse interne beleid bleef bestaan. Bovendien waren  de

Amerikaanse autoriteiten steeds van mening geweest dat de in
het 'Smithonian Agreement' overeengekomen devaluatie van de
dollar onvoldoende was. 27) Het aanhoudende tekort  op  de
Amerikaanse handelsbalans, dat in 1972 ten opzichte van 1971
aanzienlijk toenam, sterkten hen in deze mening. Het behoeft

geen betoog dat onder deze omstandigheden het vertrouwen van
de particuliere sector in de Smithonian wisselkoersstructuur
ondermijnd werd.
Een belangrijke rol ten aanzien van de voorstellen om het
internationaal monetair stelsel  te hervormen in  de  begin
jaren '70, was weggelegd voor de commissie van Twintig. Deze
op 26 juli 1972 geinstalleerde 'Committee on Reform of the
International Monetary System and Related Issues' kreeg tot
taak de Raad van Bestuur van het IMF te adviseren over een
praktisch uitvoerbaar en politiek haalbare hervorming van het
internationale monetaire stelsel.  De commissie was  zodanig
samengesteld  dat  niet  alleen de vertegenwoordigers van de
'Groep van Tien' er zitting in hadden, maar ook alle landen
of groepen landen met een eigen bewindvoerder bij het IMF.
De besprekingen, die in het kader van de commmissie van Twin-
tig  gevoerd  werden,  hadden onder meer betrekking op het
vraagstuk van het aanpassingsproces. Bij dit vraagstuk
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wensten de Verenigde Staten een grotere rol toe te kennen aan
de wisselkoers als instrument teneinde aanpassing te bewerk-
stelligen. Op zijn minst moest het aan de landen z6lf worden

overgelaten welke aanpassingsinstrumenten zij zouden kiezen.
Tegenover deze opvatting stond die van Nederland, inhoudende
dat er gestreefd moet worden naar een stelsel van vaste pari-
teiten, die alleen met instemming van het IMF en slechts bij
een fundamentele onevenwichtigheid veranderd mochten worden.
Wellicht zou de in het akkoord van Washington overeengekomen
(ruimere)  marge van + 2.25% ook in het definitieve stelsel

worden opgenomen, maar veel belangrijker was de opmerking van
Zijlstra  dat  het  niet  te  wijten was aan het  stelsel  van
Bretton Woods dat men in het verleden vaak te lang gewacht
heeft met pariteitswijzigingen. Veeleer was er sprake van een

onjuist gebruik van het begrip  'fundamentele onevenwichtig-
heid'. 28)

Aan het begrip 'fundamentele onevenwichtigheid' moest worden
vastgehouden in een nieuw international monetair stelsel. Zo
merkte Zijlstra op dat wanneer een land, onafhankelijk van de
aard van de verstoring, aan een aanpassingsplicht zou kunnen
voldoen zowel door pariteitsverandering als door mone-
taire- en/of  budgettaire  maatregelen,  het  nieuw  te  vormen
stelsel niet goed kan functioneren. Naar zijn mening moet er
verband blijven bestaan:  '.... tussen tijdelijke evenwichts-
verstoringen die zonder en fundamentele evenwichtsver-
storingen die met een pariteitsaanpassing moeten worden ge-
corrigeerd. Eliminering van het begrip fundamentele oneven-
wichtigheid zal van het nieuwe stelsel een lichaam zonder
skelet maken, dat derhalve niet  lang overeind zal  kunnen
blijven'.

29)

Van een door Nederland wenselijk geachte terugkeer naar een
stelsel van vaste, doch aanpasbare wisselkoersen kwam niets
terecht. Toen kort na het opgeven van de vaste interventie-
verplichtingen ten opzichte van de dollar, in maart 1973 de
oliecrisis  uitbrak,  met de daaruit voortvloeiende onzeker-
heden in het internationale betalingsverkeer, was een stelsel
van zwevende wisselkoersen vrijwel onvermijdelijk geworden,
behoudens  regionale  verbanden  zoals  het  slangarrangement.
Immers, de uit de oliecrisis voortvloeiende aanzienlijke ver-
schuivingen in de posities van de lopende rekening maakten
het  zeer  waarschijnlijk  dat  wisselkoersveranderingen  een
grote rol zouden moeten spelen in het internationale aanpas-
singsproces.
Maar bovenal, zo merkte Kessler op, moet de overgang naar een
mondiaal stelsel van zwevende koersen gezien worden:  '....
als de 'bezegeling' van een tekort schietende internationale
beleidscoordinatie'.30' Met andere woorden, de zeer gebrek-
kige internationale beleidscoordinatie van de jaren '60 werd

nog verzwaard door de in de jaren '70 opgetreden gebeurtenis-
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sen, waaronder ruilvoetveranderingen ten gunste van leveran-
ciers van grondstoffen, de toenemende inflatiegraad in diver-
se landen en het afnemende tempo van economische groei. Al
deze gebeurtenissen haalden een streep door de onderhandelin-
gen over een nieuw internationaal monetair stelsel.
Onder de beschreven omstandigheden is, tot op de dag van van-
daag, slechts een zo soepel mogelijk systeem van internatio-
nale monetaire betrekkingen haalbaar. Dit was ook de gedachte
van de interim-commissie van de Raad van Bestuur van het IMF.
ingesteld in 1974 teneinde de hervorming van het internatio-
nale monetaire stelsel te begeleiden. Zij stelde op 8 januari
1976 te Jamaica voor om in de statuten van het IMF een be-
langrijke verandering aan te brengen met betrekking tot de
vaststelling  van  de  wisselkoersen.  De  voorstellen  kwamen
hierop neer dat het IMF kan beslissen, met een meerderheid
van tenminste 85% van de stemmen, dat de economische omstan-
digheden in de wereld een systeem van stabiele maar aanpas-
bare wisselkoersen over het algemeen toelaten. De leden kun-
nen, in het geval besloten wordt tot een 'terugkeer' naar een
stelsel van vilste wisselkoersen, hun wisselkoersen vaststel-
len ten opzichte van de SDR of ten opzichte van een andere
door het Fonds aangewezen rekeneenheid. welke echter niet het
goud of een nationale valuta mag zijn.
Zolang echter het IMF niet heeft beslist dat de omstandig-
heden een terugkeer naar stabiele doch aanpasbare wisselkoer-
sen toelaten, zijn de leden vrij in het laten zweven van hun
valuta's,  maar zij kunnen deze ook koppelen aan een andere
valuta. De vanaf 1973 ontstane situatie, waarbij enkele lan-
den hun wisselkoersen  laten zweven.  terwijl andere landen
zich door de vorming van valutablokken hebben aaneengesloten,
kan dus blijven voortbestaan. wil, zo merkte de interim-com-

missie op, moet er sprake zijn van 'beheerst zweven', waarbij
ontwikkelingen in het koersbeloop, die niet in overeenstem-
ming zijn met een evenwichtige ontwikkeling, omgebogen dienen
te worden. De taak van het IMF is hierbij om toezicht te hou-
den op de wisselkoerspolitiek der lidstaten, teneinde er voor
te zorgen dat deze politiek der lidstaten in overeenstemming
is met de algemene (niet-gepreciseerde) doeleinden van stabi-
liteit en economische groei in de wereld.
Nadat op grond van deze voorstellen binnen het IMF overeen-
stemming was bereikt,  traden,  na ratificatie door de lid-
staten, de (inmiddels tweede) gewijzigde statuten van het IMF
op 1 april 1978 in werking.
In feite, zo merkte Zijlstra op ,  betekende deze  statu-31)

tenwijziging niet meer dan dat het sinds 1973 zweven der
valuta's gelegaliseerd werd. Toch achtte hij de tweede amen-
dering niet van belang ontbloot.  Want hoewel de lidstaten
sinds de 'Second Amendment' vrij zijn in de keuze van het
wisselkoersstelsel,  aanvaardden de betreffende landen tege-
lijkertijd dat zij verplichtingen hebben inzake het te voeren
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wisselkoersbeleid. Hierbij houdt het Fonds toezicht over het
door de lidstaten te volgen beleid. Er zij evenwel op gewezen
dat tot op de dag van vandaag het toezicht over het wissel-
koersbeleid der deelnemers ontoereikend is, gelet op de waar-
genomen  wisselkoersinstabiliteit,  wat  mede  veroorzaakt  is
door een onvoldoende beleidscoordinatie der deelnemers.
Een ander belangrijk punt van de 'Second Amendment' betreft
de rol die de SDRs dienen te spelen. Werd bij de eerste amen-
dering op de IMF 'Articles of Agreement' afgesproken om SDRs
toe te wijzen: 'to meet the need, as and when it arises, for
a supplement to existing reserve assets', thans wordt aan de
deelnemers gevraagd samen te werken teneinde de SDR te laten
uitgroeien tot het primaire reservemiddel in het internatio-
naal  monetair  bestel:  '....  making  the  SDR the principal
reserve asset in the international monetary system'.
Er zij evenwel op gewezen dat het aandeel van SDRs in de
totaal aangehouden reserve-voorraad de laatste tien jaren is
afgenomen. DNB kan dan ook nauwelijks geloof hechten aan de
rol die aan SDRs worden toegedacht. Veeleer wordt gewezen op
het gevaar, tegen de achtergrond van een ongebreidelde en
ongecontroleerde reservecreatie sinds de jaren '70, dat wan-
neer men zoals in 1979, SDRs gaat toewijzen op grond van het
criterium dat zij moeten uitgroeien tot het primaire reserve-
middel in het internationale monetaire stelsel, men in feite
elke hoop op beheersing van de internationale liquiditeiten
opgeeft. Het is namelijk niet uitgesloten dat verschillende
landen op additionele toewijzingen zullen reageren, niet door
aflossin van kredieten, maar door opvoering van de beste-

39)
dingen.

Na het akkoord van Washington in maart 1972 nam de minister-
raad van de EEG een besluit over de vernauwing van de onder-
linge fluctuatiemarge van de wisselkoersen. De verengde marge
werd gedefinieerd als het grootste, op 66n bepaald moment
bestaande verschil tussen de ten opzichte van de spilkoers
meest geapprecieerde valuta en de ten opzichte van de spil-
koers meest gedeprecieerde valuta.  Er was  sprake van een
margevernauwing  omdat  de EEG-marge 2.25%  zou  bedragen.
terwijl de marge in wereldverband sinds het akkoord van Was-
hington 4.5% bedroeg. Deze zogeheten  'slang in de tunnel'
werd  in maart  1973  opgevolgd  door  het  gemeenschappelijk
zweven van een aantal valuta's ten opzichte van de dollar. De
landen die deelnamen aan het slangarrangement spraken af dat
zij  de  onderlinge  fluctuatiemarge  van  2.25%  wel  zouden
handhaven, maar dat zij de 4.5%-marge ten opzichte van de
dollar verlieten. Men besloot hiertoe toen het duidelijk werd
dat de devaluatie van de dollar met 10% de druk op de dollar
niet wegnam.
Zijlstra heeft in zijn Algemeen overzichten continu gewezen
OP betekenis van  het  Europese  slangarrangement  alsde
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mogelijk kernpatroon voor terugkeer van het gehele
wisselkoersstelsel naar meer stabiliteit.33>  Het  vormde  in
de jaren '70 het enige lichtpunt te midden van de door ons
beschreven internationale gebeurtenissen. Er zij  evenwel op
gewezen dat het slangarrangement het enige tastbare resultaat
was van het sinds de jaren '60 geuite streven naar monetaire
samenwerking binnen de EEG.  Te denken valt hierbij aan de
sinds  1962  door  het  Europees  parlement  en  de  Europese
Commissie voorgestane gedachte om in EEG-verband te streven
naar een monetaire unie,  welke gedachte  in 1969  door de
Europese ministerraad werd overgenomen, waarbij een

dergelijke unie in 1980 een feit moest zijn.  Geconstateerd
moet worden dat van al deze intenties niets terecht gekomen
is.

3.3 Het wisselkoersbeleid vanaf de laren zeventig.

In tegenstelling tot het stelsel van Bretton Woods hebben de
Europese wisselkoersarrangementen (te weten: het

slangarrangement van 1972 tot 1979 en het Europees Monetair
Stelsel  (EMS) van 1979 tot heden) niet het nadeel van het
koppig, desnoods tegen een zeer hoge prijs,  vasthouden aan
eenmaal overeengekomen wisselkoersen. Het brengt in praktijk
dat een stelsel van 'vaste' wisselkoersen slechts kan worden
gehandhaafd op  basis  van de ingebouwde  inconsequentie dat
koersaanpassingen mogelijk, zo niet wenselijk, zijn. Aldus is
(was) het EMS  (het slangarrangement) in feite een flexibel
stelsel.
Tegenover  het voordeel dat niet voor alles aan niet-reele
wisselkoersverhoudingen wordt vastgehouden, staat het nadeel
dat wanneer de wisselkoersen continu worden aangepast, het
vertrouwen teloor gaat en speculatieve kapitaalbewegingen op
gang worden gebracht. Met andere woorden, in overeenstemming
met het stelsel van Bretton Woods geldt ook voor de Europese
arrangementen,  dat hoezeer deze arrangementen dank zij een
soepeler aanpassing van de spilkoersen, wellicht ook minder
gevoelig  mogen  zijn voor een  uiteenlopende  economische

ontwikkeling in de verschillende  landen,  een te  frequente
noodzaak op dergelijke aanpassingen terug te vallen, op den
duur de geloofwaardigheid van het stelsel moeten aantasten.
De ineenstorting van het stelsel van Bretton Woods, waarvoor
in de plaats OP regionaal niveau een flexibel

wisselkoersarrangement tot stand kwam, bracht voor Nederland
de noodzaak met zich mee een beleid te bepalen ten aanzien
van de periodieke wijzigingen van de wisselkoersen die in het
kader van de  arrangementen optraden.  Bovendien zij  er op
gewezen dat  marktpartijen vanaf  de  eind  jaren  '60 steeds
sterker  rekening  houden met  de  mogelijkheid  van  wissel-
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koersveranderingen. Voor een beleid dat streeft naar
wisselkoersstabiliteit betekent dit dat de factor
'vertrouwen' in de stabiliseringsmaatregelen van de
autoriteiten een grote rol speelt.
Tegen deze achtergrond moet het Nederlandse wisselkoersbeleid
en  geld- en  valutamarktbeleid  sinds  de  begin jaren '70

begrepen worden.
Nederland heeft vanaf 1972 deelgenomen aan het slangarrange-
ment  en na 1979 aan het EMS.  Prof. dr. G.A. Kessler heeft
voor deze beleidskeuze twee argumenten genoemd, te weten:
1.   een open economie als de Nederlandse heeft belang bij zo

stabiel mogelijke wisselkoersverhoudingen, waarbij
'reeds het meedoen van Duitsland en Belgie waarborgt dat
bijna de helft van het Nederlandse handelsverkeer van de
door het stelsel geboden stabiliteit kan profi-
teren'. 34)

2.   met name door de deelname van West-Duitsland mag een zo
stabiel mogelijke waarde van de gulden verwacht worden,
aangezien het door Duitsland gevoerde beleid traditio-
neel  gericht  is  op het  streven  naar  een  zo  gering
mogelijke geldontwaarding.

Binnen het leader van het Europese wisselkoersarrangement is
sinds de begin jaren '70 tot heden het Nederlandse wissel-
koersbeleid er op gericht de gulden zo dicht mogelijk bij de
D-mark te doen blijven. Kessler noemt dit het 'aanhaken' van
de gulden aan de D-mark. De overweging is hierbij dat, gelet
op het Duitse monetaire- en economische beleid, een orionte-

ring van de gulden aan de D-mark noodzaakt tot binnenlandse
beleidsdiscipline,  waardoor ook in Nederland de beheersing
van de prijsinflatie bevorderd wordt.  Voor wat betreft  de
term 'aanhaken' zij er op gewezen dat het Nederlandse wissel-
koersbeleid zich richt op het Duitse beleid, zodat van be-
leidscoordinatie  in  de  eigenlijke  zin van het woord geen

sprake is. In dit verband heeft dr. C.J. Oort er op gewezen
dat  de  Duitse  autoriteiten  er nimmer twijfel over hebben
laten bestaan dat zij hun interne beleid niet zullen wijzigen
om het voor de andere (kleinere) deelnemers aan het Europese

wisselkoersarrangement    yemakkelijker te maken binnen     het
arrangement te blijven.
De consequentie van de beschreven beleidslijn is geweest, dat
afgezien van een enkele verandering in de pariteit van de
gulden ten opzichte van de D-mark waarbij de gulden deva-
lueerde,  de effectieve koersontwikkeling van de gulden die
van de D-mark heeft gevolgd. De geinteresseerde lezer wil ik
hiervoor verwijzen naar Bijlage IV: nominale effectieve wis-
selkoersen en naar de onderstaande tabel. Wellicht ten over-
vloede zij er op gewezen dat de effectieve wisselkoers van de
gulden, dat wil zeggen de koersontwikkeling van de Neder-
landse munteenheid ten opzichte van het relevante buitenland,
resulteert uit de wisselkoersbeslissingen binnen het slang-
arrangement/EMS  en uit de wisselkoersontwikkelingen van de
Europese arrangementen tegenover derde valuta's.
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Tabel 1:  Spilkoersaanpassingen  van  Nederland  en  Duitsland
binnen het slangarrangement en EMS:

1972 21 maart/10 april oprichting slangarrangement

1973 14 februari Nederland Duitsland
10% devaluatie 10% deva-

luatie
19 maart                                3%     reva-

luatie
29 juni 5.5% reva-

luatie
17 september 5% revaluatie

1976 18 oktober                              2%     reva-
luatie

1978 16 oktober 2% revaluatie       4%     reva-
luatie

1979 12/13 maart oprichting EMS

Nederland Duitsland

24 september                            2%     reva-
luatie

1981 5 oktober 5.5% revaluatie 5.5% reva-
luatie

1983 21 maart 3.5% revaluatie 5.5% reva-
luatie

1985 22 juli 2% revaluatie       2%     reva-
luatie

1986 7 april 3% revaluatie       3%     reva-
luatie

Aangezien voor de periode 1970 tot en met 1985 de D-mark aan-
houdend een effectieve appreciatie heeft ondergaan, behoudens
het jaar 1981, gaf, gelet op het gevoerde wisselkoersbeleid
in Nederland en gelet op de jaren 1972-1976 toen Nederland
als gevolg van het aardgas te maken had met aanzienlijke
overschotten op de lopende rekening, ook de gulden een con-
tinue effectieve appreciatie te zien, uitgezonderd de  jaren
1980, 1981 en 1984. Het meest geprononceerd was deze ontwik-
keling van de externe waarde van de gulden in de jaren 1971
tot en met 1978. De beschreven koersontwikkeling van de gul-
den werd en wordt door DNB positief beoordeeld. Langs de weg
van een effectieve appreciatie van de gulden hebben, volgens
Kessler, de Nederlandse monetaire autoriteiten'...kunnen be-
reiken dat de inflatoire werking van het externe economische
milieu waarbinnen de Nederlandse volkshuishouding moest ope-

36)
reren pro tanto werd gematigd'. Door de sterke positie
van de D-mark en de koppeling van de gulden aan eerstgenoemde
valuta werd en wordt de prijsinflatie in Nederland beteugeld.
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Maar in tegenstelling tot Nederland bleef in Duitsland de
concurrentiepositie op basis van arbeidskosten per  eenheid
produkt, in het bijzonder in de jaren 1973-1980, vrijwel on-
gewijzigd. Dit was vooral toe te schrijven aan het feit dat
in die jaren de Duitse arbeidskosten achterbleven bij de (in
nationale valuta uitgedrukte) kostenontwikkeling in het bui-
tenland. Hierbij zij er op gewezen dat een stijging van de
effectieve wisselkoers gecompenseerd dient te worden door een
kostendaling ten opzichte van het buitenland, wil er sprake
zijn van een ongewijzigde concurrentiepositie. Met nadruk wil
ik er op wijzen dat het hierbij uitsluitend gaat om een tau-
tologisch verband.
Blijkens tabel V getiteld: Indicator cuncurrentiepositie op
basis van arbeidskosten per eenheid produkt. die als Bijlage
achterin deze studie is opgenomen, had Nederland te maken met
een verslechtering van de concurrentiepositie,  gelet op de
van Duitsland afwijkende kostenontwikkeling waartegenover een
in het kader van  de Europese wisselkoersarrangementen
'slechts' geringe devaluatie van de gulden ten opzichte van
de D-mark stond.

In het licht van een verslechtering van de concurrentieposi-
tie vroeg een aantal economisten zich af of het wenselijk was
dat er in de jaren '70 een effectieve appreciatie van de gul-
den heeft plaatsgevonden en zo nee of het niet beter zou zijn
geweest een ander wisselkoersbeleid te voeren. Vooral in de
jaren  1978-1982  kreeg  het wisselkoersbeleid hier te  lande
aandacht,  toen  een  effectieve  appreciatie  van  de  gulden
samenging met tekorten op de lopende rekening van de beta-
lingsbalans (1978-1979), waarbij deze tekorten zouden voort-
duren tot aan het jaar 1981, en toen na 24 september 1979,
waarbij in het kader van het EMS de gulden ten opzichte van
de D-mark een beperkte devaluatie onderging, het Nederlandse
wisselkoersbeleid werd aangescherpt. Met andere woorden, nog
bewuster dan voorheen maakte het streven naar een relatief
sterke positie van de gulden binnen het EMS onderdeel uit van
de geld- en valutamarktstrategie van de Bank, ten einde een
herhaling van de gebeurtenissen die plaatsvonden op 24 sep-
tember 1979  te  voorkomen.  Hiermee  onderstreepte  DNB  haar
intentie om de koppeling tussen gulden en D-mark te handhaven.
Wij  zullen aan de gevoerde discussie, over de  (vermeende)
gevolgen van het wisselkoersbeleid voor de concurrentieposi-
tie en de uit dit beleid en het kredietplafonneringsbeleid
voortvloeiende rente-implicaties, aandacht besteden.
In  de  eerste plaats  zij  er dan op gewezen dat  er geen
meningsverschil bestond dat door het 'aanhaken' van de gulden
aan de D-mark de prijsinflatie in Nederland werd beteugeld.
Eveneens was een ieder het er over eens dat de Nederlandse
concurrentiepositie een aanmerkelijke verslechtering  had
ondergaan. Wel bestond er onenigheid over de vraag of de op-
getreden effectieve appreciatie van de gulden beschouwd moest
worden als een oorzakelijke factor ter verklaring van de ver-
slechterde concurrentiepositie.
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Naar de mening van Kessler heeft de effectieve appreciatie
van de gulden er niet toe bijgedragen dat de Nederlandse con-
currentiepositie  onvoldoende was. Gesteld  namelijk  dat

37)

in plaats  van  een  effectieve  appreciatie,  een  effectieve
depreciatie dan wel een geringere appreciatie zou zijn opge-
treden,  dan  zou  uiteindelijk  de  geldontwaarding  versterkt
zijn, terwijl de concurrentiepositie en daarmee de groei van
produktie en werkgelegenheid er niet door zullen worden bein-
vloed.  De redenering die hierbij wordt voorgestaan is als
volgt; devaluatie of depreciatie leidt  in eerste  instantie
tot een stijging van het invoerprijspeil. De hiermee gepaard
gaande ruilvoetdaling beperkt de nationale verdelingsruimte
en verscherpt daarmee de verdelingsproblematiek. Een depre-
ciatie zal evenwel  slechts tot  een  concurrentieverbetering

kunnen leiden indien zij niet gepaard gaat met een overeen-
komstige grotere nominale loonstijging. Dit betekent dat de
reele  loonkosten een daling  zullen moeten ondergaan.  Waar
Kessler nu de aandacht op vestigt is of vanuit de verdelings-
problematiek geen sterke krachten werkzaam zullen zijn die
het concurrentie-verbeterende effect van een effectieve de-
preciatie  teniet zullen doen.  Men bedenke hierbij  dat als
gevolg van de  prijsindexatie  van de  loonontwikkeling,  de
stijging van de invoerprijzen, en daarmee van het consumptie-
prijspeil, zullen worden doorberekend in de lonen.  In dit
geval zal een effectieve depreciatie slechts leiden tot bin-
nenlandse geldontwaarding.
Tegen het bovenstaande betoog heeft prof. dr. J.J. Klant aan-
gevoerd dat een devaluatie die met loonmatiging gepaard gaat
wel  degelijk  positieve  effecten genereert, '...omdat het

aanpassingsproces van lonen en prijzen nu eenmaal tijd kost
en dan door de groei van de arbeidsproductiviteit kan worden
gematigd'. Hierbij wordt door Klant  een devaluatie  ge-

38)

zien als het nemen van een voorschot op de groei. Bovendien
zou de (korte) rente wat kunnen dalen, daar deze niet meer op
een zo hoog niveau behoeft te blijven ter verdediging van de
guldenskoers. Er zij op gewezen dat naar de mening van Klant
een devaluatie weliswaar een verbetering geeft van de concur-
rentiepositie, maar dat van deze koerscorrectie geen volle-
dige  '...soelaas valt te verwachten voor de verzwakte Neder-
landse  concurrentiepositie'.39>  Vandaar dat  een devaluatie

met loonmatiging gepaard dient te gaan. Wil men immers door
middel van een depreciatie een verbetering van de concurren-

tiepositie bereiken, dan rrtoet de bereidheid aanwezig zijn om
de invoerprijsstijging niet in de beloning van arbeid te com-
penseren. We kunnen evenwel constateren dat door Klant niet
wordt aangegeven of inderdaad de bedoelde bereidheid aanwezig
is.

Ook prof. dr. M.P. Gans, die voorstander was van een ander
monetair beleid, heeft opgemerkt dat een devaluatie pas suc-
ces zal hebben bij afspraken tussen de sociale partners in-
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zake de mate waarin de resulterende stijging van het invoer-
prijspeil zal doorwerken in de arbeidslonen en de prijzen van
exportprodukten .  Het  maken van goede  sociale  afspraken

40)

acht Gans een prealabele conditie voor het succes van een
devaluatie,  terwijl  hij  over  de  totstandkoming  van  deze
sociale afspraken gericht op een aanzienlijke inkomensmati-
ging ineens. optimistisch is. Wanneer door een ander monetair
beleid uitzicht bestaat op een hervatting van een bescheiden
inkomensgroei, waarbij hij blijkbaar evenals Klant een deva-
luatie beschouwt als het nemen van een voorschot op de groei,
wordt een bijdrage geleverd tot de oplossing van het probleem
der inkomensmatiging.
Maar ook hier wil ik er op wijzen dat het verre van duidelijk
is  waarom pas  bij  een ander wisselkoersbeleid de sociale
partners de bereidheid zullen tonen om de invoerprijsstijging
niet in de beloning van arbeid te laten doorwerken. In dit
kader heeft prof.  dr. H. Visser er terecht op gewezen dat
wanneer de genoemde bereidheid aanwezig is, het niet valt in
te zien '...waarom men ook niet zonder depreciatie bereid zou
zijn tot een matiging van de inkomenseisen'.41)

Waar het aldus primair in deze jaren om ging was een matiging
van de arbeidskosten te bewerkstelligen, ten einde op zijn
minst een verslechtering van de concurrentiepositie te voor-
komen. Men bedenke hierbij dat door het jarenlang uitgaan van
de stijging van de reele arbeidskosten boven de toeneming van
de arbeidsproduktiviteit het weerstandsvermogen in belang-
rijke delen van het bedrijfsleven in deze periode aangetast
was. Het voorkomen van een verslechtering van de concurren-
tiepositie betekent, dat de opgetreden effectieve appreciatie
van de gulden gecompenseerd diende te worden door een gelijk-
tijdige kostenmatiging. Deels was deze reeds het gevolg van
de uit de effectieve appreciatie voortvloeiende lagere in-
voerprijzen dan anders het geval geweest zou zijn,  terwijl
daarnaast een geringere nominale loonsverhoging een bijdrage
rnoest leveren. In dit verband zag DNB een inkomensbeleid als
een  noodzakelijke  aanvulling  op  het  gevoerde  monetaire
beleid. 42)

Zoals we in een eerder stadium hebben opgemerkt geeft DNB
prioriteit aan een sterke positie van de gulden binnen het
EMS, ook in die perioden waarin er tekorten op de lopende
rekening  van de  betalingsbalans  optreden  (1978-1980),  het
aandeel van de overheidsuitgaven  in het  nationale  inkomen
blijft stijgen (1979-1983) en de loonstijging de productivi-
teitsruimte bij voortduring overtreft  (1977-1980).  Het  be-
hoeft geen betoog dat het achterwege blijven van loonmatiging
en bestedingsbeperking een gevaar vormt voor het handhaven
van een sterke positie van de gulden.
Kessler heeft er evenwel op gewezen dat met name via een ac-
tief geldmarktbeleid de mogelijkheid aanwezig is de positie
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van de gulden te handhaven, deels onafhankelijk van de beta-
lingsbalanssituatie. Deze mogelijkheid is aanwezig aangezien,
gelet op de in Nederland aangebrachte scheiding in het in-
strumentarium. het geldmarktinstrument uitsluitend voor
externe doeleinden kan worden aangewend. Ook drs.

E. den Dunnen merkte op dat het geldmarktbeleid '...primaire
gericht (is) op het tot-stand-brengen van de rente die nodig
is voor de handhaving van een sterke positie van de gulden in
het EMS'.43' Dat gebeurt om geen twijfel te doen ontstaan
aan de vastbeslotenheid de koers te handhaven,  ondanks  de
beschreven economische ontwikkeling in de periode 1978 tot en
met 1982.

Er zij op gewezen dat ten aanzien van het geld- en valuta-
marktbeleid DNB veronderstelt dat de  verwachtingen van de
marktpartijen  aangaande  de  wisselkoersontwikkeling  van  de
gulden weliswaar niet los staan van de  (verwachtingen over
de)  positie van de betalingsbalans, doch anderzijds in be-
langrijke mate beinvloed kunnen worden door het door de cen-
trale bank gevoerde beleid. De noodzaak is dan wel aanwezig
om een standvastig en consequent beleid te voeren.

Tabel 2:  Geldmarktrente en betalinqsbalans (in % van de bin-
nenlandse liquiditeitenmassa qemiddeld over de be-
schouwde iaren) voor de periode 1974-1985:

1.   Geldmarktrente (jaargemiddelden)

Nederland Duitsland
1974-1976 6.7 5.9
1977-1979 10.6 5.9
1980-1982 8.9 9.2
1983-1985 5.9 5.7

2.   Nationaal liquiditeitsoverschot (+):

1974-1976 4.1 4.8
1977-1979 -2.6 -0.1
1980-1982 1.2 -2.3
1983-1985 3.4 1.3

3.   Salderingsposten Nederland:

3.a  toeneming (+) Netto Buitenlands Actief van het bankwezen
1974-1976 1.7
1977-1979 -1.6
1980-1982 -0.3
1983-1985 2.8
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3.b  aankoop (+) goud en deviezen door DNB (3b =2- 3a)
1974-1976 2.4
1977-1979 -1

1980-1982 1.5
1983-1985 0.6

Bron: Bewerking van gegevens uit de jaarverslagen van DNB.

Aangezien de geldmarktrente het voornaamste instrument is ter
regulering van de wisselkoers en gelet op de prioriteit bij
het geld- en valutamarktbeleid om een koppeling te handhaven
tussen gulden en D-mark, brengt 66n en ander met zich mee dat
de Nederlandse korte rente nauw aansluit bij die van Duits-
land, terwijl het rentebeloop via deze Duitse rente in be-
langrijke mate  door  de  internationale  rente-ontwikkelingen
wordt bepaald. Bovendien zal,

44) ten einde omvangrijke
deviezenverkopen door de Bank te voorkomen, de Nederlandse
korte rente aanmerkelijk meer boven de Duitse komen te liggen
wanneer Nederland in het bijzonder te maken heeft met tekor-
ten in het niet-monetaire betalingsverkeer met het buiten-
land. Zo blijkt uit tabel 2 dat voor de jaren 1977-1979, toen
er in Nederland sprake was van een nationaal liquiditeiten-
tekort, het verschil tussen de Nederlandse- en Duitse geld-
marktrente gemiddeld 4.7% beliep.  Hierbij  verschafte  netto
bancair  kapitaalinvoer  (zijnde  een  intering op  het  netto
buitenlands actief (NBA) van het bankwezen)  in deze  jaren
voor ruim 61% saldering van het niet-monetaire tekort.
Als gevolg van het gevoerde geld- en valutamarktbeleid, heb-
ben aanzienlijke fluctuaties in de internationale geldmarkt-
rente vanaf het begin van de jaren  '70 eveneens de korte
rente in Nederland beinvloed. Van een afscherming is hierbij
geen sprake geweest. Wellicht ten overvloede zij er op

45)

gewezen dat dit een beleidskeuze van de Nederlandse monetaire
autoriteiten,  in het bijzonder van DNB,  is.  Tenslotte ver-
dient vermelding dat bij vertrouwenscrises rond de gulden,
zoals in augustus 1976 en oktober 1978,  DNB aan de  verde-
diging van de bestaande interventiepunten een hogere priori-
teit  toekent  dan  aan  ordelijke  geldmarktverhoudingen.  Zo
heeft  DNB,  ter voorkoming van een gedwongen depreciatie,
bewust in de zomer van 1976 met behulp van een contingente-
ringsregeling een zeer krap geldmarktbeleid gevoerd. Het ont-
regelen van de geldmarkt wordt hierbij als een noodzakelijk
kwaad op de koop toe genomen.

46)

Niet alleen is in de jaren 1978-1982 kritiek geleverd op het
door DNB gevoerde wisselkoersbeleid en de hieruit (vermeende)
voortvloeiende gevolgen voor de Nederlandse concurrentieposi-
tie, maar ook op de uit dit beleid en het kredietplafonne-
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ringsbeleid voortvloeiende relatief hoge rentestanden.  Ter-
wijl in Nederland en Duitsland, in vergelijking tot de perio-
de 1970-1976, het tempo van de prijsinflatie  in de  jaren
1977-1980 afnam, steeg daarentegen zowel de Nederlandse geld-
marktrente als de (nominale) rente op de Nederlandse kapi-
taalmarkt,  anders dan in Duitsland.  Het gevolg was dat in
Nederland de reele rente aanzienlijk opliep.

Tabel 3:  Indicatie  voor  de  reele  kapitaalmarktrente  voor
Nederland en Duitsland (= het rendement op lang-
lopende staatsleningen gecorrigeerd voor de priis-
stiiging van de gezinsconsumptie)

1.   prijsstijging van de gezinsconsumptie:

Nederland Duitsland

1970-1976                    8                    5.5

1977-1980 5.3 3.9

1981-1985 4.3 4.0

2.   rendement op langlopende staatsleningen:

1970-1976 8.3 8.6

1977-1980 8.7 7.0

1981-1985 9.1 8.4

3.   indicatie reele kapitaalmarktrente (2-1):

1970-1976 0.3 3.1

1977-1980 3.4 3.1

1981-1985 4.8 4.4

Bron: Bewerking van gegevens uit de jaarverslagen van DNB.

Door sommigen werd deze hoge reele rente toegeschreven aan
het huns inziens restrictieve  beleid van DNB. Anderen47)

wezen daarentegen in hun kritiek niet op de hoge reele rente,
maar op de hoge nominale rente, daar ondernemingen uitslui-

tend te maken hebben met laatstgenoemde rentevoet.
48)

Gelet evenwel op de  monetaire  ontwikkelingen  in de  jaren
1977-1980, toen gestreefd werd naar betalingsbalansevenwicht,
waarbij mede met behulp van  een  kredietplafonneringsbeleid
een rentestand diende te resulteren  die  paste bij de

vraag- en  aanbodverhoudingen  op  de  kapitaalmarkt,  daarbij
inbegrepen een kapitaalinvoer die een zo groot mogelijk deel
van het tekort op de lopende rekening dekte en gelet op de
schrikbarende hoge (korte) rente in de Verenigde Staten, is
het  door DNB gevoerde beleid alleszins  begrijpelijk.  Zou
namelijk een ruimer monetair beleid gevoerd worden in deze



268

jaren, dan zou, zoals wij beargumenteerden in hoofdstuk 2.4,
het tekort op de lopende rekening toegenomen zijn en zeker
niet de noodzakelijk geachte kapitaalinvoer hebben plaatsge-
vonden.  Daarnaast  heeft  DNB,  ter  rechtvaardiging  van  een
(geldmarktrente-) beleid waarbij nimmer getwijfeld mag worden
aan de beleidsintentie om een relatief sterke positie van de
gulden binnen het  EMS  in  stand te houden,  er op gewezen
'...dat via het daaruit resulterende vertrouwen uiteindelijk
een lager algemeen renteniveau kan worden gerealiseerd dan
anders het geval  zou  zijn'.49>  Ter onderbouwing  van  deze

stelling wordt  mede  gewezen op  de  gebeurtenissen rond de
koersherschikking binnen het EMS op 21 maart 1983. Op die dag
besloot de Nederlandse regering om de gulden te devalueren
ten opzichte van de D-mark. waarbij mede werd gelet op fac-
toren als concurrentiepositie en werkgelegenheid.
Deze beslissing werd genomen in afwijking van het Bankadvies.
Met name als gevolg van het kabinetsbesluit  liep in korte
tijd de afstand tussen de Nederlandse- en Duitse kapitaal-
marktrente, welk verschil aan het begin van 1983 nog vrijwel
nihil was geweest, op tot 1 8 1.5%. Eerst in de zomer van
1983 was sprake van een herstel in het vertrouwen van de
marktpartijen ten aanzien van de vastbeslotenheid der mone-
taire autoriteiten om een relatief sterke positie van de gul-
den in het EMS in stand te houden.  Hieraan droeg,  volgens
DNB, de sterke nadruk die van regeringszijde werd gelegd op
het eenmalige karakter van  de wisselkoersmaatregel in       150)maart 1983 toe bij. Gelet op het tijdelijke vertrouwens-
verlies en de stijging van de interestvoet is het de vraag of
de kabinetsbeslissing enig voordeel heeft opgeleverd.

De kritiek die in deze periode op het Bankbeleid werd uitge-
oefend ging gepaard met het ter discussie  stellen van de
positie die DNB inneemt (dan wel zou innemen) ten opzichte
van regering en parlement. Zo merkte drs. V.F.M. Wesseling op
dat wanneer '...een voor de economische politiek zwak bezet
kabinet moet samenwerken met een in de economische politiek
door  de  wol  geverfde  President  van de Centrale Bank'51),

men het gevaar loopt dat het monetaire beleid en wisselkoers-
beleid uitsluitend worden bepaald door de centrale bank (DNB)
en mitsdien niet daar waar de politieke verantwoordelijkheid
dient te liggen. Aangezien DNB tot taak heeft te zorgen voor
prijsstabiliteit en betalingsbalansevenwicht is het allesbe-
halve wenselijk dat zij een 'onafhankelijke' positie inneemt.
De Bank kan namelijk een beleid voeren dat te eenzijdig ge-
richt is op de twee genoemde doelstellingen van het sociaal-
economische beleid met voorbijgaan aan in het bijzonder het
bestrijden van de werkloosheid. Naar de mening van Wesseling
kan men het Bankpresident Zijlstra '...niet verwijten dat hij
zijn werk goed doet (de inflatie beteugelen) maar het wordt
tijd dat het parlement zich gaat afvragen of dit regerings-
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beleid (bedoeld wordt: monetair beleid en wisselkoersbeleid -
RJS) wel voldoende is om een verdere dramatische verslechte-
ring  van  de  werkgelegenheid  te  voorkomen'.s2   Ook  Gans

vroeg zich af of het monetaire beleid wel voor 's lands wel-
vaart het meest dienstig is, gelet op het gevoerde rente-
beleid dat naar zijn mening allerminst in overeenstemming is
met de wens om door kostenmatiging de rentabiliteit van het
bedrijfsleven te verhogen en om aldus via investeringen de
werkgelegenheid  te  verbeteren.53>  En  evenals  het  artikel

van Wesseling bevatte ook dat van Gans een oproep aan de
politiek om eindelijk het primaat in het monetaire beleid op
zich te nemen. Naar de mening van Gans bestaat er een discre-

pantie tussen enerzijds de feitelijke verhouding tussen DNB
en regering, waarbij zijns inziens DNB het beleid bepaalt, en
anderzijds de intentie van de wetgever in 1948 dat regering
en parlement inhoud moeten geven aan het door DNB te voeren
beleid. 54)

De beschouwingen die Gans en Wesseling te berde brachten kan
ik niet delen. Waar het beleid op andere terreinen tekort
schiet, dient het toch niet zo te zijn dat ook het monetaire
beleid moet 'falen'? Wanneer beleggers slechts bereid zijn in
guldens te beleggen als daar een relatief hoge rente tegen-
over staat, gelet op de verzwakte positie van de Nederlandse
economie, is er geen enkele reden om tegen de markt in een
dusdanig geld- en valutamarktbeleid te voeren dat daarmee in
feite het streven naar een sterke positie van de gulden wordt
prijsgegeven.  Er zij,  zoals we eerder constateerden, opge-
merkt dat niemand twijfelde aan het succes van het Neder-
landse wisselkoersbeleid om de prijsinflatie te beteugelen.
Daarentegen is nimmer aannemelijk gemaakt dat het koersbeloop
van de gulden er toe heeft geleid dat de Nederlandse concur-
rentiepositie onvoldoende was.
Voorts komt mijns inziens juist in een situatie, waarin de
overheid niet het vermogen heeft en de sociale partners niet
de bereidheid tonen een trendmatig budgettair respectievelijk
trendmatig prijs- en loonbeleid te voeren, betekenis toe aan
een centrale bank die beschikt over een zo groot mogelijke
mate aan beleidsvrijheid.  In dit verband merkte prof.  dr.
H.W.J. Bosman op dat in een dergelijke situatie een tendentie
kan gaan optreden '...tot het stellen van orde op zaken, een
tendentie die bij het laten vieren van de teugels op monetair
terrein, wordt prijsgegeven'.55)

Wanneer  nu  de  parlementaire  meerderheid de mening  onder-
schrijft dat er betekenis toekomt aan een centrale bank die
beschikt over een zo groot mogelijke mate aan beleidsvrij-
heid, dan is de bewering onjuist als zou de politiek niet het
primaat hebben over het monetaire beleid. De volksvertegen-
woordiging geeft immers te kennen dat een 'onafhankelijke'
positie van de Bank gewenst is. Daarnaast zij er op gewezen
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dat wanneer de regering van mening is, dat het gevoerde be-
leid 'niet voor  's lands welvaart het meest dienstig is'.
haar in principe niets in de weg staat gebruik te maken van
het aanwijzingsrecht. Maakt de regering geen gebruik van het
aanwijzingsrecht. dan mag hieruit niet de conclusie getrokken
worden als zou DNB geheel onafhankelijk van regering en par-
lement een bepaald beleid voeren. Kortom, wat overblijft van
de kritiek van Gans en Wesseling is dat zij een ander mone-
tair beleid voorstaan, dat huns inziens meer rechtstreeks
'voor 's lands welvaart het meest dienstig is'.
Niet alleen heeft Gans kritiek geuit op de verhouding tussen
DNB en regering, maar ook op de naar zijn mening thans aan-
wezige discrepantie tussen de taak van DNB (artikel 9(1)) en
de door deze instantie gegeven inhoud aan artikel 9(1). Gans
interpreteert artikel 9(1) namelijk zo dat aan het stabili-
seren van de waarde van de gulden een secundaire betekenis
toekomt, terwijl de primaire opdracht van DNB is om door mid-
del van het monetaire beleid de welvaart zo groot mogelijk te
maken,  waarbij hij vooral acht slaat op het aspect van de
werkgelegenheid. Welnu. volgens Gans is het monetaire beleid
in Nederland in hoge mate gericht op wat hij noemt de secun-
daire taakstelling en heeft  mitsdien niet  rechtstreeks  en
primair de stimulering van de welvaart ten doel.

56)

Ook deze kritiek van Gans kan ik niet delen. Er kan in het
geheel  niet  over  een primaire- en  secundaire  taakstelling
gesproken worden, aangezien noch uit de wordingsgeschiedenis,
noch uit de tekst van artikel 9 (1) blijkt dat er sprake is
van een rangvolgorde.  In artikel 9 (1) wordt namelijk uit-
sluitend het stabiliseren van de waarde van de gulden expli-
ciet als taak genoemd, waarbij weliswaar in het middel wordt
gelaten  of  de  interne- dan  wel  externe  waardestabiliteit
wordt bedoeld, maar die in vergelijking tot de zinsnede 'als
voor  's lands welvaart het meest dienstig is'  concreter en
niet voor allerlei uitleg vatbaar is. In feite geeft genoemde
zinsnede  dan  ook  geen  duidelijke  taakstelling  aan,  maar
slechts een algemene verklaring.
Tenslotte zij er op gewezen dat men niet aan de indruk ont-
komt dat door deze critici van het monetaire beleid aan DNB
een macht ten opzichte van de regering aangaande het macro-
economische beleid wordt gegeven, waarover de Bank in feite
niet beschikt. Zo is de bewering van drs. C. van Ewijk, 66n
der redacteuren van het boek 'Economisch Beleid uit de Klem',
als zou in de voorbereiding van het economisch beleid de in-
breng van DNB  steeds  belangrijker worden naar  mijn

57)

mening onhoudbaar. De budgettaire en prijs- en loonontwikke-
lingen wijzen respectievelijk wezen juist op een beperking
van de speelruimte van DNB. Zo heeft het budgettaire beleid
repercussies voor het te voeren monetaire beleid, wanneer de
liquiditeitsquote door toedoen van de overheid aanzienlijk
stijgt, daar het een illusie is te geloven dat deze over-
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vloedige liquiditeitscreatie door een beperking van de kre-
dietverlening aan het bedrijfsleven zou kunnen worden gecom-

penseerd. Evenwel, de zo essentiele vraag,  te weten welke

politieke- en  economische  randvoorwaarden  zijn gesteld aan
het te voeren monetaire beleid, wordt door de critici van het

beleid niet opgeworpen.
In het debat over het wisselkoersbeleid heeft ook Bankpresi-

dent Zijlstra destijds de discussie niet geschuwd. Zijns in-

ziens is kritiek op de Bank en haar beleid begrijpelijk daar:
'Het monetaire beleid (...) harder aan(komt) en moet ook har-

der aankomen naar de mate waarin het beleid op andere ter-
reinen faalt'.58  Met andere woorden, door het tekortschie-

ten van andere beleidsinstrumenten neemt het monetaire beleid

een  vooraanstaande  plaats  in  de  inflatiebestrijding  in.

Geenszins mag hieruit geconcludeerd worden dat het monetaire

beleid in deze periode in de plaats wil treden van de overiye
vormen van economische politiek,  zoals  Bosman opmerkte.

Het monetaire beleid is een onmisbare aanvulling op andere

beleidsinstrumenten, terwijl er niet van uitgegaan wordt dat

met het monetaire beleid alleen de volkshuishouding op ade-

quate wijze kan worden bestuurd. Zijlstra noemde deze gedach-

tengang, in zijn Algemeen overzicht bij het jaarverslag over

1979, 'gematigd monetarisme'.

De geldmarktrente, die zoals we eerder opmerkten h&t voor-

naamste instrument van DNB is ter regulering -van de wissel-
koers, kan op korte termijn de guldenskoers beinvloeden door-

dat de Nederlandse geldmarkt onder normale omstandigheden in

open verbinding staat tot de internationale geldmarkten. Wan-

neer men bijvoorbeeld reageert op een verzwakking van de gul-

denskoers ten opzichte van de D-mark, door de geldmarktrente

te verhogen, wat neerkomt op het teweegbrengen van een andere

renteverhouding tot het buitenland, dan geeft deze beleids-
maatregel aanleiding tot een wijziging in de vraag- en aan-

bodverhoudingen tussen guldens en andere  valuta's,  zodanig

dat de positie van de gulden verbetert.

Dat het geldmarktrente-beleid zo'n prominente positie bij de
regulering van de wisselkoers is gaan innemen komt volgens

Den Dunnen: '

...doordat veranderingen in de officidle reser-

ves tegenwoordig al gauw als indicator gelden voor mogelijke

koersaanpassingen (bedoeld wordt:  in EMS-verband - RJS)  en

nauwlettend worden gevolgd om te zien of een aanpassing op
handen zou kunnen zijn'.60  Met andere woorden,  ter voor-

koming van aanzienlijke fluctuaties in de officidle reserve-

voorraad,  welke  fluctuaties  uiteindelijk aanleiding  kunnen

geven  tot  speculatieve  kapitaalbewegingen  als  gevolg  van

twijfels bij marktpartijen over de bereidheid en het vermogen

van de autoriteiten tot handhaving van stabiele wisselkoers-

verhoudingen,  tracht DNB het betalingsbalanssaldo  te  laten

doorwerken  in het Netto Buitenlands Actief (NBA)  van het
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bankwezen en mitsdien niet in de deviezenvoorraad van DNB.
Met behulp van dit zogeheten 'kleine' monetaire beleid poogt
de Bank te verzekeren dat Nederland in de pas loopt met
Duitsland, ofwel niet gedwongen wordt te devalueren.
Twee punten verdienen nog nadere aandacht, te weten:
1.   de opmerking van Den Dunnen  dat  veranderingen  in  de

officidle  reserves tegenwoordig al gauw als indicator

gelden voor mogelijke koersaanpassingen en
2.   de vraag op welke wijze het geld- en valutamarktbeleid

invloed uitoefent op de wisselkoers van de gulden.

ad. 1

Onder het stelsel van Bretton Woods golden, zoals Den Dunnen
opmerkt,  mutaties  in de officiele  reserves veelal nog  als
signaal  dat  een economische beleidsaanpassing, veeleer dan
een koersaanpassing, op handen was. Thans zal men bij  aan-
zienlijke fluctuaties in de reserve-voorraad eerder een

koersaanpassing verwachten dan  een  economische  aanpassing,
gelet op het feit dat na 1973 wisselkoersfluctuaties (ook in
EMS-verband) sterk aan betekenis hebben gewonnen.

ad. 2

Voor wat betreft het transmissieproces van het 'kleine' mone-
taire beleid zij op het volgende gewezen. De gedachte dat een
door DNB bewerkstelligde rentevernoging finstrument) ten op-
zichte van het buitenland het aantrekkelijk maakt voor het
bankwezen buitenlandse middelen te repatrieren (= daling van
het NBA van het bankwezen), waardoor deze binnenkomende kapi-
taalstroom de positie van de gulden versterkt (doeleinde),
gaat voorbij aan het feit dat het NBA geen (collectieve) be-
heersbare factor is.  Volgens dr.  P. Lindeboom kan derhalve
door het collectieve bankwezen het NBA niet op eigen initia-
tief worden gerepatrieerd. Zijn beschouwing noopt tot de

61)

conclusie dat het transmissieproces van het  'kleine' mone-
taire beleid loopt via de bancaire clidnten, waarbij een wij-
ziging in de bereidheid van de economische subjecten tot het
dragen van valutarisico's centraal dient te staan. Het gaat
met andere woorden uiteindelijk veel minder om het gedrag van
het bankwezen zelf, dan om het via de banken beinvloeden van
het gedrag van hun clienten. Op basis hiervan merkt Lindeboom
op dat een verhoging van de geldmarktrente ceteris paribus in
een versterking van de positie van de gulden zal resulteren,
'...doordat  valutaire  posities  in  guldens  aantrekkelijker
worden en de opbouw van deze posities in additionele vraag

62)
naar guldens op de valutamarkten zal resulteren'.
Kortom. de gevolgen van het gevoerde  'kleine' monetaire be-
leid doen zich direct gevoelen in de wisselkoersverhoudingen.
Voor wat betreft het NBA van het bankwezen zal het saldo van
de niet-monetaire sectoren automatisch neerslaan in  deze
post, zolang DNB geen redenen heeft om op de valutamarkt te
intervenidren.
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Er zijn een tweetal mogelijkheden denkbaar waaronder DNB een
verhoging van de geldmarktrente kan bewerkstellingen teneinde
een ongewenste depreciatie van de gulden te voorkomen.
Een eerste mogelijkheid zou zijn dat DNB de rente opdrijft
door verhoging van haar officiele tarieven. Deze mogelijkheid
list  evenwel niet voor de hand daar hoge discontotarieven
geinterpreteerd kunnen worden als teken van structurele zwak-
te van de valuta, hetgeen de depreciatie-tendensen eerder zou
versterken dan verzwakken. 63)

Een andere mogelijkheid zou zijn dat de Bank in zeer korte
tijd de geldmarktrente in opwaartse richting laat reageren,
zonder dat DNB met verhoging van de disconto-tarieven zich
als rente-opdrijvende instantie manifesteert.  Tegen de ach-
tergrond namelijk van de sinds de jaren '70 bestaande struc-
turele tekortpositie op de Nederlandse geldmarkt, vooral ver-
oorzaakt door een structurele uitzetting van de bankbiljet-
tencirculatie, kan DNB de geldmarktrente in opwaartse rich-
ting laten reageren met behulp van het contingenteringsstel-
sel. Dit stelsel heeft het systeem der kasreserves van de
jaren  '50 en  '60 vervangen. Destijds heeft voornamelijk in
perioden van geldmarktoverschotten het laatstgenoemde stelsel
als basisinstrument gefungeerd,  waarbij werd bewerkstelligd
dat de officiele tarieven zouden doorwerken in de geldmarkt-
rente.
Thans kan men volstaan met het aansturen op een ontoereikend-
heid van het contingent en is er geenszins sprake van een
situatie waarin de officiele tarieven een indicatie geven van
de rente-ontwikkelingen op de geldmarkt.
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Voetnoten behorende bij deel III hoofdstuk 3: Het wisselkoersbeleid in
de jaren 1950-1985.

1) Zie hiervoor Zijlstra (1985) - blz 82.
2) Zie hiervoor De Vries (1974) - blz. 160.
3) Holtrop (1970 - 2) - blz. 331.
4) Zie hoofdstuk 1.7
5) Jaarverslag over 1954 - blz. 18.
6) Holtrop (1963) - blz. 219.
7) Witteveen (1961) - blz. 127.
8) Zie jaarverslag over 1960 - blz. 23.
9) De Roos (1976) - blz 26.

In een stelsel van vaste, doch aanpasbare wisselkoersen betekent
het begrip 'niet-reele wisselkoers' dat een volkshuishouding ge-
durende vrij  lange tijd een wisselkoers handhaaft die  niet  in
overeenstemming is met het externe evenwicht op wat langere ter-
mijn, gegeven de binnen de volkshuishouding nagestreefde sociaal-
economische doeleinden.

10) Zijlstra (1985) - blz. 56.
11) Argy (1981) - blz. 33.
12) Posthuma (1965) - blz. 131.
13) Jaarverslag over 1965 - blz. 27.
14) Jaarverslag over 1965 - blz. 27.
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16) Posthuma (1963) - blz. 77-78.
17) Posthuma (1966) - blz. 153.
18) Jaarverslag over 1964 - blz. 23.
19) De Roos (1976) - blz. 49.
20) Zijlstra (1985) - blz. 54.

21) Zijlstra (1985) - blz. 244.
22) Zijlstra (1985) - blz. 98.

23) Zijlstra (1985) - blz 82.
24) Zie hiervoor Korteweg (1980) - blz. 1260.
25) Zijlstra (1985) - blz. 83.
26) Zijlstra (1985) - blz. 85.

27) Zie hiervoor Lanjouw (1982) - blz. 62.
28) Zijlstra (1985) - blz. 180.
29) Zijlstra (1985) - blz. 181.
30) Kessler (1978) - blz. 147.
31) Zijlstra (1985) - blz. 224.
32) Zie hiervoor De Beaufort Wijnholds (1981) - blz. 362.
33) Zijlstra (1985) - blz. 189 en blz. 194.
34) Kessler (1981) - blz. 14.
35) Oort (1979) - blz. 16-17.
36) Kessler (1981) - blz. 18.
37) Kessler (1981) - blz. 21.
38) Klant (1979-1) - blz. 167.
39) Klant (1979-2) - blz. 844.
40) Gans (1979) - blz. 600.
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41) Visser (1981) - blz. 475.

42) Vergelijk in dit verband Zijlstra  (1979) - blz.  19 en Zijlstra
(1985) - blz. 253-254.

43) Den Dunnen (1985) - blz. 101.
44) Zie Den Dunnen (1985) - blz. 11.
45) Zie Den Dunnen (1985) - blz. 11.
46) Zie Zijlstra (1985) - blz. 247.

47) Vergelijk hiervoor de artikelen van Rijnvos in 'Het Financiele
Dagblad' van 22, 27 en 28 december 1979.

48) Vergelijk hiervoor Gans (1979) - blz. 728.
49) Jaarverslag over 1983 - blz. 76.
50) Jaarverslag over 1983 - blz. 76.

51) Wesseling (1980) - blz. 69.
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59) Bosman (1980) - blz. 364.
60) Den Dunnen (1985) - blz. 13.
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DE PARLEMENTAIRE BEHANDELING VAN HET MONETAIRE BELEID NA 1950

Inleidende opmerkingen

Evenals in deel II zijn we ook thans op zoek naar een antwoord op de
vraag hoe de verhouding van de Staten-Generaal ten opzichte van DNB
wordt gekenmerkt. In dat licht bezien zullen niet alle wetsvoorstellen
met betrekking tot het binnenlands geldwezen en het buitenlands be-
talingsverkeer worden besproken.  Slechts  die  wetgevende  arbeid die
voor  de  positie  van DNB belangrijk was/is  en/of voor opschudding
zorgde vraagt onze aandacht. In dit kader zullen we aandacht besteden
aan de Wet Toezicht Kredietwezen 1952, 1954 en 1956 (zie hoofdstuk 1),
aan de Wet inzake de pariwaarde van de gulden 1964 en aan de Wet in-
zake de wisselkoers van de gulden 1978 (zie hoofdstuk 3).
De Wet Toezicht Kredietwezen 1956 is thans vervangen door de herziene
Wet Toezicht Kredietwezen 1978. Wij zullen aan de parlementaire behan-

deling van deze herziene wet geen aandacht schenken, daar - anders dan
in de jaren vijftig toen de discussie zich toespitste op het monetaire
toezicht - thans met name aandacht werd geschonken aan het structuur-
beleid. Dit houdt in dat voor banken een verklaring van geen bezwaar
vereist  is  bij  samenvoeging,  deelneming  in  andere  banken  en  in
niet-banken en bij overige financiele reorganisaties. Het is aan de
beoordeling van DNB of hiermee een gezonde bedrijfsvoering door de
banken is gemoeid en het is ter beoordeling van zowel de minister van
Financien als DNB om op te treden tegen een ongewenste machtsconcen-
tratie bij een bank.
Het parlement is niet alleen wetgever; het controleert ook het mone-
taire beleid.  Parlementaire vragen over het monetaire beleid worden
met name gesteld bij de behandeling van het begrotingshoofdstuk van
Financien. In hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 wordt in hoofdlijnen een in-
druk gegeven welke vragen zo al over het beleid gesteld werden.  De
scheiding die wij in het voorafgaande deel hebben gemaakt wordt ook
hier gevolgd. Parlementaire vragen over de monetaire analyse van DNB
en over de instrumenten van de monetaire politiek komen aan bod in
hoofdstuk 2, terwijl parlementaire vragen over het wisselkoersbeleid
behandeld worden in hoofdstuk 3.
In de inleiding van deze studie en in hoofdstuk 2.6 van deel II hebben
we  erop gewezen dat overheidsinvloed op ondernemingen allidn door
deelneming van beperkte betekenis is. De mogelijkheid om het bedrijfs-
beleid tijdig en naar de wensen der overheid richting te geven bij
staatsdeelnemingen met gebruik van de vennootschapsrechtelijke struc-
tuur zijn beperkt. Aangezien de minister slechts verantwoordelijk is
voor het beleid voorzover hij bevoegdheden heeft het beleid te bein-
vloeden dient aldus artikel 26 van de Bankwet centraal te staan. Want
afgezien van artikel 26 voert de Bankdirectie het bestuur in de ruime
zin des woords. Een aandeelhouder kan niet tornen aan de bevoegdheden
van de Bankdirectie,  zodat het voor de Kamer weinig zin heeft de
minister voor het beleid verantwoordelijk te houden zuiver en alleen
omdat hij aandeelhouder is.
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Artikel 26 is niet op alle Bancaire aangelegenheden van toepassing. Te
denken valt hier met name aan het bedrijfseconomisch toezicht, zoals
dat door DNB op de voet van de WTK wordt uigeoefend. Het staat uiter-
aard de beide Kamers der Staten-Generaal vrij om de minister over het
bedrijfseconomisch toezicht vragen te stellen, die hij, na overleg met
DNB en gelet op de geheimhoudingsplicht, in het algemeen zal beant-
woorden. Mocht de Kamer evenwel van mening zijn dat met betrekking tot
het bedrijfseconomisch toezicht een bepaalde maatregel wenselijk is,
dan kan men de minister in het leader van de bestaande WTK slechts ver-
zoeken als gevoelen van de Kamer aan DNB deze wens door te geven. Zou
DNB deze wens niet honoreren dan staat het de Staten-Generaal vrij
desnoods aan te sturen op een wijziging van de WTK. Het is overigens
volstrekt duidelijk waarom artikel 26, waarin uitdrukkelijk bepaald is
dat aanwijzingen slechts en alleen gegeven kunnen worden in die geval-
len waarin de minister zulks ter coordinatie van de monetaire en

financidle politiek der regering en de politiek van de Bank het nood-
zakelijk acht, niet van toepassing is op het bedrijfseconomisch toe-
zicht. Het is immers nauwelijks denkbaar dat het Bankbeleid bij dit..

toezicht in strild zou komen met het monetaire en financiele beleid
van de regering.
Buiten de regeling van het aanwijzingsrecht vallen ook de volgende
door de Bank uit te voeren taken. Krachtens artikel 12 van de Bankwet
worden de vorm en de hoegrootheid der uit te geven bankbiljetten uit-
sluitend door de Bankdirectie bepaald.  Ook de personeelsaangelegen-
heden van DNB behoren, krachtens artikel 25 van de Bankwet, uitslui-
tend tot de competentie van de Bankdirectie. Eveneens is artikel 26
niet van toepassing op die werkzaamheden van de Bank die gebaseerd
zijn op bepalingen van de Wet financidle betrekkingen buitenland, en
op het structuurtoezicht uit hoofde van artikel 25 van de Wet Toezicht
Kredietwezen.
Tot slot zij erop gewezen dat de minister van Financien niet verant-
woordelijk kan worden gehouden voor de in het openbaar gemaakte uit-
spraken van leden van de Bankdirectie.  In tegenstelling tot de uit-
spraken die gedaan worden in het Centraal Economisch Plan, dat in zijn
geheel gemaakt wordt door ambtenaren. merkte minister mr.

A.P.J.M.M. van der Stee op, dat de uitspraken van de Bankpresident in

het  aarverslag niet onder de ministeriele verantwoordelijkheid val-
len.

Naast de aangelegenheden waarvoor artikel 26 buiten toepassing  is,
zijn er aangelegenheden waarvoor DNB primair verantwoordelijk en ar-
tikel 26 van toepassing is en aangelegenheden waarbij DNB in overleg
met het ministerie van Financien het beleid bepaalt.
Onder die monetaire aangelegenheden waarvoor DNB primair verantwoorde-
lijk is valt te rekenen het discontobeleid, het kredietrestrictiebe-
leid en het reservebeleid. Het laatstgenoemde beleid valt onder arti-
kel 26 indien en voorzover de samenstelling van de reserves relevant
is voor de te voeren monetaire politiek. Gelet op artikel 26 dat men
zo zou kunnen interpreteren, dat de minister door DNB niet mag worden
'overvallen', zal van tevoren door de Bank overleg worden gevoerd met
de minister van Financien over de volgens DNB wenselijk te achten
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maatregelen. Het toezicht van de minister werkt zuiver preventief; hij
kan niet achteraf beslissingen van DNB schorsen of vernietigen.
Tot de bevoegdheden van de Bank, opgesomd in artikel 15 van de Bank-
wet, behoort ook het bedrijven van open-marktpolitiek, waaronder het
kopen en verkopen van schatkistpapier ten laste van het Rijk. Nu zou
het kunnen zijn dat het aanwijzingsrecht kan worden gebruikt om de
Bank te verplichten onbeperkt schatkistpapier aan te kopen. Toen dit
geval  in 1948  in de  Tweede  Kamer  ter  sprake  kwam heeft  minister
Lieftinck  verklaard  het  theoretisch  mogelijk  te  achten  dat  een
minister van Financien aan de Bank een aanwijzing van deze strekking
zou geven. Maar de minister merkte hierbij mijns inziens terecht

3)

op dat ook zonder dwang ten opzichte van de centrale bank de regering
zich door uitgifte van schatkistpapier onbeperkt geld kan verschaffen.
Hoewel in Nederland - evenals in alle andere West-Europese landen en
de Verenigde Staten - het uitsluitend de regering is die de jure het
wisselkoersbeleid bepaalt zij erop gewezen dat aan DNB een grote in-
breng moet worden toegekend aan het beleidsvormingsproces als ook in
de vaststelling van de prioriteiten inzake het wiselkoersbeleid. Er is
mitsdien sprake van overleg tussen beide monetaire autoriteiten aan-
gaande al die beleidsvraagstukken die betrekking hebben op de wissel-
koers van de gulden. Zelfs heeft drs. E. den Dunnen - onderdirecteur
van DNB - de mening verdedigd dat het totstandbrengen van een sterke
positie van de gulden in het EMS via het geldmarktbeleid primair een
beleidsinzicht van DNB is.

4)

Rest ons in dit verband de mededeling dat vertegenwoordigers van de
regering en van DNB samenwerken in nationale en internationale organi-
saties.  adviesorganen,  commissies  en werkgroepen.  De  belangrijkste
kaders voor deze samenwerking zijn, op internationaal niveau, het IMF
en het EMS en, op nationaal niveau, de SER en de Centrale Economische
Commissie.
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Voetnoten behorende bij Inleidende opmerkingen op deel IV

1)  Zie ook het antwoord van minister Witteveen op vragen die door het
Kamerlid Vondeling gesteld werden naar aanleiding van fusies in de
Nederlandse bankwereld in 1964.
Hand. II, 1963-1964 - blz. 2177-2179.

2)  Bijl. Hand. II, 1979-1980, 15800 - hoofdstuk IX B, nr. 7 - blz. 3.
3)  Hand. II, 1947-1948 - blz. 1160.
4)  Den Dunnen (1985) - blz. 101.
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DE WET TOEZICHT KREDIETWEZEN 1952, 1954 EN 1956 EN HET WETSVOOR-
STEL HOUDENDE BEPALINGEN TER UITVOERING VAN ARTIKEL 17 VAN DE
BANKWET 1948

Er is zelden een wetsontwerp geweest, waarover zoveel te doen was

als het wetsontwerp Toezicht Kredietwezen in 1951, zo beschrijft
prof.  dr.  H.W.J. Bosman de  parlementaire  behandeling  van deze
wet. 1) Ook dr.  A. Vondeling constateert  dat  de agitatie tegen
Lieftincks  ontwerp-Wet  Toezicht  Kredietwezen  (WTK)  din van de
heftigste  is  die  hij  ooit  heeft gekend. Niet  alleen binnen2)

maar ook buiten de beide Kamers der Staten-Generaal is om de wet,
met name de regelingen aangaande het sociaal economisch of mone-
tair toezicht op het kredietwezen, veel te doen geweest. Zou het
niet beter zijn deze wet uit te stellen, ten einde maatschappe-
lijke conflicten te voorkomen en te voorkomen dat men in het bui-
tenland geen vertrouwen meer heeft in Nederlandse beleggingswaar-
den, zo vroeg een Kamerlid zich af bij de algemene beraadslagingen
rond dit wetsvoorstel. Zo ver is de minister niet gegaan;3)                                          de
weerstanden tegen zijn wetsvoorstel waren er echter niet minder om.

Alvorens we de belangrijkste kritieken die op deze wet werden uit-
geoefend bespreken, zal de monetaire en economische situatie wor-
den geresumeerd en (allereerst)  ingegaan worden op de parlemen-
taire behandeling van artikel 9(4) van de Bankwet 1948.

Na de Tweede Wereldoorlog kwam de verhouding tussen DNB en het
particuliere  bankwezen opnieuw  te  berusten op  een  gentlemen's

agreement.  Een meerderheid van de commissie De Vries, die de4)

minister van advies diende omtrent de versterking van het gemeen-
schapselement in het statuut van DNB, ter bereiking van de over-
gang  van  de  Bank  van  particuliere  in  publiekrechtelijke  of
semi-publiekrechtelijke eigendom, had minister Lieftinck ontraden
een wettelijke regeling voor het toezicht van DNB voor te berei-
den.  De meerderheid was van oordeel dat het bestaande toezicht,
dat berustte op een gentlemen's agreement, bevredigend functio-
neerde. Aldus wilde de meerderheid van de commissie volstaan met
bij de (Bank)wet te bepalen dat DNB het toezicht op het krediet-
wezen zou houden, voorzover zij dit voor de richtige vervulling
van haar taak noodzakelijk acht.
Ook de minister was aanvankelijk van mening hiermee te kunnen

5)

volstaan, maar voegde hieraan toe dat aan de Kroon zou worden
voorbehouden bij algemene maatregelen van bestuur (amvb) nadere
regelen te stellen,  volgens welk DNB bedoeld toezicht zou uit-
oefenen in het belang van de solvabiliteit en de liquiditeit der
kredietinstellingen en tot derzelver kredietverlening. Deze moge-

lijkheid wenste de minister te behouden, om in geval een vrijwil-
lige regeling van het toezicht onverhoopt tot  een  einde  mocht
komen, regelen te stellen voor het bedrijfs- en sociaal-economisch
toezicht. Voor het geval amvb's tot stand kwamen. dienden zij te
worden bekrachtigd bij de wet.
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Tijdens de algemene beraadslagingen over het voorstel Bankwet 1948
werd echter door een groot aantal Kamerleden, waaronder de heren
mr.  E.M.J.A. Sassen en H.J. Hofstra, te kennen gegeven w61 een
wettelijke regeling van het toezicht op het kredietwezen wenselijk
te achten. Minister Lieftinck is voor dit verzoek van de Kamer,
nadat de beide genoemde Kamerleden overwogen hierover amendementen
in te dienen, gezwicht en stelde in artikel 9(4) een wettelijke
regelin van het toezicht op het kredietwezen  in het  vooruit-

G9zicht.

Voor wat betreft de monetaire en economische situatie zij er in
7)

het kort op gewezen dat de discontoverhogingen ter afremming
van de bestedingshausse in het begin der jaren vijftig niet meer
dan een symbolische betekenis hadden, gelet op de ruime liquidi-
teitspositie van het bankwezen, in het bijzonder belichaamd in het
schatkistpapier, waarvan voortdurend belangrijke delen tot verval
kwamen.  Derhalve kondigde DNB tegelijk met de discontoverhoging
maatregelen aan strekkende tot bevordering van de effectiviteit
van haar rentepolitiek.
Deze kredietrestrictiemaatregelen, die in afwachting van de tot-
standkoming van een nadere wettelijke regeling inzake het toezicht
op het kredietwezen, werden gebaseerd op de ministeriele Beschik-
king Deblokkering 1945 steunende op de Wet Afwikkeling Geldzuive-
ring, traden in werking op 1 januari 1951 en bleven van kracht tot
1 april 1952. In feite hadden we hier te maken met een indirecte
kredietrestrictieregeling  waarbij  de  transmissie  loopt  via  de
(korte) rente.

De MvT op het ontwerp WTK, ingekomen op 20 april 1951 bij de Twee-
de Kamer, repte echter met geen woord over de moeilijkheden van
het pgenblik, doch door minister Lieftinck werd slechts een prin-8)
cipiele verdediging van het ontwerp gegeven.
Zijns inziens behoorden er garanties geschapen te worden voor een
coordinatie van het beleid van de overheid en van het beleid van
het bankwezen in verband met de algemeen-economische en monetaire
omstandigheden.  Daarnaast dienden de belangen van de crediteuren
dezer kredietinstellingen gewaarborgd te worden.
Van belang voor het monetaire toezicht was vooral artikel 10 van
het wetsvoorstel. Er werd bepaald dat indien DNB tekenen ontwaart
van een ontwikkeling die naar haar oordeel de uitvoering van de
taak, haar in artikel 9(1) van de Bankwet 1948 opgelegd, in gevaar
brengt of zou kunnen brengen, zij algemene voorschriften geeft na
overleg met de representatieve organisaties van het bankwezen. De
Kroon verleent aan deze voorschriften, nadat zij de Bankraad heeft
gehoord, goedkeuring. Mocht dit goedkeuringsbesluit afwijken van
het advies van de Bankraad, dan dient het parlement zich uit te
spreken. De algemene voorschriften konden blijkens artikel 10 (lid
5) uitsluitend inhouden:

1.   bepalingen nopens de minimale omvang der liquide middelen of
van bepaalde onderdelen dier middelen in verhouding tot de
toevertrouwde gelden (indirecte kredietrestrictieregeling);
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2.   bepalingen nopens de maximale omvang der kredietuitzettingen
of bepaalde onderdelen dezer activa (directe restrictierege-
ling) en

3.   verbod of de beperking van het verlenen van bepaalde soorten
of vormen van kredieten of van kredieten die een bepaalde
omvang te boven gaan (selectieve kredietrestrictie).

Blijkens de MvT lag de essentie van het wetsvoorstel bij de kwan-
titatieve kredietcontrole  (1 en 2)  en niet bij de kwalitatieve
kredietcontrole (3). Voor wat betreft het instrument van de kre-
dietcontrole  gaf  de  WTK formeel  een nieuw instrument aan DNB.
naast de reeds bestaande instrumenten: de disconto- en openmarkt-
politiek.  De  algemene  voorschriften terzake  de kredietcontrole
mochten niet langer dan 66n jaar achtereen gelden en moesten daar-

na opnieuw worden vastgesteld.

Nadat het ontwerp en de MvT waren uitgebracht uitte de oppositie
tegen het ontwerp zich spoedig in talloze persartikelen en in een
reeks  van adressen gericht aan de Tweede Kamer.  Deze adressen
waren onder meer afkomstig van de Nederlandse Bankiersvereniging,
de  beide  Centrale Boerenleenbanken,  de gezamenlijke werkgevers-
organisaties en de Vereniging voor de Effectenhandel. Hun bezwaren
golden met name het monetaire toezicht.  Het zijn deze bezwaren
geweest aan de hand waarvan de Kamer het voorstel WTK heeft behan-
deld. Daarnaast waren de organisaties verbolgen over het feit dat
geen enkel vooroverleg over het wetsvoorstel had plaatsgevonden
met de organisaties der kredietinstellingen. Nadat in het voor-
lopig verslag velen hierop de aandacht vestigden, pleegde minister
Lieftinck alsnog overleg met de vertegenwoordigers van de handels-
banken en de Centrale Boerenleenbanken. Van de zijde der bankiers
werd tijdens dit overleg gepleit voor een tijdelijke noodregeling
met betrekking tot het toezicht dat verder ging dan het bedrijfs-
economische. Lieftinck op zijn beurt gaf er de voorkeur aan dan de
gehele wet tijdelijk te laten, waarna hij in zijn nota van wijzi-
gingen aan de Kamer voorstelde slechts een tijdelijk karakter te
geven aan de WTK. De wet zou met ingang van 1 januari 1955 buiten
werking moeten treden ten einde voldoende ervaring op te doen met
de toepassing van de wettelijke regeling.
De voornaamste bezwaren die tegen het monetaire toezicht werden
geuit van de kant van de genoemde organisaties en de Tweede Kamer
waren de volgende:

1.   Onder de thans bestaande bijzondere omstandigheden waaronder
de liquiditeit van het bankwezen zeer groot is,  dient vol-
staan te worden met een tijdelijke regeling.
Door din der regeringspartijen (KVP) werd erop gewezen dat
mochten de monetaire autoriteiten toch een kredietcontrole
noodzakelijk achten, slechts een noodvoorziening in verband
met de bijzondere omstandigheden op zijn plaats was en niet
een permanente wet.  Zo gaf  de  fractievoorzitter  van  deze
regeringspartij, mr.  C.P.M. Romme, zijn stem aan het9)

wetsontwerp slechts nadat het voorstel van de regering was
gewijzigd; in dier voege dat de wet voor ten hoogste 2 1/2
jaar geldig zou zijn.
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Hij was er niet van overtuigd dat er een sociaal-economisch
gerichte kredietcontrole moest zijn onder omstandigheden die
anders waren dan de thans bestaande. Om die reden werd het
betreurd dat de regering in haar MvT geen verband had gelegd
tussen het regeringsprogramma, waarin bestrijding van de con-
junctuurhausse centraal stond,  en het onderhavige wetsvoor-
stel. Nadat de regering in januari 1951 de kredietcontrole
als een indirecte druk op de particuliere investeringen had
aangekondigd ter verkleining van de kloof tussen in- en uit-
voer en derhalve een kredietbeperking als noodmaatregel tot
stand bracht, zo stelde Romme, kwam de regering enige maanden
later, in april van 1951, met een ontwerp waarin een duurzame
bevoegdheid voor DNB tot kredietbeperking vervat was.  Zoals
het hier naar buiten trad was het uitgangspunt van het ont-
werp helemaal niet meer de regeringsverklaring, het uitgangs-
punt was een nadere invulling te geven aan artikel 9(4) van
de Bankwet. Hiermee, zo vervolgde Romme zijn betoog, had de
regering een tweeledige fout begaan. Het was onjuist dat men,
nadat een noodprogramma was aangekondigd met daarin vervat de
maatregel van kredietbeperking, min of meer bot daarbovenop
kwam met een  regeling,  die  een duurzame mogelijkheid  tot
kredietbeperking bevatte en wel onder verwijzing niet naar
het regeringsprogramma met zijn kredietbeperking,  maar naar
artikel 9 van de Bankwet met zijn kredietcontrole. De tweede
fout was dat de regering de eis, vervat in artikel 9 van de
Bankwet,  van een blijvende sociaal-economische controle op
het kredietwezen, zonder meer vertaalde  in de eis van een
duurzame mogelijkheid voor DNB tot kredietbeperking. Waarom
was, zo werd door de KVP afgevraagd,  niet volstaan met de
gentlemen's agreements die tussen DNB en het bankwezen vlak
na de Tweede Wereldoorlog zijn gesloten? Zo werd door het
Kamerlid  M.M.A.A. Janssento   de  minister  eraan  herinnerd
dat hij blijkens de MvT op de ontwerp Bankwet in 1947 de
voorkeur gaf het toezicht zoals het toen functioneerde te
continueren. Hij wenste slechts de mogelijkheid te hebben om
in geval de vrijwillige regeling onverhoopt tot een einde
mocht komen, regelen bij amvb te geven.
In tegenstelling tot de KVP gaf de andere regeringspartij wol

de voorkeur aan een blijvende regeling, die extra-urgent was
geworden door de  omstandigheden.  Zo stelde Hofstra

11) dat

onder een stelsel van 'managed currency' het management per-
manent noodzakelijk is. Dit betekent niet dat de overheid op
dit terrein bij voortduring actief zou moeten ingrijpen, het
betekent wol dat de overheid en DNB de blijvende taak hebben

de ontwikkeling in het Nederlandse geld- en bankwezen van dag
tot dag op de voet te volgen, als waarborg dat geen onge-
wenste ontwikkelingen optreden.
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Minister Lieftinck sloot zich hierbij  aan.
12) Het manage-

ment diende permanent noodzakelijk te zijn. waarbij DNB naast
de  permanente  bevoegdheden  tot  het  voeren  van  een  dis-
conto- en openmarktpolitiek, een derde middel verkreeg dat in
schier alle landen ten behoeve van de monetaire politiek
reeds werd toegepast. Men verwondert zich in het buitenland
erover, zo laat het betoog van de minister zich samenvatten,
dat wij het instrument der kwantitatieve kredietcontrole in
Nederland niet anders hebben dan in het kader der geldzuive-
ringsvoorschriften. Want het instrument der kredietcontrole
is in zoverre niet nieuw, dat het reeds sinds 1945, zij het
ook ten behoeve van de geldsanering, aan DNB ter beschikking
staat, krachtens de bepaling, dat de kredietverlening door de
banken aan haar goedkeuring onderworpen is.  In vergelijking
met deze blanco volmacht, bezit dit wetsontwerp een concrete
omschrijving van de bevoegdheden van DNB en is het gebruik
maken daarvan met de nodige waarborgen omringd.
Uitgaande van de gedachte dat een blijvende regeling gewenst
zou zijn, kon minister Lieftinck zich niet vinden in de kri-
tiek van Romme, te weten dat wanneer men een hoofdprogramma
als regeringsprogramma heeft, men niet moet komen met blij-
vende regelingen maar met noodregelingen. Het ontwerp WTK was
in een vergevorderd stadium ten tijde dat op 1 januari 1951
besloten werd tot  een kwantitatieve  kredietrestrictierege-
ling, zodat het niet raadzaam zou zijn te wachten met de in-
diening van het onderhavige wetsvoorstel. Uit het feit dat
het regeringsprogramma was afgestemd op de concrete noden
waarin ons land zich bevindt, zo stelde de minister, vloeit
niet voort dat de regering zich van een blijvende regeling
had moeten onthouden. De wetgeving behoeft toch niet stil te
staan?, zo merkte Lieftinck op, te meer daar de Kamer in 1948
bij de behandeling van het voorstel-Bankwet te kennen gaf zo
spoedig mogelijk een wettelijke regeling aangaande het toe-
zicht op het kredietwezen tegemoet te zien. Om die reden had
de regering de nodige maatregelen genomen in het kader van de
Wet  Afwikkeling Geldzuivering,  maar  daarnaast had zij met

spoed de indiening van het onderhavige wetsvoorstel bevor-
derd, ten einde te bereiken dat zo spoedig mogelijk een
betere, een hechtere, een staatsrechtelijk meer verantwoorde
basis zou worden gegeven aan maatregelen, die met ingang van
1 januari 1951 bij de nieuwe algemene vergunning no. 40 door
DNB waren getroffen. Om die reden ook werd door de regering
afgezien van de mogelijkheid om begin 1951 bij amvb in de zin
van artikel 9(4) van de Bankwet maatregelen te treffen, daar
men in 1948 in de Tweede Kamer te kennen gaf een dergelijke
handelwijze niet wenselijk te achten. Derhalve was ook afge-
zien van een 'gelegenheidswet'. een wet die niet de bedoeling
had om gevolg te geven aan de aanhef van het vierde lid van
artikel 9 van de Bankwet.
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De minister  stelde  zich aldus  op  het  standpunt  dat  hij
slechts uitvoering gegeven had aan de wens der Kamer in 1948
om zo spoedig mogelijk een wettelijke voorziening terzake te
treffen. Merkwaardig is echter dat minister Lieftinck niet
inging op de tweede kritiek, te weten: waarom voorzag de WTK
niet primair in een gentlemen's agreement? Zoals we immers
constateerden voorziet artikel 10 van het wetsvoorstel welis-
waar in een overleg tussen DNB en de representatieve organi-
saties van het bankwezen, doch dit wordt geplaatst in de con-
text dat DNB algemene voorschriften uitvaardigt.

2.   Bij de tweede door de Kamer geuitte kritiek heeft men het de
minister moeilijker gemaakt. Door alle partijen, uitgezonderd
de PvdA, werd er namelijk op gewezen dat weliswaar de dis-
conto- en openmarktpolitiek op dat ogenblik niet  effectief
waren  door  de  aanzienlijke  hoeveelheid  schatkistpapier  in
handen van de banken, doch de Staat had dit kunnen voorkomen
door een groot deel van het schatkistpapier te consolideren.
De overliquiditeit van het bankwezen was volgens hen geen
structureel  verschijnsel,  maar zuiver het gevolg van een
'verkeerd' beleid.
Zo stelde het Kamerlid mr. P.J. Oud13> dat op het ogenblik
de disconto- en openmarktpolitiek niet effectief waren door
de grote hoeveelheden schatkistpapier die waren uitgegeven.
De minister had  een  dusdanige  rentepolitiek  gevoerd,  dat
daardoor consolidatie belemmerd werd.  Op zichzelf was deze
rentepolitiek natuurlijk voor de minister aantrekkelijk, op
zichzelf was het altijd aantrekkelijk wanneer men kan finan-
cieren met goedkoop geld en uit dat oogpunt was het natuur-
lijk voor de minister aantrekkelijk om te financieren met
schatkistpapier tegen lage rente en had de minister in het
geheel geen verlangen naar consolidatie. Maar, zo vervolgde
Oud zijn betoog, de minister liep daarbij echter het grote
risico, dat hij op een gegeven ogenblik in moeilijkheden zou
komen, namelijk wanneer zou blijken dat hij zijn schatkist-
papier  niet meer kon verlengen of niet opnieuw schatkist-
papier zou kunnen plaatsen. Die moeilijkheden zijn in het
bijzonder  opgetreden  na  de Korea-crisis.  Hierdoor  kon de
regering haar schatkistpapier niet meer normaal  verlengen,
dat was het gevolg van een onverwachte gebeurtenis, waarmee
elke minister van Financien rekening moet houden.
Niet alleen werd er door een Kamermeerderheid op gewezen dat
de minister consolidatie had belemmerd door zijn rentebeleid,
maar ook vroeg een Kamermeerderheid zich af of de overliqui-
diteit van het bankwezen een blijvend verschijnsel zou zijn.
Zo werd er door het Kamerlid Janssen op gewezen dat de zoge-
naamde structurele liquiditeit, zijnde het bedrag aan kort-
lopend overheidspapier in handen van het bankwezen, een na de
oorlog ontstaan verschijnsel vormde. De vraag was echter of
deze structurele liquiditeitspositie zou blijven voortbestaan
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of dat aangenomen mocht worden, dat na verloop van tijd weer
een situatie zou optreden, waarin overheid en bedrijfsleven
ieder het hun toevertrouwde deel van het potentiele krediet-
volume zouden kunnen krijgen.
In zijn antwoord aan de Kamer ontkende de minister dat er
terzake een verkeerd beleid was gevoerd en stelde hij dat we
wel degelijk met een structureel verschijnsel te maken had-
den. Hierbij wees hij erop dat de aanzienlijke liquidi-

14)

teitsomvang van het bankwezen zich voordeed als een interna-
tionaal verschijnsel en niet alleen als internationaal ver-
schijnsel van na de oorlog, maar als verschijnsel dat zich in
verschillende landen al veel eerder had geopenbaard. Reeds in
de jaren dertig was de tendens gegaan in de richting van een
grotere hoeveelheid schatkistpapier in de portefeuilles der
banken.

Hiertegen zou ik willen aanvoeren dat de omstandigheden in de
jaren dertig waaraan de minister verwees anders lagen, aange-
zien ten gevolge van de langdurige crisis de kredietvraag van
het  bedrijfsleven bijzonder gering was  en de banken meer
schatkistpapier aanhielden,  zonder dat  dit tot  inflatoire
ontwikkelingen behoefde te leiden.
Een tweede argument van de minister was belangrijker.  Ge-
steld, aldus de minister, dan men thans afstand zou doen van
het instrument der kwantitatieve kredietcontrole, dan zou dit
betekenen dat uitsluitend de discontoschroef moet worden ge-
hanteerd, daar het openmarktbeleid in Nederland nauwelijks in
aanmerking  komt.  Dit  betekent,  zo laat het betoog van de
minister zich samenvatten, dat men de bestrijding van con-
junctuur-fluctuaties en van verstoringen in het evenwicht van
de betalingsbalans praktisch geheel laat aankomen op de dis-
contopolitiek.  Aldus kan men bij dreigende betalingsbalans-
moeilijkheden voor de situatie komen te staan dat men met
ingrijpende maatregelen, zoals invoerbeperkingen, moet optre-
den, zonder de beschikking te hebben over globale maatrege-
len. zoals de kwantitatieve kredietcontrole.
Zoals  we  in  het  voorbijgaande  constateerden  ontkende  de
minister dat er een verkeerd beleid is gevoerd. Cp de vraag
of er voldoende is geconsolideerd, stelde minister Lieftinck
dat het geenszins vaststaat dat er bij een hogere rente meer
had kunnen worden geconsolideerd. Een bewijs op dit punt is
uiteraard niet te leveren, de Kamer heeft deze kwestie dan
ook in tweede termijn niet meer aangeroerd.

3.   De derde kritiek op het wetsvoorstel behelsde dat,  gezien
artikel 10 van het wetsvoorstel met betrekking tot de alge-
mene voorschriften, aan de minister en DNB een te grote macht

gegeven werd over de bedrijfsvoering van het bankwezen.
Blijkens het voorlopig verslag merkte een aantal leden op dat
artikel 10 het mogelijk maakt dat de minister van Financien
de gehele kredietpolitiek van de onder de regeling vallende
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instellingen gaat beheersen, met alle gevolgen van dien. De
Staat toch kan de banken dwingen schatkistpapier te nemen of
te houden en er voor zorgen dat hierover een lage interest
wordt betaald. De grote fout van deze wet is dat hier geen
objectieve instantie het toezicht heeft op de kredietinstel-
lingen,  maar  dat  dit  toezicht  wordt  uitgeoefend door  de
minister van Financien, die als groot kredietnemer van de
kredietinstellingen  allereerst  partij  is.  In dit  verband,

aldus het voorlopig verslag, werd beweerd dat bij aanvaarding
van de WTK het bankwezen zal ophouden een zelfstandige func-
tie te vervullen in Nederland. De banken zullen worden gede-
gradeerd tot een soort betaal- en administratiekantoren van
de Staat. Dit geldt des te meer nu sinds 1948 DNB genationa-
liseerd is, waardoor zij feitelijk ondergeschikt is aan de
Staat. Door sommigen werd zelfs gesteld dat aanvaarding van
dit wetsvoorstel in zijn huidige vorm de minister van Finan-
cien in een positie zou brengen die slechts is te vergelijken
met die welke door H.J. Schacht in het Derde Rijk werd inge-
nomen.

Aan de discussie die sommige Kamerleden meenden te moeten
voeren bij de openbare beraadslagingen, over de bewering dat
DNB is genationaliseerd en daarmee volledig afhankelijk werd
van de minister van Financien, terwijl met de WTK het bank-
wezen eveneens terecht komt in de staatssocialistische kof-
fiemolen, kunnen we voorbijgaan. aangezien zij niet meer dan
loze kreten en een sterk ideologisch zwart-witte getinte dis-
cussie bevatte.

Wel vraagt een ander punt onze aandacht. Het betreft een door
J. Hoogcarspel ingediend  amendement  op artikel 10(3).15)
Artikel 10(3) bepaalt dat de Kroon goedkeuring verleent aan
de door DNB uitgevaardigde algemene voorschriften, nadat de
Kroon de Bankraad heeft gehoord. Slechts als dit advies af-
wijkt van het door de Kroon te geven goedkeuringsbesluit over
de  algemene voorschriften,  dienen de Staten-Generaal  zich
over  deze  voorschriften  met  betrekking  tot  de  kwantita-
tieve- of kwalitatieve  kredietrestrictieregelingen  uit  te
spreken, in die zin dat in dat geval binnen 3 maanden een
wetsontwerp  ter  bekrachtiging  van het  goedkeuringsbesluit
ingediend moet worden. Bij intrekking of verwerping van dit
wetsontwerp wordt het goedkeuringsbesluit ingetrokken. Het
amendement bepaalde nu dat ook indien de Bankraad zich kan
verenigen  met  het  goedkeuringsbesluit  van  de  Kroon,  de
Staten-Generaal zich hebben uit te spreken over de algemene
voorschriften onder overlegging van het advies van de Bank-
raad.

De indiener van het onderhavige amendement gaf de volgende
overwegingen. Het advies van de Bankraad over het voorstel
WTK was niet van dien aard geweest, dat daardoor het ver-
trouwen in de adviezen van de Bankraad was toegenomen. Het
was, aldus Hoogcarspel, met name de fractievoorzitter van de
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ARP, J. Schouten, geweest die erop gewezen had dat ten,ijl de

Bankraad met zijn advies voor deze wet wel zeer de indruk
wekte zonder meer het beleid van de minister te volgen, er

tegelijkertijd onder het Nederlandse volk, voornamelijk onder

de direct betrokkenen, casu quo het bankwezen, een zeer grote

agitatie  over  datzelfde  wetsontwerp ontstond. Daarnaast

merkte Hoogcarspel op dat de door DNB uit te vaardigen alge-

mene voorschriften voor de gehele Nederlandse bevolking van

betekenis zijn en dat het dus een publieke zaak betreft, die

derhalve in het publiek dient te worden behandeld.

Minister Lieftinck evenwel sprak zich uit tegen het amende-

ment-Hoogcarspel. Zijns  inziens betekende de aanvaarding
16)

van een dergelijk amendement niets anders dan dat de minister

ten minste drie maanden het gewenste beleid kon voeren, maar

dat hij dan toch stuit op de wetgever. Er zouden hierdoor te

grote onzekerheden ontstaan bij het bedrijfsleven, omdat elk

algemeen voorschrift na drie maanden ongedaan kon worden ge-
maakt.

Bovenal, zo vervolgde de minister, zou bij de aanneming van

het amendement de wetgever zelf in hoge mate belast worden

met het voortdurend meeregeren op dit terrein. Het totstand-

komen van een wettelijke regeling moest echter een uitzonde-

ring blijven. De wetgever moest het aandurven om op het ge-
bied van het monetaire beleid het een en ander over te laten

aan DNB en de regering. Wij moeten ons, aldus de minister,

daarbij realiseren dat de bevoegdheden die hier worden ge-

geven een aanvulling betekenen van het arsenaal van instru-
menten waarover DNB reeds beschikt. Ten aanzien van het dis-

conto is er geen enkele voorziening getroffen, die inschake-

ling van de Bankraad eist en goedkeuring door de wetgever
voorschrijft. Ten aanzien van de openmarktpolitiek is dat ook

niet het geval. Hier hebben wij te doen met een derde instru-

ment, dat alternatief of cumulatief gebruikt zal worden, dat

bijvoorbeeld nodig kan zijn om het disconto-instrument effec-
tief te maken.

Na deze toelichting van de minister werd het amendement-Hoog-

carspel verworpen met 50 tegen 37 stemmen. Niet alleen de

oppositiepartijen maar ook prof. dr. H.W.J. Bosman heeft in

zijn dissertatie over de WTK zijn verwondering uitgesproken17)
over deze gang van zaken. Zijns inziens is de gevolgde

procedure, waarbij de Bankraad door het al of niet instemmen

met het goedkeuringsbesluit als het ware de beslissing krijgt

over het al dan niet plaatsvinden van de parlementaire behan-

deling terzake,  'een aanwijzing voor het  (...) gebrek aan

vertrouwen in de gewone parlementaire controlemogelijkheden'.
Aldus ZOU, los  van  de behandeling in de Bankraad. de

Staten-Generaal zolf van geval tot geval moeten nagaan 'of en

zo ja, in hoeverre en op welke wijze zij in een beoordeling
van het beleid terzake  van de  kredietcontrole  wensen  te

treden'.
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Ik kan de kritiek van Bosman op dit punt niet delen. Evenals
minister Lieftinck ben ik van mening dat de Kamer voor wat
betreft dit instrument, wat eveneens geldt voor de overige
instrumenten, met grote terughoudendheid het beleid behoort
te beoordelen. Gesteld dat de Kamer zich voortdurend op dit
terrein inlaat, dan druist dit niet alleen in tegen de flexi-
biliteit die eigen behoort te zijn aan het monetaire instru-
mentarium, maar bovenal heeft DNB een eigen verantwoordelijk-
heid. Tenslotte is de onzekerheid of nu wel of niet besloten
wordt tot invoering van een kredietcontrole te groot.
Het is overigens de vraag waarom iiberhaupt het uitvaardigen
van algemene  voorschriften centraal moeten worden gesteld.
Want ik kan me wel verenigen met de kritiek van Bosman. in-
dien  principieel  op  dit  gebied  gekozen  wordt  voor  het
gentlemen's agreement, waarbij algemene voorschriften pas aan
de orde komen, indien geen overeenstemming binnen een rede-
lijke termijn tussen DNB en de representatieve organisaties
van het bankwezen kan worden bereikt. Voor deze weg is in
tegenstelling tot de WTK van 1952 en 1954 gekozen in de WTK
1956  en de WTK  1978.  Mochten hierbij  onverhoopt algemene
voorschriften worden uitgevaardigd, die overigens (anno 1986)
nimmer noodzakelijk waren, dan dienen de Staten-Generaal zich
over de algemene voorschriften uit te spreken, afgezien van
de vraag welk advies de Bankraad de minister geeft. In de
tijd die ligt tussen de uitvaardiging van de algemene voor-
schriften en de uitspraak van de Staten-Generaal zijn de
algemene voorschriften van kracht. 18)

Maar uit het feit dat de wetgever in 1956 principieel koos
voor het gentlemen's agreement,  voor het overleg,  betekent
dat de wetgever tegelijkertijd koos om met een grote mate aan
terughoudendheid het monetaire beleid op dit gebied te beoor-
delen.

Het staat de beide Kamers hierbij uiteraard vrij om,  nadat
het  overleg leidt tot het nemen van maatregelen krachtens
artikel 22 van de WrK, de minister te vragen waarom hij van
oordeel was te moeten instemmen met de door DNB genomen maat-
regelen. Immers, blijkens artikel   51   van  de   WTK   ' 78   is   met
betrekking tot de uitvoering van die wet, artikel 26 van de
Bankwet van 1948 van toepassing.

4.   Kritiek werd eveneens geuit over het feit dat men een rege-
ling treft ex. artikel 9 (4) van de Bankwet, zonder dat een
regeling ex. artikel 17, aangaande de dekkingsvoorschriften.
van diezelfde wet tot stand komt. Zo werd door een aantal
Kamerleden opgemerkt dat de minister tijdens de behandeling
van de ontwerp-Bankwet de toezegging had gedaan dat de Kamer
binnen twee jaren wel een wettelijke regeling, als in artikel
17 bedoeld, tegemoet zou kunnen zien. Tot op dit moment was
echter niets geregeld. Door sommigen in de Kamer werd dit
betreurd, te meer daar huns inziens het onderhavige wetsont-
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werp de instrumenten verschafte met betrekking tot de beheer-
sing van de girale geldomloop, terwijl ten aanzien van de
chartale geldomloop niets was geregeld. Bovendien werd door
hen een verband gelegd tussen de artikelen 9 en 17 van de
Bankwet,  daar in artikel  17 een monetaire doelstelling zou
zijn opgenomen.
In zijn antwoord aan deze Kamerleden wees minister
Lieftinck erop dat 66n van de grote moeilijkheden om aan19)

het voorschrift van artikel 17 te voldoen ligt in het feit
dat het in het moderne geldwezen niet gaat om de controle
over en de limitering van de chartale geldcirculatie, maar
dat eigenlijk alleen belangrijk is de controle over en de
limitering van de totale geldcirculatie. Volgens de minister
moest daarom artikel 17 van de Bankwet worden gewijzigd en
betrokken worden op de totale geldcirculatie.

5.   Ten slotte werd door een groot aantal Kamerleden aan het
adres van de minister het verwijt gemaakt dat hij in eerste
instantie geen adviezen over het wetsvoorstel had ingewonnen
bij de meest betrokkenen, in dit geval de Nederlandse Ban-
kiersvereniging en de beide Centrale Boerenleenbanken.
Slechts het Kamerlid Hofstra verdedigde de minister. 20  Hij

wees erop dat de directie van De Nederlandsche Bank een be-
langijke bijdrage aan het opstellen van het wetsontwerp heeft
geleverd. Nu ging het, zo stelde Hofstra, bij dit wetsontwerp
niet om het verlenen van particuliere kredieten ten aanzien
waarvan de particuliere banken deskundig zijn, doch om het
monetaire beleid in de ruimste zin van het woord, waarmede
zij als zodanig weinig te maken zouden hebben.
Het scheen Hofstra daarom niet voor twijfel vatbaar, dat op
dit terrein de directie van DNB heel wat deskundiger zou zijn
dan alle particuliere bankiers te zamen, waaruit dan dadelijk
volgt,  dat de regering het meest deskundige advies had ge-
vraagd, dat zij maar krijgen kon.
Uiteraard, zo wil ik opmerken, ging het bij de critici niet
om de vraag of het bankwezen bij het wetsvoorstel nu wel of
niet deskundig is; van belang was alleen dat het bankwezen
als de meest betrokkene kon worden beschouwd en uit  dien
hoofde  was  het  inwinnen van adviezen van tevoren op zijn
plaats geweest.

Voordat we de parlementaire behandeling rond de Wet Toezicht
Kredietwezen 1952 afsluiten, die werd aangenomen op 9 novem-

ber 1951 met 55 tegen 31 stemmen en van kracht bleef tot
1 januari 1955. dienen we ons af te vragen waarom het wets-
voorstel van minister Lieftinck zo veel  weerstanden heeft
opgeroepen. 21)
Prof. dr. C. Goedhart heeft in 1954 gewezen op een ge-
brek aan inzicht van onder meer liberale zijde, die princi-
pieel bezwaar maakte tegen de bevoegdheid tot het voeren van
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een kwantitatieve kredietpolitiek.  Het is echter van grote
betekenis voor het economisch beleid  in een 'economie
orientie' dat een centrale bank bij de wet tot het zo nodig

voeren van een kwantitatieve kredietpolitiek wordt gemach-
tigd, aangezien zij veel sneller op de conjunctuurschomme-
lingen kan reageren en een veel grotere flexibiliteit in haar
beleid heeft dan de minister van Financidn, mits de centrale
bank maar over voldoende bevoegdheden beschikt.  Tegen een
selectieve  kredietpolitiek  kan  volgens  Goedhart  inderdaad
vanuit een liberaal gezichtspunt bezwaar worden gemaakt, aan-
gezien daarmee een niet noodzakelijk dirigistisch element in
het economisch beleid wordt geintroduceerd.
Volgens prof. dr. H.W.J. Bosman dient 'de omvang en de dik-
wijls scherpe toon van de oppositie (...) voor een belangrijk
deel (te) worden verklaard door het feit, dat men zich ten
aanzien van de kwantitatieve kredietcontrole vrij plotseling
geplaatst zag voor een praktijk van een nieuwe vorm van mone-
taire politiek, die (...) radicaler ingreep dan de disconto-
politiek of de - overigens bij ons tot dan toe weinig toege-
paste - openmarktpolitiek'.22) Het wetsvoorstel van
minister  Lieftinck  deed  het evenwel voorkomen alsof deze
kwantitatieve kredietcontrole als een volkomen normaal middel
van monetaire politiek gezien kon worden. Dit gold destijds
evenwel meer voor  de opvattingen van de economen dan die
welke in de financiele wereld heersten.
We kunnen ons bij de opvatting van Bosman aansluiten. Er werd
niet alleen principieel bezwaar gemaakt tegen het wetsvoor-
stel, doch eveneens heeft een rol gespeeld dat de kwantita-
tieve kredietrestrictieregelingen van 1 januari 1951 genomen
werden tegen de achtergrond van de ruime liquiditeitspositie
van het bankwezen in het bijzonder belichaamd in het schat-
kistpapier. Het is dan ook geen toeval dat het schuldbeleid
van de regering ter discussie werd gesteld, ofschoon, merk-
waardigerwijze, de MvT niet repte over de monetaire problemen
in 1951. Minister Lieftinck stelde zich op het standpunt dat
hij slechts uitvoering gegeven had aan de wens van de Kamer
in 1948 om zo spoedig mogelijk een wettelijke voorziening ex
artikel 9 (4) met betrekking tot het toezicht op het krediet-
wezen te treffen.

Daarnaast moet er op gewezen worden dat er eveneens kritiek
was over het feit dat minister Lieftinck van te voren geen
adviezen had ingewonnen bij de representatieve organisaties
van het bankwezen. De vraag waarom hij zo had gehandeld bleef
onbeantwoord,  alsook de  vraag waarom de  minister in zijn
wetsvoorstel  het  overleg  tussen DNB  en  de  kredietinstel-
lingen. ten einde te komen tot een kredietrestrictieregeling,
niet centraal stelde.
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Tenslotte moet  ter  beantwoording van de  vraag waarom het
wetsvoorstel van minister Lieftinck zo veel weerstanden heeft
opgeroepen nog op het volgende gewezen worden. De verstand-
houding tussen minister en de beide Kamers was allesbehalve
rooskleurig. Niet alleen op monetair terrein maar ook op fis-
caal terrein genoot het beleid van Lieftinck in en buiten de
beide Kamers der Staten-Generaal geen overdeelde bijval. De
oppositiepartijen  hadden  niet  alleen  wantrouwend  gestaan
tegenover de naasting der aandelen van DNB in 1948 - als ge-
volg waarvan naar hun mening DNB ondergeschikt zou worden aan
de Staat, terwijl thans (door de aanneming van de WTK) het
bankwezen eveneens terecht zou komen in de staatssocialisti-
sche koffiemolen - , maar ook tegenover de voorstellen van
Lieftinck op fiscaal terrein. Ingrijpend en omstreden waren
destijds vooral twee wetsvoorstellen van minister Lieftinck
tot bijzondere heffingen. te weten de Vermogensaanwasbelas-
ting en de Vermogensheffing ineens. die tot doel hadden de
overtollige  koopkracht  destijds  te  vernietigen  en  de  be-
zits- en inkomensverhoudingen te nivelleren.  Hierbij hadden
de socialisten in hun propaganda voor de eerste algemene ver-
kiezingen na de oorlog - die in mei  1946 plaatsvonden - de
voorstelling van zaken gegeven dat zij met behulp van de door
Lieftinck te  nemen monetaire - in het bijzonder geldzuive-
ringsmaatregelen - en fiscale maatregelen het socialisme tot
werkelijkheid wilden brengen.  Evenals bij de parlementaire
behandeling van de WTK zou ook bij de parlementaire behande-
ling van de wetsvoorstellen tot Vermogensaanwasbelasting en
Vermogensheffing ineens de opmerking gemaakt worden dat eer-
tijds  de  nationaal-socialisten  in  Duitsland  met  dezelfde
maatregelen voor de dag waren gekomen.

Vooruitlopend op hoofdstuk 3 zij erop gewezen dat het optre-
den van minister Lieftinck ook door de volgende gebeurtenis-
sen weerstand opriep. In 1945 rees ernstige kritiek over het
feit dat de beide Kamers der Staten-Generaal niet in staat
waren een weloverwogen oordeel uit te spreken over het wets-
voorstel 'Toetreding tot de overeenkomsten van
Bretton-Woods', daar het wetsvoorstel pas op een laat tijd-
stip door de minister was ingediend. Vier jaar later lieten
de beide Kamers zich kritisch uit over de gang van zaken rond
de devaluatie van de gulden.  De minister had weinig haast
gemaakt met het overleggen van de beweegredenen aan de Kamer
die hem aanleiding gaven de gulden te devalueren, terwijl hij
destijds niet  inging op het afwijkende advies van DNB. Al
deze gebeurtenissen, zo menen wij te mogen concluderen, droe-
gen ertoe bij dat de verstandhouding tussen minister en de
beide Kamers allesbehalve rooskleurig was. Naast de constate-
ring dat minister Lieftinck in zijn voorstel WTK het overleg
tussen DNB en de kredietinstellingen niet centraal stelde,
naast het feit dat de minister van te voren geen adviezen had
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ingewonnen bij de representatieve organisaties van het bank-
wezen en niet repte over de monetaire problemen destijds,
geeft de beschreven verstandhouding tussen minister en parle-
ment een verklaring  voor  de  hevige  mate  waarin de  beide
Kamers zich destijds met het beleid inlieten.

De WTK van 1952 droeg, zoals we constateerden, slechts een
tijdelijk karakter. De wet had met ingang van 1 januari 1955
buiten werking moeten treden. De periode van 2 1/2 jaar bleek
echter te kort om voldoende ervaring op te doen met de toe-
passing van de wettelijke regeling. Daarnaast achtte men het
wenselijk het overleg, dat door DNB werd gevoerd met de orga-
nisaties der kredietinstellingen over de wijze van toepassing
der wet, voort te zetten en tot een goed einde te brengen. Om
die redenen werd bij de wet van 24 december 1954 de werkings-
duur van de WTK verlengd met twee jaren tot 1 januari 1957.
Tijdens de algemene beraadslagingen over de verlenging van de
duur der WTK gehouden in december 1954 werd door een Kamer-
meerderheid benadrukt  dat  het  slechts  ging  om  een  ver-
lenging. De WTK is en blijft slechts een tijdelijke wet,23)

waarbij de vragen, of het sociaal-economisch toezicht op de
kredietinstellingen wenselijk en een kwantitatieve krediet-
controle noodzakelijk is, vooralsnog onbeantwoord blijven.
Bij de wet van 21 juni 1956 is de wet van 18 januari 1952 ten
slotte in gewijzigde vorm en thans definitief vastgesteld. In
zijn MvT  werd  door  de  opvolger  van  Lieftinck,  minister
J. van de Kieft, erop gewezen dat de gedachtenwisseling tus-
sen DNB en het bankwezen tot een grote mate van overeenstem-
ming had geleid over de inhoud. die in het ontwerp aan de
wettelijke  regeling van deze materie  werd  gegeven.

24)  De

vraag, of met name de bevoegdheden nopens het sociaal-econo-
mische toezicht al of niet van blijvende  aard behoren te
zijn,  is bij  de parlementaire behandeling in 1952 en 1954
onbeslist  gelaten.  Thans,  zo  vervolgde  de  minister  zijn
Memorie, mag worden gesteld, dat de gedachte, dat de reke-
ning-courant-saldi  bij  banken door  derden aangehouden  een
soortgelijke functie verrichten als het chartale geld en der-
halve tot de geldhoeveelheid moeten worden gerekend, gemeen-
goed is geworden.
Men ziet het goed, deze opmerking werd door de minister ge-
maakt in 1956! Voor een ieder toch moest het reeds lang dui-
delijk zijn dat de girale geldhoeveelheid op 66n lijn gesteld

kan worden met de chartale geldhoeveelheid. Desondanks moeten
we constateren dat een aantal Kamerleden er in deze jaren
merkwaardige opvattingen op nahielden.  Zo gingen sommigen.
ter bepaling van de monetaire invloed die op de volkshuishou-

ding wordt uitgeoefend, uit van de absolute hoogte van het
bankkrediet en niet van de mutaties in deze variabele in een
bepaalde periode.  Ook huldigden sommigen de mening dat het
bankkrediet aan de overheid sterker inflatoir zou werken dan
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het bankkrediet aan het bedrijfsleven.  Weer anderen gingen
uit van een zeer beperkt  liquiditeitsbegrip,  aangezien zij
uitsluitend de absolute hoogte van de bankbiljetten-circula-
tie gade sloegen.

25)

De WTK is met betrekking tot artikel 10 gewijzigd, aangezien

in tegenstelling tot 1952 en 1954, toen het overleg tussen
DNB  en de  representatieve  organisaties  van  het  bankwezen
slechts een fase vormde in het geheel van handelingen die tot
een voorschrift leiden, thans het overleg de basis vormt. De
minister benadrukte dat het hier om een principieel verschil
ging, aangezien de nu voorgestelde procedure uit zou gaan van
de gedachte dat het toezicht  in eerste  instantie dient te
zijn een kwestie van overleg tussen DNB en het bankwezen. De
minister was van mening dat, waar de voorgestelde regeling
het sociaal-economische toezicht op een geheel  ander plan
plaatst, de destijds daartegen geopperde bezwaren hierop niet
van toepassing zijn en de strijdvraag daarmee haar betekenis
heeft verloren.
En inderdaad heeft de gewijzigde procedure en het feit dat
het bankwezen minder bezwaren inbracht tegen het sociaal-eco-
nomisch toezicht ertoe geleid dat bij  de algemene  beraad-
slaginiTn het wetsvoorstel het stempel  der  pacificatie
droeg. Met  algemene  instemming  werd  de  procedure  van
artikel 10 begroet. Het onderling overleg tussen de belang-
hebbenden dient primair gesteld te worden, waarbij de moge-
lijkheid voor de Bank om algemene voorschriften te geven het
sluitstuk vormt.  Hiermee wordt de  verantwoordelijkheid  van
DNB krachtens artikel 9 van de Bankwet tot uiting gebracht.
In laatste instantie moeten, zij het via een aantal etappes,

de verantwoordelijkheden daar worden gelegd, waar een verant-
woording aan de Staten-Generaal mogelijk is.

E6n van de kritieken op het ontwerp WTK 1952 behelsde dat
weliswaar een regeling wordt getroffen ex artikel 9 (4) van
de Bankwet, zonder dat echter een regeling ex. artikel 17 van
diezelfde wet totstandkomt. Dit werd te meer betreurd daar er
volgens sommige Kamerleden een verband was tussen artikel 9
(1)  en artikel 17 van de Bankwet, aangezien in artikel 17
expliciet een monetaire normdoelstelling is opgenomen.
Over de onderhavige materie werd in de Bankwet van 1863 tot
en met de Bankwet van 1937 (artikel 23) voorgeschreven dat de
verhouding, waarin het gezamenlijk bedrag van bankbiljetten,
bankassignatien en rekening-courantsaldi door munt of munt-
materiaal moet zijn gedekt, bij KB zou worden bepaald, te
nemen op  voordracht  van de Bankdirectie.  Bij  het  KB  van
1 oktober 1945 tot wederinvoering van de Bankwet 1937 stelde
minister Lieftinck voor artikel 23 van de Bankwet 1937 buiten
toepassing te laten, doch hieraan werd toegevoegd dat omtrent
de dekking van de opeisbare schuld van DNB bij KB nadere
voorschriften konden worden gegeven. Minister Lieftinck en de
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commissie De Vries twijfelden aan de wenselijkheid van een
dergelijk artikel. daar aan een wettelijke begrenzing van de
opeisbare  verplichtingen van de  centrale bank slechts een
beperkte betekenis kon worden toegekend als richtsnoer voor
de monetaire politiek.
Aldus werd in het voorstel Bankwet 1948 slechts bepaald dat:
'Omtrent de begrenzing van het gezamenlijke bedrag der om-
lopende  bankbiljetten,  bankassignatien  en  creditsaldi  in
rekening-courant bij de Bank kunnen door Ons, volgens regelen
bij de wet vast te stellen. voorschriften worden gegeven'.
Een Kamermeerderheid kon zich destijds bij de behandeling van
het voorstel Bankwet niet vinden in deze bepaling. Naar aan-
leiding van het aangenomen amendement Sassen, is het woord
'kunnen'  vervangen door 'worden'  en is toegevoegd de  zin-
snede:  '...mede ter bevordering van een stabiele waarde van
de Nederlandse geldeenheid'. Aldus werd artikel 17 imperatief
gesteld,  luidende:  'Omtrent de begrenzing van het gezamen-
lijke bedrag der omlopende bankbiljetten, bankassignatien' en
creditsaldi in rekening-courant bij de Bank worden door Ons.
mede ter bevordering van een stabiele waarde van de Neder-
landse geldeenheid, volgens regelen bij de wet vast te stel-
len, voorschriften gegeven'.
Zoals we in deel II hebben geconstateerd ten aanzien van de
parlementaire behandeling van artikel 9 (1) Bankwet,  diende
Sassen. naar aanleiding van het betoog van Lieftinck dat het
vraagstuk van de regulering van de waarde van het geld in het
bredere verband van de algemene en sociaal-economische poli-
tiek geplaatst moet worden, een amendement in om uitdrukke-
lijk in artikel 9 de stabilisatiegedachte op te nemen. Sassen
wilde verdergaan, zijns inziens kwam in verband met artikel 9
betekenis toe aan artikel 17. Door de monetaire doelstelling,
opgenomen in artikel 17, waren naar zijn mening beide arti-
kelen van de Bankwet essentieel aan elkaar gekoppeld.
Nadat artikel 17 in gewijzigde vorm door de beide Kamers der
Staten-Generaal werd aangenomen. benoemde minister Lieftinck
in 1949 een commissie, onder voorzitterschap van prof.  mr.
F. de Vries,  met opdracht van advies te dienen inzake het
vaststellen van wettelijke regelen volgens welke voorschrif-
ten waren te geven omtrent de begrenzing van de opeisbare
schuld der Bank. Aan de commissie werd mede verzocht advies
uit te brengen over de vraag of artikel 17 in zijn bestaande
redactie gehandhaafd diende te worden.
In juli 1952 bracht de commissie haar rapport uit. De commis-
sie was van oordeel dat aan een wettelijke begrenzing van de
opeisbare verplichtingen van de  centrale bank slechts een
beperkte betekenis kon worden toegekend als richtsnoer voor
de monetaire politiek, maar meende niettemin dat een bepaling
van deze strekking in een ordelijk geldstelsel niet duurzaam
kon worden gemist en dat artikel 17 in de huidige vorm diende
te worden gehandhaafd. Voorts beval de commissie aan in de
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wet alldin te noemen die factoren, die bij  het vaststellen

van de begrenzing in aanmerking moesten worden genomen en de
feitelijke begrenzing neer te leggen in een KB, dat regel-
matig opnieuw kon worden bezien.
Minister Van de Kieft heeft zich met dit advies kunnen

verenigen.  In december 1954 werd een wetsontwerp ingediend
ter uitvoering van artikel 17.27> De minister was met  de
commissie van oordeel dat artikel 17 onveranderd gehandhaafd
diende te worden. Voor wat betreft de methode van begrenzing
gaf hij de voorkeur aan het proportionele stelsel zoals het
in feite had gegolden vanaf 1863  tot en met  1943.  Maar,
blijkens de MvT liet de minister er geen twijfel over be-
staan, dat het nut van de begrenzingsregeling alleen gelegen
was in het stellen van een limiet, waarbij het naderen van
deze grens als waarschuwingssein kon dienen bij het optreden
van een ongewenste monetaire expansie. Derhalve diende dit
artikel mede ter bevordering van een stabiele waarde van de
Nederlandse geldeenheid beschouwd te worden.
Ter uitvoering van deze wet is tot dusver 66n KB uitgevaar-

digd en wel het Koninklijk Besluit van 27 juni 1956. In ge-
volge dit besluit is DNB verplicht tegenover het gezamenlijk
bedrag der omlopende bankbiljetten, bankassignatien  en
creditsaldi  in rekening-courant bij  de  Bank,  een voorraad
goud en deviezen aan te houden die, in guldens uitgedrukt,
een waarde vertegenwoordigt van ten minste 50% van dat bedrag.

In  tegenstelling  tot  de  commissie  De Vries  en  minister
Van de Kieft heeft Bosman ervoor gepleit artikel 17 van de
Bankwet in te trekken, te meer daar de gedachte, die Sassen
bij zijn amendement in 1947 ten aanzien van de parlementaire
behandeling van de Bankwet voorstond, een al lang achter-
haalde gedachtengang is. Ook als men, gelet op de economische
betekenis van het girale geld,  in de dekkingsregeling het
girale geld, voor zover in handen van anderen dan geldschep-
pende  instellingen,  daarin zou betrekken.  Slechts  in  een
metalliek  geldstelsel  liggen  volgens  Bosman  dekkingsvoor-
schriften voor de centrale bank voor de hand: het niet vol-
waardige geld behoorde te allen tijde inwisselbaar te zijn in
het standaardmetaal, waardoor de waardevastheid van de geld-
eenheid  zou worden bevorderd.  Het percentage der minimum-
dekking was een waarschuwingssein,  'die aangaf dat naarmate
men dit punt naderde, het nodig was maatregelen te nemen om
ook  in de toekomst  de  inwisselbaarheid  der  bankbiljet-
ten - het enige doel  immers van de monetaire politiek - te
kunnen handhaven'.28)
Thans vormt de monetaire politiek onderdeel van de economi-
sche politiek.  Doeleinden van de economische politiek zijn
onder  meer  volledige werkgelegenheid,  afwezigheid van  een
tekort op de lopende rekening, een stabiel prijsniveau en een
redelijke  inkomensverdeling.  Aldus  prevaleert  tegenwoordig
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niet meer din enkel doel. Bij meer doeleinden kan het voor-

komen dat 'men bereid is de dekking te laten verminderen en
dus het volkomen veilig stellen van de omwisseling van eigen
tegen vreemd geld als doel iets minder centraal te stellen
ten behoeve van het geheel of gedeeltelijk bereiken van een
ander doel,  bijv.  'full  employment'.29   Nemen we  bijvoor-

beeld aan, zo vervolgt Bosman, dat er een deflatoire impuls
optreedt in het buitenland, waarbij in de uitgangssituatie in
Nederland zowel monetair evenwicht als betalingsbalanseven-
wicht bestaat. dan zal om het monetair evenwicht te blijven
handhaven de overheid een grotere bestedingsvraag dienen uit
te oefenen. Daartoe wordt een beroep gedaan op geldcreatie,
zodat de verhouding tussen goud- en deviezenvoorraad en geld-
hoeveelheid ongunstiger wordt. Indien nu echter in de uit-
gangssituatie een wettelijke minimumdekking bereikt was, dan
zou de overheid gebonden zijn aan het dekkingsvoorschrift en
de door haar wenselijk geachte actie ter compensering van
depressieve invloeden in het buitenland niet tot uitvoering
kunnen brengen.
Het bovenstaande voorbeeld is, zoals Bosman stelt, slechts
een theoretisch geval, maar het maakt duidelijk dat men bij
de wet niet van tevoren een bepaald doel van de economische
politiek min of meer automatisch als het primaire dient aan
te wijzen. Want het is volstrekt onlogisch dat indien meer-
dere  doelstellingen van de  monetaire politiek worden aan-
vaard, men toch opteert voor een norm voor 66n doelstelling.

Men heeft immers in de Bankwet ongetwijfeld DNB een eigen
taak gegeven, die in artikel 9 is omschreven, doch deze taak-
omschrijving duidt op iets meer dan het strict monetaire.
Deze taakomschrijving is overigens,  zoals Bosman benadrukt,
volstrekt  verenigbaar  met  het  duidelijke  onderscheid  dat
Holtrop heeft gemaakt tussen zijn verantwoordelijkheid, die
in de eerste plaats op het monetaire element in de economi-
sche politiek betrekking heeft, en de verantwoordelijkheden
van de andere besluitvormende instanties. Het ligt namelijk
voor de hand dat DNB het monetaire element - betrekking heb-
bend op de handhaving van de waardevastheid van het geld en
het op peil houden van de goud- en deviezenvoorraad - op de
voorgrond stelt. Maar als aldus DNB voor het monetaire aspect
een eigen verantwoordelijkheid heeft, is het niet wenselijk
om het beleid van de Bankdirectie te binden aan enig tevoren
opgestelde normen.
Om die redenen dienen volgens Bosman geen dekkingsvoorschrif-
ten bij de wet te worden gegeven. Maar ook een dekkingsvoor-
schrift bij KB, dat op korte termijn en zonder dat de
Staten-Generaal  erin  gekend  wordt,  kan  worden gewijzigd,
heeft geen enkele zin.  Een dergelijk voorschrift kan geen
norm zijn, indien men naar believen, al naar de omstandig-
heden, de vereiste dekking kan veranderen.
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Ondanks deze interessante beschouwing van Bosman gaf, tijdens
de algemene beraadslagingen over het ontwerp van wet houdende
bepalingen ter uitvoering van artikel 17 van de Bankwet 1948,
een Kamermeerderheid te kennen de voorkeur te geven aan een
permanente norm terzake, waarbij het dekkingsvoorschrift bij
wet moest worden geregeld.  Men bleef betekenis hechten aan
een dergelijke regeling als  richtsnoer  voor  het  monetaire
beleid.  Maar ook diegenen. die de mening van de minister
deelden dat de onderhavige materie bij KB zou moeten worden
geregeld, wezen er met klem op dat artikel 17 in zeer nauw
verband zou staan tot artikel 9 (1) van de Bankwet.
Hierbij  werden de  opmerkingen van Bosman bekritiseerd.  Zo
wees het Kamerlid dr. A.M. Lucas erop, dat diegenen die

30)

het belang van dit wetsontwerp laag aanslaan, de parlemen-
taire controle over het monetaire beleid niet op haar juiste
waarde bezien. Het is, volgens Lucas, een vooruitgang dat de
genoemde begrenzing niet slechts enkel meer berust op het
overleg tussen regering en DNB, maar beheerst wordt door vol-
gens deze wet gestelde regels, door de Kroon te geven voor-
schriften.  Slechts  zijn  collega,  Hofstra,  gaf  te  kennen
weinig behoefte te hebben aan artikel 17. Weliswaar zou zijn
partij niet stemmen  tegen  dit wetsvoorstel, maar veel

enthousiasme kon hij niet opbrengen. Ook minister
Van de Kieft stelde vast dat artikel 17 ons nu eenmaal heeft
voorgeschreven ten aanzien van de begrenzing voorschriften te
geven. Zakelijke argumenten ten aanzien van de noodzaak van
artikel 17 gaf hij echter niet.
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Voetnoten behorende bij hfst. 1 - deel IV: De WTK 1952, 1954 en 1956
en het wetsvoorstel houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 17
van de Bankwet 1948.

1) Bosman (1967) - blz. 70.
2) Vondeling (1968) - blz. 163.
3) Hand. II, 1951-1952, blz. 262.
4) Zie deel II, hoofdstuk 2.6 en De Jong (1960) - blz. 368.
5) De Jong (1960) - blz. 373.
6) Aldus luidde het 'nieuwe' artikel 9(4): 'Wij behouden Ons voor, in

afwachting van de totstandkoming van een wettelijke regeling van
het toezicht op het kredietwezen, in dringende gevallen bij alge-
mene maatregel van bestuur, de Bankraad gehoord, nadere regelen te
stellen, volgens welke de Bank bedoeld toezicht zal uitoefenen in
het belang van de solvabiliteit en de liquiditeit der krediet-
instellingen en van een gezonde en op juiste beginselen van het
bankbeleid berustende kredietverlening. Wanneer zodanige algemene
maatregel van bestuur tot stand komt, wordt zo spoedig mogelijk
een ontwerp van wet  ingediend,  teneinde  bedoelde maatregel te
bekrachtigen.'

7) Zie deel III. hoofdstuk 2.1
8) Bijl. Hand. II. 1950-1951, 2149, nr. 1.
9) Hand. II. 1951-1952, blz. 288-293.

10) Hand. II, 1951-1952, blz. 256-257.
M.M.A.A. Janssen was lid van de KVP Tweede Kamerfractie.

11) Hand. II, 1951-1952, blz. 267-271.
12) Hand. II, 1951-1952, blz. 299-313.
13) Hand. II. 1951-1952, blz. 281-282.
14) Hand. II, 1951-1952, blz. 307-308.
15) Hand. II, 1951-1952, blz. 334.

Hoogcarspel was lid van de CPN Tweede Kamerfractie.
16) Hand. II, 1951-1952, blz. 335.
17) Bosman (1958) - blz. 199-202.
18) Artikel 22 (lid 1 t/m 6) - WTK 1978.
19) Hand. II, 1951-1952, blz. 307.
20) Hand. II, 1951-1952, blz. 268.
21) Goedhart (1954) - blz. 73.
22) Bosman (1958) - blz. 57.
23) Hand. II, 1954-1955, blz. 427 e.v.
24) Bijl. Hand. II. 1955-1956, 4216.
25) Zie Hand. II, 1956-1957, 21 november 1956 en Bosman (1958) - blz.

58.

26) Hand. II, 1955-1956, blz. 1006 e.v.
27) Bijl. Hand. II. 1954-1955, 3810.
28) Bosman (1955) - blz. 33.
29) Bosman (1955) - blz. 39.
30) Hand. II, 1955-1956, blz. 138.

Lucas was lid van de KVP Tweede Kamerfractie.
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2.       DE PARLEMENTAIRE BEHANDELING VAN DIE MONETAIRE AANGELEGEN-
HEDEN WAARVOOR DNB PRIMAIR VERANTWOORDELIJK IS

Dat door DNB, in tegenstelling tot haar buitenlandse zuster-
instellingen, reeds in de begin jaren vijftig een bijzondere
nadruk is gelegd op de monetaire aspecten van de economische
verschijnselen en dat dit hier te lande geen onverdeelde bij-
val heeft genoten, moet de beide Kamers der Staten-Generaal

grotendeels ontgaan zijn. Slechts de in deze jaren gevoerde
discussie tussen dr. M.W. Holtrop en prof. dr. H.J. Witteveen
kreeg enige parlementaire aandacht.

1)

Tussen beiden bestond meningsverschil over de vraag op welke
wijze  men  het  best  het  begrip  'monetair  evenwicht'  kan
definieren, en in het verlengde hiervan of er in Nederland in

1954 een inflatieproces aan de gang was en of het vooral bui-
tenlandse dan wel binnenlandse factoren waren die hiervan de
oorzaak vormden. Anders dan Holtrop kwam Witteveen op grond
van zijn bestedingsmodel tot de conclusie dat de inflatoire
druk waaronder Nederland stond niet zijn oorsprong vond in
het verkeer met het buitenland. Integendeel, de stijging

2)

van de investeringen,  overheidsbestedingen en autonome con-

sumptie konden vrijwel de gehele toename van het nationaal
produkt verklaren. Aangezien het punt van volledige werkge-
legenheid was bereikt, zodat het gevaar bestond dat de ge-
wenste hoeveelheidsinflatie van 1953 zich zou omzetten in een
ongewenste prijsinflatie voor 1954,  behoorde van de begro-
ting, volgens Witteveen, eerder een deflatoir dan een verder
inflatoir effect uit te gaan.
Naar aanleiding van de beschouwingen van Witteveen werd door
een aantal Kamerleden aan de minister gevraagd wat men onder
de begrippen 'monetair evenwicht' en 'inflatie' verstaan moet
en op welke wijze de begroting beoordeeld dient te worden in

het  licht  van  haar gevolgen voor  de monetaire  ontwikke-
ling.

3)

We moeten vaststellen dat minister J. van de Kieft noch in-

ging op deze vragen, noch duidelijkheid schiep in de voor de
Kamerleden verwarde discussie tussen Holtrop en Witteveen.
Ook in de Eerste Kamer werd gewezen op de gevaren voor be-
gripsverwarring nu de economisten geen blijk gaven van een
zoveel mogelijk eenstemmige en duidelijke  voorlichting.  In
dit kader vroeg senator mr. R. Pollema aan de minister of hij
een uiteenzetting wilde geven van de monetaire analyse en het
monetaire beleid van DNB. Aan deze wens kwam de minister4)

niet tegemoet; hij wees er slechts op dat DNB reeds in haar

jaarverslag over 1953 verantwoording had afgelegd.
Naar aanleiding van de Miljoenennota over 1956 en 1957 vroe-

gen een aantal Kamerleden andermaal wat onder  'inflatie',
'deflatie'  en in het verlengde hiervan onder de monetaire

aspecten van de Rijksbegroting verstaan moest worden. Maar
ook nu ging de minister op deze vragen niet nader in.
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Niet alleen onder J. van de Kieft, maar ook onder zijn op-
volger H.J. Hofstra, was er sprake van een grote mate aan
terughoudendheid  van  de  kant  van  de  minister  om  in  de
Staten-Generaal het gevoerde monetaire beleid te verdedigen.
In het licht van de overbesteding in de jaren 1956 en 1957
vroeg het Kamerlid dr. A. Vondeling aan de minister of de
krediet- en rentepolitiek van DNB niet restrictiever gevoerd

S)had moeten worden. Ofschoon DNB al in het voorjaar van
1956 op de gevaren van overbesteding gewezen had en reeds in
de eerste helft van 1956 de kredietverlening aan de particu-
liere sector overmatig was, verhoogde Zij eerst OP
20 oktober 1956  de officiele tarieven. Had DNB - naast een
discontoverhoging - niet gebruik moeten maken van de bevoegd-
heden haar gegeven in de WTK teneinde de kredietverlening
door het bankwezen aan de particuliere sector te  matigen?
Vondeling dacht hierbij aan de mogelijkheid direkt de kre-
dietverlening van banken aan de particuliere sector aan ban-
den te leggen.
Minister Hofstra was slechts bereid in te gaan op het discon-
tobeleid van  DNB  en  niet  op  het  kredietbeleid van DNB.
'...daar de Wet Toezicht Kredietwezen in de eerste plaats
berust op het overleg tussen de centrale bank en de particu-
liere banken'. Voor wat betreft het discontobeleid merkte hij
op:  'De Regering erkent de betrekkelijke waarde van dit in-
strument, gezien ook het feit, dat de Regering de verantwoor-
delijkheid van de Nederlandsche Bank heeft erkend, toen deze
tot discontoverhoging overging.'6> Met andere woorden, niet

alleen  wees  de  minister  erop  dat  een  discontoverhoging
slechts een betrekkelijke waarde heeft - het hanteren van de
discontopolitiek leidde in die jaren nauwelijks of niet tot
enige verandering in de geneigdheid van het bankwezen tot het
verstrekken van krediet - bovenal  stelde  hij dat voor een
dergelijk beleid DNB verantwoordelijk is. Formeel, zo merkte
Hofstra op, kan de minister niet verantwoordelijk gehouden
worden voor het discontobeleid: hij heeft het beleid van DNB
niet voor zijn rekening te nemen, daar DNB bij de wet een
zelfstandige taak met betrekking tot de handhaving van het
monetaire evenwicht heeft gekregen terwijl de minister van
Financien niet meer kan doen dan op een gegeven ogenblik een
aanwijzing geven, wanneer hij meent dat de politiek van DNB
in een geheel verkeerde richting gaat.

7)

Naar mijn mening is de bewering van de minister - als zou hij
het discontobeleid niet voor zijn rekening hoeven te

nemen - onhoudbaar. Zoals ik immers reeds in de 'Inleiding en
probleemstelling' van deze studie constateerde, kan de
minister van Financidn zich niet onttrekken aan een verdedi-
ging van het gehele monetaire beleid omdat hij, door het aan-
wijzingsrecht niet te hanteren, geacht kan worden met dit
beleid in te stemmen.  Het is dan ook verbazingwekkend dat
geen enkel Kamerlid vraagtekens plaatste bij het betoog van
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minister Hofstra. Weliswaar vond het Kamerlid Vondeling het
antwoord van de minister onbevredigend doch anderzijds kon
hij zich voorstellen dat de minister over het discontobeleid
van DNB en over de mogelijke hantering van de instrumenten in
het kader van de WTK geen al te concrete mededelingen geven
kon, omdat de minister dan misschien zou vooruitlopen op be-
slissingen die op dit terrein genomen zouden kunnen of moeten
worden. Om die reden zag Vondeling er van af om nadere in-
lichtingen te vragen.

8)

Ook aan de overzijde van het Binnenhof stond het beleid van
DNB ter discussie. De minister werd er door senator Pollema
op  gewezen  dat,  als  gevolg  van  het  toepassen  van  het
gentlemen's agreement inzake de kasreserves - met naar zijn
mening als voornaamste doel het bankwezen te betrekken bij de
financiering van de deviezenvoorraad - het bankwezen bij DNB
aanzienlijke renteloze saldi aanhoudt. Het is voor het bank-
wezen  echter  niet  aantrekkelijk  om  bij  DNB  aanzienlijke
renteloze saldi aan te houden en tegelijkertijd tegen  een
hoge rente bij de Bank debet te staan. Naar zijn mening wekt
dit bij het bankwezen wrevel op, te meer daar de laatste tijd
een belangrijke daling van de aan de banken toevertrouwde
middelen  en van de  deviezenreserves  heeft  plaatsgevonden.
Onder die omstandigheden was Pollema de Bankpolitiek, bij een
ongewijzigd kasreservepercentage, niet duidelijk. 'Juist waar
de Staten-Generaal toch geroepen is om op de waarde van de
gulden te letten', zo besloot Pollema zijn betoog,  'is het
een bezwaar dat deze zaak voor een buitenstaander niet zo
makkelijk te volgen is'.9   De minister werd dan ook ge-
vraagd de Kamer te informeren over de strekking van de Bank-
politiek.  Evenals  in  de  Tweede  Kamer  achtte  ook  nu  de
minister zich niet geroepen om nader op het Bankbeleid in te
gaan.

De redenen waarom DNB meende in de begin jaren '60 een kre-
dietrestrictiebeleid te voeren met behulp van een krediet-
plafonneringsregeling zijn in de beide Kamers der Staten-Ge-
neraal  niet besproken. Tegen de regeling als zodanig zijn
geen bezwaren geuit in de Staten-Generaal, ofschoon een der-
gelijke vorm van monetaire beheersing veelvuldig in andere
landen als dirigistisch wordt aangemerkt. Hoewel ook DNB de
regeling steeds als een bijzonder instrument heeft beschouwd
is deze in het tijdvak 1950-1985 de belangrijkste vorm van
monetaire politiek geweest ter regulering van de binnenlandse
geldwaarde.
Eveneens ging het parlement niet in op vragen als: waarom
heeft men in de jaren '60, met uitzondering van 1960, 1963,
1967 en 1968, gemeend om over een zeer lang tijdvak de kre-
dietrestrictieregeling van toepassing te laten zijn en heeft
het instrumentarium wel bijgedragen tot het beoogde doel? Ook
vragen over de gevolgen van het kredietrestrictiebeleid voor
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de bestedingen en op welke wijze de beperkende maatregelen
van DNB de bestedingen beinvloeden werden niet gesteld. Daar-
entegen werd er wel incidenteel een vraag gesteld die betrek-
king had op de techniek en de resultaten van de regeling. Zo
werd bij de schriftelijke voorbereiding op de Miljoenennota
1963 door een aantal Kamerleden de vraag opgeworpen wanneer
en tot welke bedragen de banken een renteloos tegoed bij DNB
moeten aanhouden. En: dient niet uit het feit dat de normen
werden overschreden, waardoor een aantal banken de verplich-
ting op zich namen renteloze deposito's bij DNB aan te hou-
den, geconcludeerd te worden dat de kredietrestrictie-maat-
regelen aan effectiviteit tekort schieten dan wel tekort zijn
geschoten? Naar het oordeel van minister dr. J. Zijlstra

10)

mocht uit het feit dat strafdeposito's werden aangehouden,
niet worden geconcludeerd dat de kredietrestrictie-maatrege-
len in effectiviteit tekort waren geschoten. De minister ver-
meldde niet waaruit de essentie van de regeling dan wel be-
stond.

Zonder beargumentatie merkte de minister eveneens op dat de
kredietrestrictie-maatregelen ongetwijfeld van invloed waren
geweest op het verloop van de kredietverlening.
Ook bij  de algemene politieke en financidle beschouwingen
over de Rijksbegroting voor 1965 werden vragen gesteld over
het gentlemen's agreement tussen DNB en het bankwezen inzake
de kredietplafonneringsregeling. Door het Kamerlid
mr. Th.H. Joekes werd de vraag opgeworpen of er wel sprake
was van een consequent monetair beleid nu bij de berekening
van de norm voor de toelaatbare binnenlandse liquiditeits-
creatie een versoepeling was opgetreden. Minister11)

dr. H.J. Witteveen bracht hiertegen in dat in het geheel geen
wijziging had plaatsgevonden in de berekening van de norm.

In de twee decennien na de Tweede Wereldoorlog betrachtte de
minister de grootst mogelijke terughoudendheid in zijn ant-
woord op Kamervragen over de beleidsvoornemens van DNB. Op
11 januari 1967 - tijdens  de algemene beschouwingen over
hoofdstuk  VII B  der  Rijksbegroting - plaatste  een  aantal
Kamerleden vraagtekens bij het beleid van DNB. Zo zou volgens
het Kamerlid Witteveen de voortzetting van het krediet-

12)

restrictiebeleid voor het jaar 1967 betekenen dat de liquidi-
teitscreatie achterblijft bij hetgeen in verband met de ver-
wachte groei van het nominale nationale inkomen nodig was,
mede gelet op de verwachte groei van het nominale nationale
inkomen, de beleidsvoornemens van de regering en de verwachte
betalingsbalansontwikkeling.  Gegeven  het  feit  dat  in  de
tweede helft van het jaar 1966 sprake was van een conjunc-
turele omslag, die de overbesteding in de volkshuishouding en
de daarmee gepaard gaande overspanning op de arbeidsmarkt in
haar tegendeel deed verkeren, achtte Witteveen een liquidi-
teitsverkrapping ongewenst. Naar zijn mening was een herover-
weging van het monetaire beleid noodzakelijk.
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Minister Zijlstra  betrachtte  in zijn antwoord  de  grootst
mogelijke terughoudendheid. 13> Hij wees erop dat de verant-

woordelijkheid voor het  kredietplafonneringsbeleid berustte
bij DNB, met uitzondering van die laatste verantwoordelijk-
heid die zich krachtens artikel 26 van de Bankwet slechts in
uitzonderlijke gevallen kan voordoen. Op de vraag of DNB haar
beleid ZOU wijzigen - gezien de conjuncturele situa-

tie - bleef de minister het antwoord schuldig. Wel wilde hij
kwijt dat men ten aanzien van de berekening van de norm voor
de binnenlandse liquiditeitscreatie voorzichtig moest zijn om
daarin een nominale component van het nationale inkomen te
betrekken.
Een kleine twee maanden na deze beschouwingen zou DNB op
grond  van  de  conjuncturele  ontwikkeling van de  afgelopen
maanden de kredietrestrictieregeling verzachten,  terwijl  in
juni de regeling werd opgeheven.

Driekwart jaar later zou zich de volgende discussie afspelen
tussen de Kamerleden drs. J.M. den Uyl en

drs. H.A.C.M. Notenboom.
Zoals we in deel III - hoofdstuk 2.2. opmerkten zal DNB zich
van te voren afvragen - gegeven het verwachte financierings-
tekort van de overheid - in welke mate het Rijk en de lagere

overheden hun uitgaven monetair financieren. Hiermede staat
immers vast welk deel van de kredietverlening aan de particu-
liere sector toevalt.
Tijdens  de  algemene  politieke  en financidle  beschouwingen

over de  Rijksbegroting voor 1968 merkte het Kamerlid

Notenboom op  dat  wanneer  de  Rijksoverheid  en  lagere
14)

overheden tezamen een groter beroep doen op inflatoire finan-
ciering dan aanvankelijk door DNB bij de opstelling van de
norm werd verondersteld, zij compenserend zou kunnen optreden
door op de kredietruimte die de banken krijgen toegemeten te
korten. Aldus diende, volgens Notenboom, de regering bij haar
schuldbeleid rekening te houden met de opvattingen van DNB en
de consequenties, die zij uit de wijze waarop in de dekking
van het tekort voorzien werd, zou kunnen trekken.

Tegen het betoog van Notenboom namen leden van de PvdA en
VVD-fractie krachtig stelling.  Zo ontkende  Den Uyl

15) niet

de primaire verantwoordelijkheid van DNB inzake het voeren
van een kredietrestrictiebeleid, maar voor de Kamer is het
niet van belang of DNB uit de wijze van financiering van het
financieringstekort  een  restrictiever  beleid 'elders' zal

gaan voeren. Voor de Kamer is uitsluitend en alleen van be-

lang of de minister zich in het Bankbeleid kan vinden, waar-

van uitgegaan mag worden zolang hij het aanwijzingsrecht niet

hanteert. Niet de houding van de Bankpresident mag zijns in-

ziens een argument zijn voor de Kamer bij de beoordeling van
het schuldbeleid van de regering, aangezien '...de Minister
(...) verantwoordelijk (is) en hij geeft aanwijzingen. welke
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interessante opvattingen de President van de Nederlandsche
Bank ook heeft'. Ook het Kamerlid mr. E.H. Toxopeus merkte op
dat hij bij de beoordeling van de schuldpolitiek, dat onder-
deel uitmaakt van de monetaire politiek, alleen met de rege-
ring te maken heeft. 'Wie er allemaal verder in het land nog
verantwoordelijkheden dragen (...) daarmee heb ik in het par-
lement niet te maken'. 16)

De beschouwingen van Bankpresident Zijlstra over het budget-
taire beleid en het financieringsgedrag van de overheid, die
hij te berde bracht in zijn Verslag over 1968, 1969 en 1971,
kregen in deze jaren bijzondere parlementaire aandacht in de
vorm van openbare commissie-vergaderingen die voor een groot
deel gewijd waren aan het Verslag van de President van DNB
N.V..
In zijn Verslag over 1968 merkte Zijlstra op dat  '...van
grote betekenis voor de effectiviteit van de kredietrestric-
tie (...) het financieringsgedrag van de overheid is. Wanneer
de  overheid  in  enigszins  belangrijke  mate  inflatoir  zou
financieren, zou zulks een doeltreffende uitvoering van het
kredietrestrictiebeleid (...) zeer bemoeilijken. Blijkens de
Miljoenennota voor het jaar 1969 ligt het in het voornemen
der Regering inflatoire financiering tot het uiterste te be-
perken en indien enigszins mogelijk geheel te vermijden. Dit
voornemen verdient  instemming;  inflatoire financiering door

,17)
de rijksoverheid zou (...) onjuist zijn.
Ondanks het voornemen van de regering was het monetaire ge-
drag van de Rijksoverheid voor het jaar 1969 allesbehalve
monetair neutraal. In dit verband en gezien de uitspraken van
de Bankpresident vroeg een aantal Kamerleden de minister wel-
ke invloed van de monetaire financiering van overheidswege is
uitgegaan op het door DNB gevoerde monetaire beleid? In18)

zijn antwoord aan de Kamer merkte minister Witteveen op dat
het financieringsgedrag van overheidswege geen enkele invloed
had uitgeoefend op het door DNB gevoerde kredietrestrictie-
beleid. Op de beschouwing van de Bankpresident ging de

19)

minister evenwel niet in.

Ook in het mondeling overleg over het Centraal Economisch
Plan 1969 en het Verslag 1968 van de President van DNB stelde
minister  Witteveen  zich  terughoudend  op  ten  aanzien  van
Kamervragen naar de voornemens van DNB inzake de voortzetting
van het kredietrestrictiebeleid voor 1970 en of voor dat jaar
de regering thans haar uitgaven niet langer monetai r     zou
financieren.  De minister kon op deze vragen geen concreet
antwoord geven. Naar zijn mening is '...het monetaire beleid
(...) een instrument voor conjuctuurbeheersing dat zeer snel
effect heeft en dus bij een ander dan thans voorzien verloop
van de economie gewijzigd zal moeten worden'.20   In zijn
Verslag over 1969 moest Zijlstra constateren dat '...de be-
oogde reductie van de liquiditeitsquote met 1.5 punt, ondanks
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het feit dat de korte kredietverlening door het  bankwezen
uiteindelijk binnen de gestelde norm bleef,  niet werd be-
reikt'.21   Mede  ten  gevolge  van  inflatoire  financiering

door de overheid daalde de liquiditeitsquote slechts met een
half punt. In deze situatie moest het Bankbeleid voor 1970
noodgedwongen restrictief blijven. Voor 1970 werd andermaal
gestreefd naar een reductie van de quote met 1 A 1.5 punt,
'...waarbij (...) wederom van doorslaggevend belang is hoe de
overheidsfinancien  en  het nationale liquiditeitsoverschot
(of -tekort) zich zullen ontwikkelen'.22)
Naar aanleiding van de  beschouwingen van de  Bankpresident
werd door het Kamerlid G.A. Kieft in een openbare commis-
sie-vergadering voor Financien de minister gevraagd of hij
'de conclusie deelt dat mede als gevolg van de inflatoire
financiering van overheidswege noodgedwongen voor  1970 het
monetair beleid restrictief  moet  blijven'723'   Minister

Witteveen ging niet direct in op de vraag van Kieft:  hij
deelde  slechts mede dat weliswaar voor 1969 het monetaire
beleid van DNB gedeeltelijk is doorkruist door het financie-
ringsgedrag van de overheid,  '...maar anderzijds kan men de
vraag stellen of, als deze liquiditeitscreatie in het geheel
niet zou hebben plaatsgevonden, noch via de betalingsbalans,
noch via de overheidsfinanciering, dan de liquiditeit niet zo
krap zou zijn geworden, dat DNB op andere wijze meer speling
had moeten geven'.24)

Blijkbaar achtte minister Witteveen het monetaire resultaat
voor 1969 meer bevredigend dan de Bankpresident,  zodat uit
dien hoofde er geen aanleiding was om voor 1970 het beleid te
continueren. Gezien het verschil van inzicht  tussen Bank-
president en de minister had het voor de hand gelegen dat de
vragensteller in tweede termijn de minister zou uitnodigen
zijn antwoord toe te lichten. Noch Kieft noch enig ander
Kamerlid achtte zich evenwel geroepen de zaak opnieuw aan te
kaarten.
Wel besteedde de Kamer - twee weken nadat Kieft de vraag had
opgeworpen of het monetaire beleid voor 1970 noodgedwongen
restrictief moest blijven - andermaal aandacht aan het Ver-
slag van de President. Ditmaal betrof het een mondeling over-
leg met de minister over het CEP 1970 en het Verslag over
1969 van de President van DNB. Vooral de beschouwingen van de
President over het financieringstekort van de overheid achtte
de Kamer niet van belang ontbloot. De minister werd dan ook
verzocht in de komende Miljoenennota hier aandacht aan te
schenken. 25)

De overgang van een kredietplafonneringsstelsel naar een in-
direct kredietrestrictiesysteem in de begin jaren '70 kreeg
nauwelijks parlementaire aandacht. Slechts het Kamerlid
A.G. van der Spek  vroeg  aan  de  minister  bij  de  algemene

politieke en financidle beschouwingen over de Rijksbegroting
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voor 1973 hoe het nieuwe systeem van indirecte kredietbeheer-
sing  er mogelijk  zou uitzien. Hij  betwijfelde  of  dit

26)

instrument voldoende effectief zou zijn in de strijd tegen de
inflatie. Minister mr. R.J. Nelissen kon op deze vraag geen
antwoord geven; hij merkte op dat het overleg tussen DNB en
het bankwezen nog niet was afgerond.
Kamervragen over de effectiviteit van de regeling werden pas
gesteld toen naar aanleiding van de monetaire gebeurtenissen
in 1974 en 1975 het interne- en het externe aspect van de
monetaire  doelstelling  aan  het  geld- en  valutamarktbeleid
tegenstrijdige  eisen  stelden.  Hoewel  de afremming van een
explosieve  kredietgroei  om  een hoge  (korte)  rente  vroeg,
heeft DNB in deze jaren, teneinde een al te sterke apprecia-
tie van de gulden te vermijden, een lage (korte) rente ge-
accepteerd.  Het was een aantal Kamerleden niet ontgaan dat
bij het geld- en valutamarktbeleid voorrang werd gegeven aan
de instandhouding van de wisselkoers. Maar waren de disconto-
verlagingen van DNB wel te verenigen met een beleid gericht
op de beheersing van de geldgroei?

27)

In zijn antwoord ging minister Duisenberg niet  in op  de
tegenstrijdige eisen die het interne en het externe aspect
van de monetaire doelstelling aan het geld- en valutamarkt-
beleid stelden; evenmin gaf hij de hieruit mogelijk voort-
vloeiende consequenties voor het instrumentarium aan.  Daar-
entegen merkte hij merkwaardigerwijze op dat de recente dis-
contoverlaging gezien moest worden in het licht van een voor-
zichtig monetair beleid gericht op bewaking van de liquidi-
teitsquote.

28)

In het licht van de jaren 1974 en 1975, toen handhaving van
de wisselkoers voorrang had boven de zorg voor de geldgroei-
beheersing en gelet op het feit dat in deze periode de in-
flatie zich steeds dreigender en hardnekkiger betoonde, dron-
gen een aantal Kamerleden aan op een actiever beleid ter be-
heersing van de liquiditeitenmassa. Hierbij strekte het be-
sluit van een aantal centrale banken in deze jaren om mone-
taire normdoelstellingen te publiceren tot voorbeeld.

29)

Het van te voren aankondigen van een monetaire normdoelstel-
ling zou volgens deze Kamerleden een nuttig hulpmiddel zijn
om de beleidsvoornemens van de centrale bank duidelijk te
maken met het oogmerk de inflatoire verwachtingen terug te
dringen. De publicatie van een monetaire normdoelstelling zou
het inzicht en het begrip bij het publiek kunnen vergroten
over het  te  voeren monetair beleid.  Zo zag het  Kamerlid
Van Amelsvoort twee belangrijke functies verbonden aan het
publiceren van monetaire normdoelstellingen.

30) Ten eerste
maakte. volgens Van Amelsvoort, de norm de samenhang tussen
de instrumenten en doeleinden van het monetaire beleid duide-
lijk. Hat parlement zou beter in staat gesteld worden te oor-
delen over de monetaire politiek van de regering. de tekort-
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financiering daarbij inbegrepen. En ten tweede zou de norm
'Orientierungshilfe'  voor werknemers- en werkgeversorganisa-

ties bij de loon- en prijsbepaling geven.
Tot  het  vooraf  aankondigen van een jaarlijks min of meer
vaste groeivoet van de geldhoeveelheid is het niet gekomen in

Nederland; evenmin geeft DNB jaarlijkse doelstellingen van de

liquiditeitsquote aan. De Kamer kon er begrip voor opbrengen
dat een beleid waarbij prioriteit wordt gegeven aan wissel-
koersstabiliteit het moeilijk zo niet onmogelijk maakt tevens
een beleid te voeren gericht op beheersing van de liquidi-

teitenmassa met behulp van gepubliceerde monetaire normen,
die - als het beleid aanspraak wil maken op geloofwaardig-
heid - niet overschreden mogen worden.

Niet alleen in de twee decennion na de Tweede Wereldoorlog
maar ook in de jaren '70 werd naar mijn mening de Kamer on-
voldoende  geinformeerd over  de  beleidsvoornemens  van  DNB.
Ofschoon er in 1976 en in het begin van het jaar 1977 sprake
was van een aanzienlijke monetaire invloed uitgaande van het
bankwezen, werden op 7 januari 1977 de Banktarieven met 1%

verlaagd.  Tijdens  de  beraadslagingen  over  hoofdstuk  IX B

vroegen een aantal Kamerleden de minister of niet - in plaats
van  een  discontoverlaging - kredietrestrictieve  maatregelen
genomen moesten worden.  Minister Duisenberg merkte op:  'De
huidige economische ontwikkeling, die is gekenmerkt door een
zwakke  conjunctuur  en  een  onderbezet  productie-apparaat,

maakt een kredietrestrictie niet erg wenselijk. Slechts in-

dien zou blijken dat de bancaire kredietverlening een exces-
sieve omvang zou aannemen, kunnen dergelijke maatregelen wor-
den overwogen'.31)

Een kleine twee weken na het antwoord van de minister zou DNB

op grond van de excessieve omvang van de bancaire kredietver-

lening van het afgelopen jaar, een informeel gesprek hebben
met de representatieve organisaties van het bankwezen over de

mogelijke invoering van kredietrestrictieve maatregelen, ter-

wijl  in maart 1977 het stadium was bereikt waarin de Bank
'tekenen ontwaart van een ontwikkeling, die naar haar oordeel
de uitvoering van haar taak, haar in artikel 9, eerste lid,
van de Bankwet 1948 opgelegd, in gevaar brengt of zou kunnen
brengen...'  (art. 22 van de WTK). Overigens had DNB - blij-

kens het jaarverslag over 1976 - reeds in dat jaar 'een- en

andermaal  (...)  overwogen of niet tot effectieve krediet-
restrictie zou moeten worden overgegaan'.32)

Kritiek van betekenis op het kredietplafonneringsinstrument,
waarmee DNB in de jaren 1977-1981 trachtte de geldgroei te
beheersen, is in de beide Kamers der Staten-Generaal niet
geuit. Wel had een Kamerminderheid kritiek op de naar hun
mening abnormale hoge rentestanden die mede het gevolg waren

van het door DNB gevoerde monetaire beleid. Teneinde een ver-

soepeling van het beleid te bewerkstelligen diende het Kamer-
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lid Woltgens op 24 januari 1980 een motie in, luidende: 'De

Kamer. gehoord de beraadslaging; van oordeel, dat de huidige
hoge  rentestand fnuikend  is  voor het  bedrijfsleven en de
woningmarkt;  overwegende,  dat de  hoge  rentestand mede  het
gevolg is van interne factoren, waaronder vooral het restric-
tieve monetaire beleid van De Nederlandsche Bank; nodigt de
Regering uit te bevorderen dat een verdere versoepeling van
het monetaire beleid van De Nederlandsche  Bank  tot  stand
komt; en gaat over tot de orde van de dag'.33)
De motie-Woltgens werd verworpen;  alleen de  fracties  van
PvdA, D'66, CPN en PSP stemden voor.
In zijn jaarverslag over 1979 ging Bankpresident Zijlstra in
op de in de Kamer geuite kritiek op het monetaire beleid van
DNB. Naar zijn mening was er eerder sprake van een ruim dan
van een krap monetair beleid; de binnenlandse liquiditeits-
creatie ging voor de laatste jaren verre  de  nominale  in-
komensstijging te boven. De oorzaak hiervan scheen niet ver
te zoeken. 'De overheid moest in toenemende mate (bedoeld
wordt: na 1978 - RJS) gebruik maken van inflatoire financie-
ring, terwijl het bankwezen in grote lijnen binnen de door
het kredietrestrictiebeleid gestelde grenzen bleef. Aldus was
die binnenlandse creatie te ruim en mede daardoor raakte de
betalingsbalans uit haar evenwicht, zodat liquiditeiten naar
het buitenland wegvloeiden'.34)

Ook voor het jaar 1980 meende DNB op grond van de stand der
betalingsbalans, van de zorgwekkende toestand der overheids-
financien - waarbij wederom de overheid in aanzienlijke mate
gebruik maakte van inflatoire financiering - en onevenwich-
tige loon- en prijsontwikkelingen het kredietrestrictiebeleid
te moeten continueren, ofschoon het kredietexpansietempo der
banken in het bijzonder vanaf eind 1979 gematigd was.
In dit kader werd andermaal door een Kamerminderheid kritiek
geleverd op het  Bankbeleid.  Thans  werd door het Kamerlid
J.C. Kombrink 66n  van  de  belangrijkste  uitgangspunten35)

van het Bankbeleid ter discussie gesteld, te weten dat men
voor herstel van het externe evenwicht het tekort OP de
lopende rekening dient door te laten werken in de binnen-
landse monetaire verhoudingen, door bij de berekening van de
kredietruimte te abstraheren van liquiditeitsafvloeiing uit
hoofde van dit betalingsbalanstekort. Dit zou naar de mening
van Kombrink leiden tot een verkrapping van de binnenlandse
liquiditeitspositie en daarmee via een gestegen rente tot een
verminderde werkgelegenheid. Als gevolg van de rente-implica-
ties van dit beleid zou eveneens de financierbaarheid van het
financieringstekort  bemoeilijkt  worden zodat 'het de vraag
(is) of de huidige kredietrestrictie ongewijzigd moet voort-
bestaan of afgeschaft moet worden'.
Steen des aanstoots vormde voor sommige Kamerleden ook de
brief van de Bank aan de regering van 18 december 1980, waar-
in DNB erop wees dat het beroep van de overheid op monetaire



311

financiering in dat jaar een zodanige omvang had aangenomen
dat  de daarmee gepaard gaande  liquiditeitscreatie vrijwel
gelijk was aan de toelaatbare omvang van de totale binnen-
landse liquiditeitscreatie. Mede door deze 'Brandbrief'

kwamen beleidsafspraken tussen  DNB  en het  ministerie  van
Financien tot stand om voor 1982 en 1983 de monetaire finan-
ciering ten behoeve van de overheid te beperken. Een aantal
Kamerleden  nu  hielden juist een pleidooi  voor monetaire
financiering ten behoeve van de overheid. Door dit schuldbe-
leid zou een renteverlaging bewerkstelligd worden.

Het is opvallend dat in de schriftelijke voorbereiding en de
algemene beraadslagingen over de Miljoenennota's en de Rijks-
begrotingen uit den treure dit onderwerp werd behandeld.

36)

Het leek er veel op dat in de jaren 1979-1982 de vraag of
monetaire financiering door het Rijk toelaatbaar dan wel wen-
selijk zij, het monetaire vraagstuk par excellence was en
alsof het middel van monetaire financiering een panacee zou
zijn voor de oplossing van de macro-economische problematiek.
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Voetnoten behorende bij hoofdstuk 2: De parlementaire behandeling van
die monetaire aangelegenheden waarvoor DNB primair verantwoordelijk is.

1) Zie voor deze discussie deel III - hoofdstuk 1.5.
2) Zie Witteveen (1954-1) - blz. 769-773.
3) Hand. II. 1954-1955, blz. 175 e.v.
4) Hand. I, 1954-1955, blz. 269 e.v.

Pollema was lid van de CHU Eerste Kamerfractie.
5) Hand. II, 1956-1957, blz. 116.

Vondeling was lid van de PvdA Tweede Kamerfractie.
6) Hand. II, 1956-1957, blz. 149-150.
7) Hand. II, 1956-1957, blz. 160.
8) Hand. II. 1956-1957, blz. 166.
9) Hand. I, 1956-1957, blz. 138.

10) Bijl. Hand. II, 1962-1963, 6900, nr. 3
11) Hand. II, 1964-1965, blz. 152.

Joekes is lid van de VVD Tweede Kamerfractie.
12) Hand. II, 1966-1967, blz. 915-916.

Witteveen was lid van de VVD Tweede Kamerfractie.
13) Hand. II, 1966-1967, blz. 939.
14) Hand. II, 1967-1968, blz. 173.

Notenboom was lid van de KVP Tweede Kamerfractie.
15) Hand. II. 1967-1968, blz. 222.

Den Uyl is lid van de PvdA Tweede Kamerfractie.
16) Hand. II, 1967-1968, blz. 223.

Toxopeus was lid van de VVD Tweede Kamerfractie.
17) Zijlstra (1985) - blz. 77.
18) Bijl. Hand. II, 1969-1970, 10300, nr. 2.
19) Bijl. Hand. II, 1969-1970. 10300, nr. 3.
20) Bijl. Hand. II, 1968-1969, 10254, blz. 3.
21) Zijlstra (1985) - blz. 110.
22) Zijlstra (1985) - blz. 110.
23) ocv, Hand. II, 1969-1970, J, blz. 33.

Kieft was lid van de ARP Tweede Kamerfractie.
24) ocv, Hand. II, 1969-1970, J, blz. 35.
25) Bijl. Hand. II, 1969-1970, 10788, nr. 1
26) Hand. II, 1972-1973, blz. 223.

Van der Spek was lid van de PSP Tweede Kamerfractie.
27) Hand. II, 1974-1975, blz. 3614.
28) Hand. II, 1974-1975, blz. 3626.
29) Zie het betoog van dr. A.J. Vermaat (ARP) - Hand. II,  1974-1975,

blz. 3614; mr.  Th.H. Joekes (VVD) - Hand. II, 1974-1975, blz.
3003; drs. H.A.C.M. Notenboom (KVP) - Hand. II, 1977. blz. 113 en
Hand.  II,  1976-1977,  blz.  2506-2509  en  het  betoog  van  drs.
M.J.J. van Amelsfoort (CDA) - Hand. II, 1977-1978, blz. 850.

30) Hand. II, 1977-1978, blz. 850.
31) Hand. II, 1976-1977, blz. 2534.
32) Zijlstra (1985) - blz. 249.
33) Hand. II, 1979-1980. blz. 2442.
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34) Jaarverslag over 1979 - blz. 20-21.
35) Hand. II, 1980-1981, blz. 163.

Kombrink is lid van de PvdA Tweede Kamerfractie.
36) Zie  Bijl.  Hand.  II,  1979-1980.  15800,  nr.  2;  Bijl.  Hand.  II,

1980-1981, 10400, nr. 2; Bijl. Hand. II, 1981-1982, 17100, nr. 3;
Bijl. Hand. II, 1982-1983, 17600, nr. 2 en UCV, Hand. II,

1981-1982, 9.
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3.       DE PARLEMENTAIRE BEHANDELING VAN HET WISSELKOERSBELEID

De beide Kamers der voorlopige Staten-Generaal waren niet in

staat een weloverwogen oordeel uit te spreken over het wets-
voorstel 'Toetreding tot de overeenkomsten van Bretton
Woods'.  De  Tweede  Kamer  ontving het  wetsvoorstel  pas  op
5 december 1945,  terwijl  toetreding  van  Nederland  tot  de
overeenkomsten zou moeten plaatshebben voor 31 december 1945.
Zo zagen de Staten-Generaal  'zich gedwongen tot een gefor-
ceerde behandeling, welke met het oog op het grote gewicht
van het onderwerp ongewenst  is'.1   Algemeen werd het dan
ook betreurd dat het wetsvoorstel zo laat was ingediend, te
meer daar reeds in juli 1944 de deelnemers aan de monetaire
conferentie  gehouden te  Bretton Woods  tot  overeenstemming
waren gekomen.
Zonder enige discussie van betekenis  werd het  wetsontwerp
door de Kamer op 13 december 1945 aangenomen. Nadat ook de
Eerste Kamer het wetsvoorstel had aangenomen trad Nederland
toe tot de overeenkomsten van Bretton Woods.

Zelden pleegt de Kamer haar toestemming tot het houden van
een door din van haar leden aangevraagde interpellatie niet

te geven. Tot die gevallen waarin een verzoek tot interpel-
latie werd afgewezen moet die van   de   afgevaardigde
G. Wagenaar op 29 juni 1949 gerekend worden. Naar zijn mening
was er voldoende aanleiding inlichtingen te vragen aan de
minister van Financien of er bij de regering het voornemen
bestond te devalueren en wel op grond van geruchten die des-
tijds de ronde deden. 2)

De Kamermeerderheid heeft, op voorstel van de voorzitter, het

verzoek niet ingewilligd. De Kamer zou van haar interpella-
tierecht een onjuist gebruik maken, daar het hier niet ging
over het ter verantwoording roepen van de rdgering voor een
door haar verrichte daad, doch over het vragen van inlich-
tingen naar aanleiding van geruchten waarvan de interpellant
zelfs niet had vastgesteld dat deze van de regering afkomstig
zouden zijn. Bovendien, zo merkte de voorzitter op. was het
uberhaupt zinloos de regering te vragen of zij de beslissing
zou nemen de gulden te devalueren: de regering immers zou dit
ten ene male ontkennen. Wel kon het Kamerlid schriftelijke
vragen tot de regering richten '...en dan zal daarop onge-
twijfeld het antwoord komen,  dat  de  geachte  afgevaardigde
wenst, dat de Regering zal geven, namelijk dat er geen enkele
aanleiding tot devaluatie in ons land aanwezig is'.3  Nadat
zijn verzoek tot interpellatie werd afgewezen heeft Wagenaar
geen schriftelijke vragen tot de regering gericht.
Zoals achteraf blijken zou waren de geruchten niet uit de
lucht gegrepen. Op de derde dinsdag in september van het jaar
1949 deelde minister Lieftinck de Kamer mede:  'De Regering
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heeft de koers van de gulden gedevalueerd met een4 elijk per-
centage als die van het pond tegenover de dollar'.
De minister heeft weinig haast gemaakt met het overleggen van
de beweegredenen aan de Kamer die hem aanleiding gaven de
gulden te devalueren. Pas op 25 oktober 1949 - ruim een maand
na de beslissing - vond er een schriftelijke gedachtenwisse-
ling plaats tussen de regering en de Kamer over de devalua-
tie. Blijkens het voorlopig verslag op de Rijksbegroting voor
het jaar 1950 verzochten vele leden '...de Regering de over-
wegingen die haar deden besluiten de gulden met hetzelfde
percentage te laten devalueren als het pond, uitvoerig mee te
delen, mede met het oog op de omstandigheden dat,  volgens
persberichten, er ten aanzien van het percentage der devalua-
tie een verschil van inzicht is geweest tussen de Regering en
DNB'. 5)

Aangespoord door de Kamer gaf minister Lieftinck de over-
wegingen op grond waarvan de regering de beslissing nam de
gulden  met  hetzelfde  percentage te devalueren als het

pond-sterling. Voor wat betreft het devaluatiepercentage had-
den handelspolitieke overwegingen de doorslag gegeven; Enge-
land is een belangrijke markt voor onze produkten en wij moe-

ten o  diverse exportmarkten concurreren met de Britse indus-
trie. De  argumenten,  zo vervolgde  Lieftinck,  die  waren
aan te voeren voor een geringer devaluatiepercentage meenden
de regering te moeten achterstellen bij deze handelspolitieke
overwegingen. Inderdaad. zo besloot de minister zijn MvT, was
er ten aanzien van het devaluatiepercentage een meningsver-
schil tussen de regering en DNB. De Bank opteerde voor een
lager percentage, zo deelde Lieftinck de Kamer mede tijdens
de algemene beraadslagingen over de devaluatie, die eerst op
8 november 1949 gehouden werden. 7 >  DNB kwam tot dit advies

overwegende dat destijds de positie van de gulden sterker was
dan die van het pond-sterling en overwegende dat de repercus-
sies op het binnenlands prijspeil geringer zouden zijn.  In
het licht van het afwijkende Bankadvies stond tijdens de al-
gemene beraadslagingen de vraag, of de regering er verstandig
aan had gedaan de gulden met hetzelfde percentage te deva-
lueren als het pond-sterling, centraal. Daarnaast vroegen een
aantal Kamerleden naar de uitgangspunten van het Nederlandse
wisselkoersbeleid. Tijdens  de beraadslagingen stond het

pond-sterling onder druk, zodat deze Kamerleden het niet uit-
sloten dat Engeland opnieuw de beslissing nam het pond te
devalueren. Wat zou in dat geval de Nederlandse regering doen?
Het antwoord op de laatste vraag moest minister Lieftinck de
Kamer schuldig blijven.  En voor wat betreft het Bankadvies
voelde hij zich niet geroepen de gronden, waarop DNB haar
mening baseerde, aan een bespreking te onderwerpen.
Medio de jaren '50 achtte de Kamer andermaal een bespreking
van het wisselkoersbeleid gewenst. In een situatie waarin in
het buitenland een sterkere mate van inflatie viel waar te
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nemen dan in het binnenland, hielden een aantal Kamerleden de
regering de wenselijkheid van een revaluatie van de gulden

8)voor. De forse devaluatie van de gulden in 1949 was, ge-
zien de gunstige ontwikkeling van de betalingsbalans. te ver
gegaan. Daarom zou een revaluatie de aangewezen weg kunnen
zijn  om  de economische ontwikkeling in meer evenwichtige
banen te leiden.
In zijn antwoord aan de Kamer merkte minister Van de Kieft op
dat slechts in extreme omstandigheden besloten kon worden tot
een wijziging in de pariwaarde van de gulden. Zonder nadere
toelichting achtte hij deze omstandigheden niet aanwezig.

9)

Opvallend  was  dat,  anders  dan de  minister,  Bankpresident
Holtrop - een half jaar nadat een aantal Kamerleden gepleit
hadden voor een revaluatie - in zijn jaarverslag een funda-
mentele beschouwing te berde bracht over de vraag of men in
de gegeven omstandigheden diende te revalueren dan wel moest
streven naar een aanpassing aan het buitenlandse prijs- en
kostenpeil. In zijn verslag merkte hij op, dat een revaluatie
niet het geeigende instrument was waarmee de inflatoire ont-
wikkeling van de buitenwereld, op de nationale volkshuishou-
ding uitgeoefend, geneutraliseerd kon worden.

10)

Zoals ik in hoofdstuk 3.1 van deel III heb opgemerkt was mede
gelet op de uitspraken van Holtrop, de revaluatie van 1961
stellig niet gemakkelijk te verklaren.
Hoewel minister dr. J. Zijlstra in de Tweede Kamer bena-11)

drukte dat het regeringsbesluit de gulden te revalueren geen
wijziging inhield van de grondslagen van haar politiek met
betrekking tot de pariteit van de gulden. en hij beklemtoonde
dat het kabinetsbesluit genomen werd in navolging van dat in
West-Duitsland, achtten sommige Kamerleden het wenselijk dat
de minister het Bankadvies inzake de revaluatie aan de Kamer
kenbaar zou maken. Zo herinnerde het Kamerlid drs. H. Peschar
de minister  eraan dat  in de regeringsverklaring opgemerkt
werd dat de ministerraad de beslissing had genomen na overleg
met DNB.

Was. zo vroeg hij zich af, 'DNB niet spontaan ervan overtuigd
dat Nederland een  stap had te Teneinde er geendoen?'12

,

misverstand over te  laten bestaan dat  de  revaluatie  geen
nieuwe beleidslijn inhield, die afweek van de door de Bank-
directie aangehangen zienswijze, verzocht hij de minister met
klem alsnog het advies van DNB aan de Kamer mede te delen.
'Juist omdat ik weet, en daar heeft de President, geloof ik,
nooit een geheim van gemaakt, dat hij dat belang van vaste
wisselkoersen  zo  sterk onderstreept,  leek het  mij  in  de
huidige discussie (waarbij naar de mening van Peschar sommige
Kamerleden opteerde voor een stelsel met meer flexibeler wis-
selkoersen - RJS)  van eminent  belang om zijn opvatting te
kennen'.
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In zijn antwoord aan de Kamer wees minister Zijlstra erop dat
DNB  zich  kon verenigen met  de  genomen beslissing.

13)  Hij

achtte echter het mededelen aan de Kamer van de beweegredenen
van de Bank niet gewenst.
Een aantal Kamerleden waren van oordeel dat het wisselkoers-
besluit van maart 1961 hen verrast had. Hiermee doelden zij
niet op het besluit als zodanig, maar op het tijdstip waarop
de regering besloot te revalueren. De minister immers zou op
Kamervragen over het wisselkoersbeleid voor de revaluatie er
met klem op gewezen hebben dat Nederland niet revalueert,
ofschoon men zich reeds geruime tijd geconfronteerd zag met
hardnekkige betalingsbalansoverschotten en spanningen op de
arbeidsmarkt. Uit dien hoofde zou de minister,  zonder dit
publiekelijk kenbaar te maken, reeds geruime tijd een wijzi-
ging van het wisselkoersbeleid hebben overwogen. Maar, vol-
gens het Kamerlid drs.  W.J.G. Peters, was het begrijpelijk
dat de minister geen mededelingen geven kon tot het moment
waarop gerevalueerd werd, want 'De Minister moet in zijn uit-
latingen ter zake immers uitermate voorzichtig zijn om specu-
laties te voorkomen'.14)

Anders dan tijdens de algemene beraadslagingen in 1949 werd
in 1961 door een aantal Kamerleden de vraag opgeworpen aan
wie de bevoegdheid toekomt tot het nemen van een besluit de
pariwaarde van de gulden te wijzigen. De aanleiding tot deze
vraag was het antwoord van minister Van de Kieft in 1956, in
de MvA op het wetsvoorstel tot uitvoering van artikel 17 van
de Bankwet 1948. op een gelijkluidende vraag van het Kamerlid
mr. H.F. van Leeuwen. Het moet op een onbewaakt ogenblik ge-
weest zijn dat minister Van de Kieft het standpunt verdedigde
dat het eerste lid van artikel 9 van de Bankwet aan DNB het
recht gaf verandering te brengen in de goudwaarde van de gul-
den of in de koersverhouding tussen de gulden en de dol-
lar! Daarbij  maakte  hij  alleen het voorbehoud dat DNB

15)

zodanige verandering slechts zou kunnen aanbrengen met in-
stemming van de minister van Financien of op aanwijzing van
die minister, aangezien artikel 26 van de Bankwet van toepas-
sing is op het op die wijze geinterpreteerde artikel 9(1).
Deze uitleg is, zoals prof. mr. A.M. de Jong in 1960 in zijn
boek:  'De wetgeving nopens De Nederlandsche Bank 1814-1958:
een historische studie'  opmerkte, onjuist. Noch de wor-16)

dingsgeschiedenis, noch de tekst van artikel 9, geven enige
steun aan de bedoelde interpretatie. Zoals ook wij  hebben
geconstateerd  in hoofdstuk 2.6  van deel  II  is  het woord
'reguleren' met opzet gekozen. waarbij het woord 'bevorderen'
in de zinsnede 'bevorderen van het reguleren' geschrapt werd,
zonder aan de strekking van het bedoelde wijziging te bren-
gen. Aldus kan en mag een bevoegdheid aan DNB om met instem-
ming of op aanwijzing van de minister van Financien verande-
ring te brengen in de pariwaarde van de gulden niet worden
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afgeleid uit artikel 9(1). Pas toen de zaak andermaal door
Van Leeuwen, tijdens de beraadslagingen over de revaluatie,
werd aangekaart en hij 'van mening (bleef), dat wij deze zaak
zo moeten zien, dat de Nederlandsche Bank de wisselkoersen
bepaalt. maar dat de Minister van Financien aan de Neder-

'17)
landsche  Bank aanwijzingen kan geven ,  hebben minister
Zijlstra en  Bankpresident Holtrop krachtig  stelling

18) 19)

genomen tegenover deze zienswijze. Zij  stelden dat de wet-
gever de verantwoordelijkheid voor beslissingen omtrent doel-
bewuste wijziging van de geldswaarde, zoals bij devaluatie of
revaluatie, nimmer bij de Bank heeft gelegd.
Hoewel het dus niet in de competentie van DNB ligt de pari-
waarde van de gulden te wijzigen, blijft het de vraag of de
ministerraad in 1949 en 1961 bevoegd was een dergelijk be-
sluit te nemen. Op dit punt poneert De Jong in zijn boek een
verrassende stelling.. Hij  is van mening dat  noch DNB.  noch de
minister van Financien, noch zelfs de gehele ministerraad een
legale wijziging van de pariwaarde van de gulden, zoals deze
ingevolge de bepalingen van Bretton Woods mogelijk is, tot
stand kunnen brengen. Een pariteitswijziging moet naar zijn
mening tot stand komen op basis van een speciale wet!

20)

Ik wil er op wijzen dat dit voor 1948 de gangbare procedure
was.  De  Muntwet  immers  bepaalde  dat  bijvoorbeeld  f 1,-,
0.6048 gram fijn goud bevatte. Aangezien een devaluatie res-
pectievelijk revaluatie een verlaging respectieveljk verho-
ging van de  goudgehalte  van het  ruilmiddel  betekende  kon
slechts via een wijziging van de Muntwet een nieuwe relatie
tussen geldeenheid en het goud vastgesteld worden. Zou bij-
voorbeeld de wetgever in 1936 - in navolging van een aantal
andere landen - gewenst hebben dat de gulden met 20% deva-
lueerde,  dan  zou aan de  standaardmunt - het gouden tien-
tje - niet langer een gewicht gegeven zijn van 6.048  gram
fijn goud, maar van (f 10.- =) 4.8384 gram fijn goud.
Hoewel sinds 1948 de standaardmunt uit de Muntwet verdwenen
is,  verdedigt  De Jong  zijn stelling door te wijzen op de
Grondwet, artikel 191, luidende dat: 'het gewicht, het gehal-
te en de waarde der muntspecien (bedoeld wordt -  standaard-
munten - RJS) door de wet (worden) geregeld'. Deze bepaling
stamt uit een tijd waarin men van oordeel was dat vooral
standaardmunten als geld waren te beschouwen en dat de koop-
kracht van het geld uitsluitend werd bepaald door de hoeveel-
heid edel metaal die de standaardmunten bevatten. Als vast-
staand kan,  volgens De Jong,  '...worden aangenomen dat het
artikel in de Grondwet is gekomen teneinde te verhinderen dat
de regering eigener autoriteit de munt zou 'verzetten', dat
wil zeggen: den inhoud fijn goud of fijn zilver van de stan-
daardmunt eigener autoriteit zou veranderen, en dan bepaalde-
lijk zou verminderen,  zoals in het verleden in tijden van
geldnood in tal van landen bij herhaling was geschied'.

21)
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Ter meerdere bescherming van de burger tegenover de overheid
inzake manipulaties met de waarde van het ruilmiddel,  werd
aldus het recht tot het 'verzetten' van de standaardmunt uit-
drukkelijk in handen gelegd van de wetgevende macht. Welnu,
'...het wijzigen van de pariwaarde van de nationale munteen-
heid is (...) niets anders dan de moderne vorm van hetgeen
men vroeger het 'verzetten van de munt' placht te noemen. De
vorm is veranderd;  het wezen van de  zaak niet'.22>  Aldus
komt slechts aan de wetgevende macht de bevoegdheid toe om de
pariwaarde van de gulden vast te stellen en te wijzigen.
Men kan, zo besluit De Jong zijn betoog, van mening zijn dat
artikel 191 van de Grondwet onvoldoende basis biedt voor de
stelling dat wijziging van de pariwaarde tot de uitsluitende

competentie van de wetgevende macht behoort, maar men moet
erkennen '...dat de bevoegdheidsvraag in deze aangelegenheid
dan een open vraag is'.23' De Jong is echter van mening dat

de bevoegdheid tot wijziging van de pariwaarde van de gulden
behoort bij de wetgever. Naar zijn mening geldt het hier een

zaak,  '...die voor het gehele Nederlandse volk van veel te
groot belang is om te worden overgelaten aan de  regering,
laat staan aan de Nederlandsche Bank in samenwerking met den
minister  van  financidn'.  Bovendien  wordt  er  tegenwoordig

'...veel te lichtvaardig over wijzigingen in de pariteit van
de geldsoort gesproken. Dit wordt sterk in de hand gewerkt
wanneer men weet dat zodanige wijzigingen zonder veel omslag
als het ware overnight tot stand kunnen worden gebracht'.24)

Het is senator mr. Ph. C. M. van Campen geweest die de be-
voegdheidsvraag  in  de  Eerste  Kamer  ter  sprake  bracht.

25>

Evenals De Jong achtte Van Campen het verre van bevredigend
dat besloten werd tot een revaluatie van de gulden zonder
voorafgaand  overleg  met  de Staten-Generaal. En  evenals

De Jong wees het Kamerlid erop dat het Deviezenbesluit van
1945, waarop minister Zijlstra zich beriep toen de minister-
raad de beslissing nam tot revaluatie, geen uitsluitsel geeft

over de vraag wie bevoegd is om een verandering te brengen in
de  pariwaarde  van  de  gulden.  Ook  de  overeenkomsten  van

Bretton Woods geven niet aan wie bevoegd is tot vaststelling
of wijziging van de pariwaarde van de gulden, ofschoon de
leden wel worden verplicht bij het wijzigen van de pariwaarde
zekere voorschriften ten opzichte van het Fonds in acht te
nemen.

Aangezien de bevoegdheidsvraag in deze een open vraag bleef
drong Van Campen bij de regering aan om zo spoedig mogelijk
een wetsvoorstel in te dienen waarin de materie wordt ge-

regeld. Naar zijn mening zou wanneer andermaal besloten wordt

de pariwaarde te wijzigen een voorafgaande machtiging bij de
wet niet haalbaar zijn, omdat koersveranderingen nu eenmaal
een snelle besluitvorming vergen. Teneinde toch zo veel moge-

lijk de wetgever te betrekken bij de beslissing zou in zijn
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voorstel de pariteit van de gulden gewijzigd kunnen worden
via een (voorafgaand) KB, waarna het KB bekrachtigd zou moe-
ten worden bij de wet.
Na deze beschouwingen deelde minister Zijlstra mee een wette-
lijke regeling in het vooruitzicht te stellen. 26> Gelet op

de beschouwingen die de beide Kamers te berde hadden gebracht
dienden twee punten onder ogen gezien te worden. Ten eerste
op welke manier de Staten-Generaal bij een wijziging van de
pariwaarde zou moeten worden ingeschakeld en ten tweede op
welke wijze de positie van DNB tot haar recht zou moeten
komen.

In het wetsvoorstel inzake een wijziging van de pariwaarde
van de gulden en daarmee in verband staande aangelegenheden,

27) Destelde minister Zijlstra de  volgende  regeling voor.
beslissing tot wijziging van de pariwaarde van de gulden be-
rust bij de regering; een besluit tot wijziging van de pari-
waarde die afhankelijk wordt gesteld van een bekrachtiging
achteraf door de Staten-Generaal achtte hij ongewenst, hoe-
zeer ook een wijziging  in de  pariwaarde  voor  het econo-
misch-maatschappelijk leven van verstrekkende betekenis  is.
Over een regeling waarin de pariwaarde slechts bij de wet kan
worden gewijzigd viel naar zijn mening in het geheel niet te
denken. De bestaande wettelijke procedure is niet in overeen-
stemming te brengen met de wenselijkheid in deze materie om
zeer snel tot een beslissing te komen en de wenselijkheid om
tot een volstrekte geheimhouding van de inhoud van het te
voeren overleg met in het bijzonder het IMF over een wijzi-
ging  van  de pariwaarde te geraken. Bovendien  is  een
'...wijziging van de pariwaarde (...) een zeer delicate aan-
gelegenheid. De Staten-Generaal kunnen in wezen niet vrije-
lijk beraadslagen en oordelen over een ingediend ontwerp van
wet tot wijziging van de pariwaarde van de gulden. Ook al zou
de parlementaire beraadslaging volkomen achter gesloten
deuren plaatsvinden, dan nog kan het overleg met de minister
van Financion bezwaarlijk tot zijn recht komen, omdat er geen
alternatief voor de voorgestelde wijziging bestaat. Dit komt
duidelijk naar voren, waneer men zich de situatie zou in-
denken welke ontstaat bij  verwerping  van  een wetsvoorstel
inzake een wijziging van de pariwaarde. Het lijdt geen twij-
fel dat zulks een periode van ernstige onrust ten aanzien van
de gulden op de internationale valutamarkt zou inluiden, die
door eventuele politieke moeilijkheden voortvloeiend uit de

verwer ing van het wetsvoorstel  slechts kan worden verer-gerd.' 8  Deze bezwaren golden ook voor een procedure waar-

in een pariteitswijziging plaats zou vinden via een KB, dat
achteraf goedgekeurd moest worden door de Staten-Generaal.
Ook hier was geen sprake van een vrij overleg, omdat er prak-
tisch geen alternatief bestaat voor de door de regering voor-
gestelde wijziging van de pariwaarde. Wel zou een dergelijke
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procedure een toestand van onzekerheid scheppen gedurende de
periode tussen afkondiging en bekrachtiging  van de  nieuwe
pariwaarde.
We willen hiertegen inbrengen dat ook bij de door de regering

voorgestelde procedure er een element van onzekerheid is. De
beslissing van de regering is weliswaar onherroepelijk, maar
dit  doet,  zoals  Van Campen opmerkte, niets  af  aan de29)

politieke verantwoordelijkheid van de minster. Aangezien een
KB medeondertekend wordt door de verantwoordelijke minister
kan de Kamer altijd achteraf de minister ter verantwoording
roepen.  Staatsrechtelijk staat hierbij de beide Kamers der
Staten-Generaal niets in de weg de minister te verzoeken het
KB alsnog in te trekken, wanneer zij van mening zijn dat de
(nieuwe) pariwaarde niet de juiste is. Mitsdien hangt het
geheel af van de houding der Staten-Generaal of zij een pari-
teitswijziging beschouwen als een 'zeer delicate aangelegen-
heid'  en of zij bijdragen tot het vertrouwen in de nieuwe
pariwaarde.
Blijkens het voorlopig verslag kon een Kamermeerderheid be-
grip opbrengen voor de voorgestelde procedure, hoezeer ook de
meerderheid het onbevredigend achtte, '...dat de Staten-Gene-
raal in een zo belangrijke beslissing niet kunnen meespre-
ken.'30)
Teneinde de positie van DNB in deze tot haar recht te doen
komen stelde minister Zijlstra voor,  dat alvorens besloten
wordt tot pariteitswijziging, de Bankdirectie  gehoord moet
worden. Dit advies zou tezamen met het KB tot pariteitswijzi-
ging overgelegd worden aan de beide Kamers der Staten-Gene-
raal.  Voor verscheidene leden was dit onvoldoende. Een be-
slissing tot pariteitswijziging zou weloverwogen moeten zijn.
In dit verband wilde men niet alleen het Bankadvies, maar ook
de beweegredenen van de Bank kennen. Achteraf zou men met de
minister kunnen debatteren over de vraag welke gronden voor
de regering golden, of van de minister te vernemen waarom hij
heeft gemeend van het Bankadvies te moeten afwijken. De rege-
ring is aan dit verzoek tegemoet gekomen,  waarna  door  de
Tweede  Kamer  het wetsvoorstel  werd aangenomen.  Alleen  de
leden van de CPN en PSP Tweede Kamerfracties stemden tegen.
In de Eerste Kamer was het andermaal senator Van Campen die
met zijn betoog onze  aandacht trekt. Naar  zijn mening

31)

ging de machtiging van het wetsontwerp verder dan in het
kader van het internationale monetaire stelsel van vaste wis-
selkoersen wenselijk zou zijn. Blijkens artikel 1(6) - lui-
dende dat 'onder besluit tot wijziging van de pariwaarde wor-
den mede begrepen besluiten om geen pariwaarde vast te stel-
len en om de pariwaarde opnieuw vast te stellen' - had de
machtiging van de regering ook betrekking op een mogelijke
overgang naar een stelsel met flexibele wisselkoersen. Maar,
zo merkte Van Campen op, alleen voor het geval men een nieuwe
pariwaarde vaststelt is het argument klemmend waarom volstaan
moet worden met een mededeling achteraf aan de Staten-Gene-
raal.
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Minister Witteveen was een andere mening toegedaan. Naar zijn
mening zou men, wanneer wordt overgegaan tot een ander stel-
sel van wisselkoersen, de overeenkomsten van Bretton Woods
moeten wijzigen hetgeen uit dien hoofde bij de Kamer aan de
orde moet komen. Dat men desondanks gemeend heeft om in arti-
kel 1 mede te begrijpen het besluit om geen pariwaarde vast
te stellen, vond zijn grond in het gebeuren van het jaar 1936
toen de regering de vaste pariwaarde van de gulden verliet
met de intentie na verloop van tijd een nieuwe pariwaarde
vast te stellen.

Volledigheidshalve zij nog medegedeeld, dat artikel 191 van
de Grondwet met ingang van 17 februari 1983, toen de nieuwe
Grondwet in werking trad, is geschrapt. In de herziene Grond-
wet is wel een nieuw artikel 106 opgenomen dat luidt: 'De wet
regelt het geldstelsel'.

Het zou tot 1978 duren eer er een debat over het Nederlandse
wisselkoersbeleid plaatsvond, waarin van gedachten gewisseld
werd over de vraag of en zo ja in hoeverre een ander wissel-
koersbeleid wenselijk zou zijn. De Staten-Generaal legden een
grote mate van terughoudendheid aan de dag om in het openbaar
het Nederlandse wisselkoersbeleid te bespreken en te bedis-
cussieren, ook in de periode 1967-1971 toen een aantal voor-
vallen  in  feite  de  ontbindingsverschijnselen van het toen
bestaande internationale monetaire bestel weerspiegelden en
in de periode na 1971 toen als gevolg van de ineenstorting
van het stelsel van Bretton Woods de noodzaak zich voordeed
zich opnieuw over het beleid te beraden. in het bijzonder te
bespreken of Nederland zou moeten deelnemen aan het slang-
arrangement en zo ja welk beleid Nederland binnen het arran-
gement zou hebben te volgen.
Wat in deze jaren wel de aandacht trok was het reservebeleid
van DNB. Ofschoon Holtrop reeds in zijn jaarverslag over 1964
de  uitgangspunten van het  reservebeleid geformuleerd had,
werd eerst na de val van het kabinet Cals-Vondeling, met name
van de zijde der PvdA-fractie, dit beleid ter discussie ge-
steld.

Nadat reeds het PvdA-Kamerlid drs. E.L. Berg eind 1967 het
reservebeleid ter discussie had gesteld, vroeg Vondeling of
het rentabiliteitsaspect geen grotere rol diende te spelen
met betrekking tot het beleid inzake de samenstelling van de

32)reserves. Zo rekende Vondeling de minister voor dat wan-
neer voor een bedrag van f 1 mrd. aan goud werd omgezet in
dollars men - bij een rente van 7 & 8% - een winst zou boeken
van f 70 A 80 mln. per jaar. In zijn antwoord aan Vondeling
benadrukte  minister  Witteveen  de  internationale  aspecten;
'...indien landen met reservevaluta's altijd tekorten zouden
kunnen dekken, omdat andere landen dollarsaldi of pondensaldi
aanhouden, dan is er voor deze landen weinig noodzaak om de
betalingsbalans in evenwicht te brengen.'
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E&n jaar later zou Vondeling de Kamer over het beleid om een

uitspraak vragen. Op 23 december 1971 diende hij de volgende
motie in:  'De Kamer, gehoord de beraadslagingen over hoofd-
stuk IX B van de rijksbegroting (Financien); geeft de Rege-
ring in overweging een zodanig beleid van de Nederlandsche
Bank te bevorderen, dat een deel van het goud wordt ingeruild
tegen rentedragende waarde; en gaat over tot de orde van de
dag.'33> Hoewel Vondeling in een eerder stadium gepleit had
voor een veel  groter aandeel van dollars in de officiele
reserves - dat als gevolg van de devaluatie van de dollar de
Staat voor geweldige verliezen zou hebben geplaatst - pleitte
hij  thans  voor  het  omzetten  van  goud  in Japanse  yens,
Zwitserse franken en Duitse marken. Het idee was dat een om-
zetting van een deel van de goudvoorraad van DNB in rente-
gevende valutategoeden tot een hogere winst leidt, ten goede
komend aan de Staat en dus de mogelijkheid openend voor meer
overheidsuitgaven.  Daarentegen speelden internationale mone-
taire overwegingen in zijn voorstel geen enkele rol. Zo vroeg
Vondeling zich niet af of zijn motie niet op gespannen voet
stond met de eerste wijziging van de artikelen van overeen-
komst van het IMF, waaraan ook zijn partij in 1969 haar goed-
keuring hechtte. Hierbij werden, mede gezien de wens om

34)

de rol van nationale valuta's in de officidle reserves terug
te dringen, SDR's in het leven geroepen. Bovendien werd en
wordt een stelsel waarin diversificatie van de deviezenreser-
ves optreedt als inherent instabiel geacht. Ook hier is het
de vraag of Vondeling zich voldoende rekenschap had gegeven
van de implicaties van zijn voorstel.
Na een krachtige bestrijding van de inhoud van de motie door
minister Nelissen werd deze verworpen; voor stemden naast de
PvdA-fractie, alleen de fracties van de CPN en PSP.

In 1978 verving de Wet inzake de wisselkoers van de gulden de
Wet inzake de pariwaarde van de gulden. Dit als gevolg van de
tweede wijziging van de artikelen van overeenkomst van het
IMF, waaraan in maart 1978 de beide Kamers der Staten-Gene-
raal hun goedkeuring hechtten. In feite bekrachtigde de wet-
gever achteraf de sinds 1973 ontstane situatie, waarin enkele
grote landen hun wisselkoersen lieten zweven, terwijl andere
landen zich door de vorming van valutablokken hadden aaneen-
gesloten.
De essentie van de Wet inzake de wisselkoers is gelijk aan
die van de Wet inzake de pariwaarde. Op voordracht van de
minister van Financien stelt de Kroon 'regelen vast betref-
fende de wisselkoersarrangementen, die met betrekking tot de
gulden gelden',  (artikel 2(1)).  De  minister van Financien
dient geen voordracht in alvorens hij de Bank heeft gehoord
(artikel 2(3)). Te zamen met het Koninklijk Besluit wordt het
Bankadvies  onverwijld  toegezonden  aan  de  Staten-Generaal
(artikel 2(4)).
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Evenals in 1964 achtte een Kamermeerderheid het van groot
belang dat de minister van Financien DNB dient te horen. Deze
procedure  werd beschouwd als  een  'second-best'  oplossing,
aangezien ook thans er een blijvende noodzaak in deze is om
snel en discreet te kunnen handelen wat niet te verenigen zou
zijn met de normale wetgevingsprocedure. In dit verband valt
het mijns inziens te betreuren dat geen enkel Kamerlid er bij
de  minister  op aandrong om - evenals  in 1964 - naast het
Bankadvies  eveneens  de gronden waarop het  berust  aan  de
Staten-Generaal onverwijld toe te zenden.
In de wet tot goedkeuring van de tweede wijziging van de
artikelen van overeenkomst van het IMF wordt bepaald dat het
IMF kan beslissen - met een meerderheid van tenminste 85% der
stemmen - , dat de economische omstandigheden in de wereld
een stelsel van stabiele maar aanpasbare wisselkoersen over
het algemeen toelaten. De Wet inzake de wisselkoers van de
gulden vermeldt dan ook (artikel 4(1)) dat een wetsvoorstel
wordt  ingediend  indien het  IMF  heeft  vastgesteld dat een
stelsel van vaste doch aanpasbare pariwaarden kan worden in-
gevoerd en de regering van oordeel is dat het wenselijk wordt
geacht om een pariwaarde van de gulden vast te stellen. Maar
blijkens  artikel 4(2)  kan men van deze procedure afwijken
indien een onmiddellijke voorziening  vereist  is,  zodat  de
regering overeenkomstig artikel 2 van de wet de materie bij
KB kan afdoen.

Aanvankelijk vond artikel 4(2) bij een Kamermeerderheid geen
instemming. Aangezien de invoering van een pariteitenstelsel
langdurig en uitgebreid vooroverleg vergt tussen de lidstaten
was er volgens de meerderheid geen enkele aanleiding om deze
materie buiten de Staten-Generaal om te regelen bij KB.
Pas nadat minister Andriessen benadrukte dat artikel 4(2)

slechts onder zeer uitzonderlijke omstandigheden toepassing
kan en zal vinden, en de kans dat artikel 4(2) - onder de in
dit  artikel  opgenomen  restrictie - wordt  toegepast  uiterst
gering moet worden geacht, stemde in derde termijn een Kamer-
meerderheid in met het onderhavige artikel. Hierna werd het
wetsontwerp aangenomen.

De aandacht die in wetenschappelijke kring werd besteed aan
het wisselkoersbeleid eind jaren  '70-begin jaren '80 vond
haar weerslag in het parlement, in het bijzonder na het af-
treden van het kabinet-Den Uyl.
Ofschoon de uitgangspunten van het Nederlandse wisselkoers-
beleid reeds in 1972 waren geformuleerd en de in 1973 opge-
treden minister Duisenberg bij herhaling te kennen had ge-
geven devaluatie niet te beschouwen als een geoigend instru-
ment om de investeringen te stimuleren, aangezien de prijsop-
drijvende werking die van een devaluatie uitgaat op het bin-

35)
nenlandse  prijsniveau voor  hem onaanvaardbaar was, ZOU

na zijn aftreden in 1977 de kritiek van de PvdA op het beleid
juist zijn dat  aan een te  hoge  koers werd vastgehouden.
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Tijdens de behandeling van het ontwerp Wet inzake de wissel-
koers van de gulden op 13 april 1978 vroeg Woltgens aan de
minister  of '...het toelaatbaar (wordt) geacht de rente  te
laten stijgen ten einde de positie van de gulden in de slang
te handhaven', in een tijd 'dat stimulering van de investe-'.
ringen prioriteit nummer een geworden is'736  Een grondige
evaluatie van het gevoerde wisselkoersbeleid - erop gericht
de  gulden  zo dicht  mogelijk bij  de D-mark te doen blij-
ven - was naar zijn mening geboden. Aangezien het Nederlandse
beleid zich richt OP het Duitse monetaire beleid geeft
men - evenals in West-Duitsland - in feite voorrang aan de
inflatiebestrijding boven de bestrijding van de werkloosheid.
Zou het evenwel niet wenselijk zijn zich ten opzichte van
West-Duitsland onafhankelijker op te stellen?
In tegenstelling tot Woltgens achtten de woordvoerders van de

twee regeringspartijen - CDA en VVD - een grondige evaluatie
van het wisselkoersbeleid overbodig. Zij onderschreven volle-
dig  de  uitgangspunten van het wisselkoersbeleid.  'De  on-
gunstige effecten', zo merkte drs. C.P. van Dijk op,  '...van
een devaluatie op het invoerprijspeil en de inflatie zijn
zodanig, dat (...) naar onze mening weinig heil is te ver-
wachten van dit middel tot verbetering van de concurrentie-
positie.'37  En dat er als gevolg van het beleid voorrang
wordt gegeven aan de inflatiebestrijding boven de bestrijding
van  de  werkloosheid,  achtte  minister  Andriessen  onjuist.
Zijns  inziens  '...is er geen sprake van een onontkoombare
keuze tussen inflatiebestrijding enerzijds en werkloosheids-
bestrijding  anderzijds.  Een  succesvolle inflatiebestrijding
is een noodzakelijke voorwaarde voor herstel van de werk-
gelegenheid.

'38)

Het betoog van Woltgens deed enig stof opwaaien. Ofschoon hij

zich niet  expliciet  had uitgesproken voor devaluatie,  had
Woltgens in het debat wel de mogelijkheid daartoe te berde
gebracht.  De  voorzitter van de  vaste  Kamercommissie  voor
Financien, Joekes, achtte '...het hoogst ongewenst (...), dat
leden van deze Kamer over de mogelijkheid van devaluatie of
revaluatie (spreken), gelet op de effecten die dit eventueel
(kan) hebben in het buitenland.'39)

Toen naar aanleiding van 24 september 1979, waarbij in het
kader van het EMS de gulden ten opzichte van de D-mark een
beperkte devaluatie onderging, nog bewuster dan voorheen het
streven naar een relatief sterke positie van de gulden binnen
het EMS onderdeel uitmaakte van de geld- en valutamarktstra-
tegie van de Bank, ondanks aanhoudende tekorten op de lopende
rekening van de betalingsbalans en een zorgwekkende toestand
der overheidsfinancion, werd andermaal het wisselkoersbeleid
ter discussie gesteld. In dit kader vroeg Woltgens zich af of

de werkelijkheid niet versluierd wordt wanneer het beleid
zich ten doel stelt di& rente tot stand te brengen die nodig
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is voor de handhaving van de sterke positie van de gulden in
het EMS, gegeven het feit dat de volkshuishouding  in een
zwakke  positie verkeert. Daarnaast stelde de fractie-40)

genoot van Woltgens, Kombrink, dat de gevolgen van de binnen-
landse matiging voor de concurrentiepositie ongedaan werden
gemaakt door de appreciatie van de guldenskoers.

41)

Nadat  wederom  de  beide  andere  regeringspartijen - CDA  en
VVD - de  uitgangspunten van het wisselkoersbeleid  krachtig

verdedigden,  verklaarde  Kombrink  '...dat  hij  namens  zijn
fractie geen echte depreciatie  heeft  bepleit'.  Hij  reali-
seerde zich dat wat dat betreft aan sterke randvoorwaarden
voldaan moest worden:  '...ten eerste wat betreft de omvang
van  het financieringstekort, die  op  middellange  termijn
teruggedrukt zou moeten worden en in de tweede plaats wat
betreft  de  doorwerking van de hogere  invoerprijsstijging,
waarover ook een akkoord nodig zou zijn'. Wat hij bepleitte
was een beleid gericht op koersstabilisatie en niet op een
'forse appreciatie van de gulden', zodat naar zijn mening ook
de rente zou kunnen dalen, daar deze niet meer op een zo hoog
niveau behoeft te blijven ter verdediging van de guldenskoers.
Het  betoog van Kombrink was allesbehalve overtuigend.  Ten
eerste stelde minister Van der Stee terecht dat OP

42) dat
moment de gulden geen appreciatie onderging. maar - als ge-
volg van de  ommekeer  in de  ontwikkeling  van  de  dollar-
koers - reeds vanaf medio 1980 een effectieve depreciatie te
zien gaf. Kombrink daarentegen ging nog steeds uit van een
effectieve appreciatie van  de gulden. Ten  tweede  ging
Kombrink niet in op de implicaties van het door hem voorge-
stane wisselkoersbeleid in het licht van de door hem opge-
stelde randvoorwaarden. Bij een beleid gericht op koersstabi-
lisatie zou, zoals drs. A. Szasz opmerkte, '...in de periode
dat de dollar tegenover de  slang  voortdurend deprecieerde
(welke periode door Kombrink in zijn betoog centraal werd
gesteld - RJS) een periodieke devaluatie in de slang nodig
zijn geweest om de effectieve koers tegenover concurrenten
stabiel te houden. ,43)

De kritiek die door beide Kamerleden werd uitgeoefend op het
kredietplafonneringsbeleid en het wisselkoersbeleid ging ge-
paard met het ter discussie stellen van de positie die DNB
zou innemen ten opzichte van regering en parlement.
In de gedachtengang van Woltgens dient het beleid bepaald te

worden door regering en parlement,  terwijl DNB het beleid
uitvoert. Feitelijk, zo constateerde hij, zijn de opvattingen
van DNB over het te voeren beleid doorslaggevend; zij is het
die bijvoorbeeld de uitgangspunten van het wisselkoersbeleid
vaststelt. Eveneens  constateerde  hij  dat  regering  en

44)

parlement weigeren via de wettelijke bevoegdheden het Bank-
beleid te beinvloeden, zodat DNB in staat wordt gesteld een
onafhankelijk beleid te voeren. Het primaat van de politiek
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in  het  monetaire  beleid  wordt  volstrekt  uitgehold  door
'...het accepteren van brieven, zoals de laatste van Zijlstra
(bedoeld wordt de Brandbrief van DNB in 1980 - RJS)  en een
permanente angst om artikel 26 van de Bankwet te gebrui-
ken'.45)
In tegenstelling tot Woltgens achtte een Kamermeerderheid de
situatie, waarin een centrale bank beschikt over een zo groot
mogelijke mate aan beleidsvrijheid. gewenst. Zo zou er vol-
gens het Kamerlid drs.  J.P. van Iersel een verband bestaan
tussen de hoogte van de inflatie per land en de mate van
politieke beinvloeding van de centrale bank ter plaatse.

46)

Hij onderschreef de uitgangspunten van het monetaire beleid;
in een situatie waarin er geen  trendmatig  budgettair  en
prijs- en loonbeleid gevoerd wordt dient het monetaire beleid
orde op zaken te stellen. 'Men moet ergens beginnen; je moet
ergens een norm stellen. Een versoepeling van het monetaire
beleid is niet gewenst gezien de inflatoire impulsen die dit
met zich brengt'.47)

Tot slot van dit hoofdstuk dienen we enige aandacht te be-
steden aan een rnondeling overleg tussen de minister van
Financien en de vaste commissie voor Financien dat gehouden
werd op 21 maart 1983. Op diezelfde dag werd in de na-

48)

middag te Brussel een nieuw wisselkoersarrangement tussen de
landen die deelnemen aan het EMS tot stand gebracht. Hierbij
ondergingen de spilkoersen de volgende aanpassingen: Duitse
mark + 5.5%, Nederlandse gulden + 3.5%, Deense kroon + 2.5%,
Belgische  frank  + 1.5%,  Luxemburgse  frank  + 1. 5%, Franse
frank  - 2. 5%. Italiaanse  lire  - 2.5%  en  het  Ierse  pond
- 3.5%. De beslissing van de regering om tussen de gulden en
de D-mark een verschil te creeren van 2%, waarbij mede gelet
werd op factoren als concurrentiepositie en werkgelegenheid,

werd genomen in afwijking van het Bankadvies. DNB had name-
lijk een voorkeur voor een ongewijzigde pariteit ten opzichte
van de D-mark.
De beraadslagingen die  's-avonds in de Tweede Kamer werden
gehouden, spitsten zich, vooral gelet op het afwijkende Bank-
advies,  toe op de beweegredenen van de minister om thans
West-Duitsland niet te volgen. Hierbij gaf een Kamermeerder-
heid - conform het Bankadvies - op 21 maart 1983  te  kennen
dat het slechts diende te gaan om een eenmalige beslissing.
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Voetnoten behorende bij hoofdstuk 3: De parlementaire behandeling van
het wisselkoersbeleid.

1) Bijl. Hand. II, 1945-1946, 118, nr. 7.
2) Hand. II, 1948-1949, blz. 1566.

Wagenaar was lid van de CPN Tweede Kamerfractie.
3) Hand. II. 1948-1949. blz. 1598.
4) Hand. II, 1949-1950, blz. 3.
5) Bijl. Hand. II, 1949-1950, 1400, I. nr. 4.
6) Bijl. Hand. II. 1949-1950, 1400. I, nr. 5.
7)       Hand. II, 1949-1950, blz. 481.
8) Bijl. Hand. II, 1954-1955, 3700, 1, blz. 3.
9) Bijl. Hand. II, 1954-1955, 3700, 2, blz. 4.

10) Jaarverslag van DNB over 1954 - blz. 18.
11) Hand. II, 1960-1961, blz. 680.
12) Hand. II, 1960-1961, blz. 709 en blz. 733-734

Peschar maakte deel uit van de PvdA Tweede Kamerfractie.
13) Hand. II, 1960-1961, blz. 735.
14) Hand. II, 1961-1962,blz. 457

Peters maakte deel uit van de KVP Tweede Kamerfractie.
15) Bijl. Hand. II, 1954-1955, 3810, 8, blz. 1.
16) De Jong (1960) - blz. 416 t/m blz. 423.
17) Hand. II, 1960-1961, blz. 717

Van Leeuwen maakte deel uit van de VVD Tweede Kamerfractie.
18) Hand. II, 1960-1961, blz. 729.
19) Zie zijn algemeen overzicht  bij het jaarverslag  over  1961  en ,

Holtrop (1964) - blz. 5.
20) De Jong (1960) - blz. 416 t/m blz. 423.
21) De Jong (1960) - blz. 420.
22) De Jong (1960) - blz. 420.
23) De Jong (1960) - blz. 421.
24) De Jong (1960) - blz. 421.
25) Hand. I, 1960-1961, blz. 215

Van Campen maakte deel uit van de KVP Eerste Kamerfractie.
26) Hand. I, 1960-1961, blz. 243.
27) Bijl. Hand. II, 1962-1963, 7074, nr. 2.
28) Bijl. Hand. II, 1962-1963, 7074, nr. 3.
29) Hand. I, 1964-1965, blz. 117.
30) Bijl. Hand. II, 1962-1963, 7074, nr. 4.
31) Hand. I, 1964-1965, blz. 117 e.v.
32) ocv, Hand. II, 1968-1969, J, blz. 33-34.
33) Bijl.  Hand.  II,  1971-1972,  11500, hfst. IX B en Hand. II,

1971-1972, blz. 2018 e.v.
34) Hand. II, 1968-1969, blz. 2526.
35) Zie bijvoorbeeld Hand. II, 1976-1977, blz. 388.
36) Hand. II, 1977-1978, blz. 2035.
37) Hand. II, 1977-1978, blz. 2037

Van Dijk maakt deel uit van de CDA Tweede Kamerfractie.
38) Hand. II, 1977-1978, blz. 2052.
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39) Hand. II, 1977-1978, blz. 2054.
40) Hand. II, 1980-1981, blz. 3821.
41) Hand. II, 1980-1981, blz. 164.
42) Hand. II, 1980-1981, blz. 166.
43) Szasz (1981) - blz. 310-311.
44) Hand. II, 1979-1980, blz. 2514.
45) Hand. II, 1980-1981, blz. 3283.
46) Hand. II, 1980-1981, blz. 3824.
47) Hand. II, 1979-1980, blz. 2517.
48) ucv, 1982-1983, blz. 26-1 t/m blz. 26-14.

Ik wil erop wijzen dat het louter toeval was dat op dezelfde dag
dat een nieuw wisselkoersarrangement tot stand kwam, er een vaste
commissievergadering voor Financien gehouden werd. In het algemeen
zal na het tot stand komen van een nieuw arrangement de minister
van Financien een brief, vergezeld met het Bankadvies, sturen aan
de beide Kamers der Staten-Generaal, waarna een Kamerdebat over
het wisselkoersbesluit gehouden kan worden.
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4.       DE VERHOUDING VAN DE STATEN-GENERAAL TEN OPZICHTE VAN DNB NA
1950

Juist in een periode toen een aantal Kamerleden zich meer met
het monetaire  beleid bemoeide, werd er door verscheidene
economisten op gewezen dat het Nederlandse parlement zo wei-
nig  aandacht  besteedt  aan  het  monetaire  beleid.  Volgens
prof. dr. H. Visser zou 'vergeleken met de aandacht die het
Congres in de Verenigde Staten aan het monetaire beleid be-
steedt,  (.....) de belangstelling die het Nederlandse parle-
ment daarvoor toont, waar povertjes aan(doen)'.1> Ook
prof. dr. H.W.J. Bosman merkte op 'dat het goed zou zijn als
de volksvertegenwoordiging zich meer en intensiever met het
monetaire beleid zou bezighouden. Als men ziet, wat zoal in
het parlement ter sprake wordt gebracht, dan zou iets meer
aandacht voor een zo belangrijk onderdeel van het beleid niet
misstaan'. 2)

Gelet  op  het  in  de  voorafgaande  hoofdstukken aangedragen
materiaal, kan ik de opmerking, dat er door de Staten-Gene-
raal weinig aandacht wordt besteed aan het monetaire beleid,
voor de beschouwde periode onderschrijven. Bij het uitstippe-
len van het beleid maken de monetaire autoriteiten in Neder-
land beleidskeuzes. Over elke keuze die men maakt kan in de
Kamer gediscussieerd worden. Zo is discussie mogelijk over de
uitgangspunten van het wisselkoersbeleid. maar ook over de
vraag welke instrumenten ingezet moeten worden, welke doel-
einden men moet nastreven en op welke strategie de centrale
bank haar beleid moet baseren. We hebben kunnen constateren
dat dergelijke discussies niet of nauwelijks gevoerd worden.
Aan de hand van het hoofdstuk  'Enige algemene opmerkingen
over de verhouding tussen centrale bank en parlement' zal ik
thans een antwoord trachten te geven op de vraag hoe het komt

dat over de beschouwde periode het parlement zich in geringe
mate met het monetaire beleid heeft ingelaten.

1.   In het hoofdstuk  'Enige algemene opmerkingen over de
verhouding tussen centrale bank  en parlement'  heb  ik
opgemerkt  dat  de  kans  dat  de  volksvertegenwoordiging
zich in grote mate zal inlaten met het monetaire beleid
gering is, wanneer het parlement de mening onderschrijft
dat het monetaire beleid een belangrijke conditionerende
rol heeft te vervullen. In deze visie zal men, ongeacht
de  invulling  die  aan de  sociaal-economische  politiek
gegeven wordt, monetaire condities   in acht moeten nemen,
maar zal het monetaire beleid in de politiek niet cen-
traal staan.

Aangezien de monetaire analyse van DNB  in  de  beide
Kamers  der  Staten-Generaal  nauwelijks  aandacht  heeft
gekregen kan er geen direkt antwoord gegeven worden op
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de vraag of het parlement de mening onderschrijft dat
men ongeacht de regeringssamenstelling moet streven naar
een monetaire evenwichtsituatie, inhoudende dat de beta-
lingsbalansontwikkeling  en  prijsontwikkeling  monetair
geconditioneerd zijn. Wel kunnen we uit de voorafgaande
twee hoofdstukken opmaken dat de door Holtrop en Kessler
aangebrachte scheiding tussen de taak van de Bank en de
overige doeleinden van de sociaal-economische politiek
aanvaard wordt door een Kamermeerderheid. Voorts onder-
schrijft een Kamermeerderheid de visie dat de instrumen-
ten van de monetaire politiek uitsluitend moeten worden

gebruikt om specifiek monetaire doeleinden te bereiken.
In die zin heeft het monetaire beleid een conditioneren-
de rol te vervullen, waarmee de plaats van het monetaire
beleid ten opzichte van de overige aanwendbare macro-
economische instrumenten bepaald is. Te weten, aan het
monetaire beleid komt een gescheiden en onafhankelijke
rol toe. In de voorafgaande hoofdstukken hebben we im-
mers  kunnen constateren dat  het kader waarbinnen DNB
haar beleid voert niet ter discussie is gesteld. In be-
ginsel is het monetaire beleid geen politiek-controver-
siele zaak; er is geen politieke strijd geleverd tussen
een liberaal en links monetair denken.

Ongeacht de invulling  die  aan de  sociaal-economische

politiek wordt gegeven zal men monetaire condities in
acht moeten nemen. In deze gedachtengang zal DNB de be-
schikking dienen te hebben over een grote mate van be-
leidsvrijheid zowel ten opzichte van de regering als ten
opzichte van het parlement. DNB dient met andere woorden
op enige afstand van de politiek te opereren.  Ook dit
wordt tot op de dag van vandaag aanvaard, gelet op de
constatering dat de sterke positie van DNB niet wordt
aangevochten door een Kamermeerderheid. In overeenstem-
ming met de zienswijze dat er sprake is van een zekere
objectivering van het monetaire beleid is de constate-
ring dat ongeacht de regeringssamenstelling DNB een con-
sistent  en consequent  beleid voert en heeft gevoerd,
mede dankzij het feit dat het monetaire beleid nauwe-
lijks bloot staat aan ernstige kritiek vanuit het par-
lement.

2.   Niet alleen is er geen kritiek van betekenis geuit op de
visie van DNB, over de rol die het monetaire beleid

dient te spelen, maar ook is er nauwelijks kritiek ge-
weest op het kredietplafonneringsinstrument. In dit ver-
band zij erop gewezen dat vanaf 1956 de wetgever - voor
wat betreft het monetaire toezicht - principieel heeft
gekozen voor het overleg tussen de representatieve orga-
nisaties van het bankwezen en DNB. Slechts wanneer het
overleg volgens de Bank niet in een aanvaardbaar geachte
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termijn tot overeenstemming leidt, dienen de Staten-Ge-
neraal zich uit te spreken over de in die situatie op te
leggen algemene voorschriften.
Dat in het parlement nauwelijks kritiek wordt geleverd
op het kredietplafonneringsinstrument vloeit ook voort
uit het feit dat DNB geen direkte- in selectieve kre-
dietcontrole voert. Hoewel DNB de mogelijkheid heeft een
selectieve kredietcontrole te voeren (zie artikel 22

(7c) van de WTK)  is zij zeer terughoudend met het op
eigen initiatief toepassen van selectieve kredietmaat-
regelen. De reden is dat het vanuit de monetaire optiek
niet zozeer van belang is welk bestedingsoogmerk aan de
kredietverstrekking  ten grondslag  ligt,  maar  wat  het
monetaire gevolg van die verstrekking is. Daarbij staan
alle  soorten van kredietverlening  in beginsel op 66n
lijn en gaat het slechts om het totaal van de daarbij
optredende geldschepping. Komt het wel tot een kwalita-
tieve of selectieve kredietcontrole dan is het in de
regel niet DNB maar de regering die hiertoe het initia-
tief neemt. In tegenstelling tot de Bank kan namelijk de

regering het in het leader van haar algemene beleid wel
tot haar taak rekenen bepaalde bestedingscategoriedn af
te remmen of juist te stimuleren. Dit kan zij dan onder
meer doen door de voorwaarden voor de betreffende kre-
dietverlening te beinvloeden.  In stimulerende zin ge-
beurt dit bijvoorbeeld door het geven van rentesubsidies
of  van garanties  op  leningen.  Beperkende maatregelen
zijn mogelijk door afkondiging van een Conjunctuurbe-
schikking Consumptief Krediet zoals in 1979 is geschied.
Met het oog op de effectiviteit van een dergelijke maat-
regel en ter vermijding van verstoringen van de concur-
rentieverhoudingen  zal  het  in  het  algemeen  wenselijk
worden geacht dat DNB overeenkomstige maatregelen treft
met betrekking tot de onder haar toezicht staande  in-
stellingen.  Dergelijke maatregelen worden dan dus niet
genomen op grond van monetaire overwegingen, maar ter
ondersteuning van het regeringsbeleid.
Hoewel in de begin jaren zeventig door het bankwezen
kritiek werd geleverd op  de  kredietplafonneringsrege-
ling, zoals deze  in de  jaren zestig werd toegepast,
klonken  deze  kritische  geluiden  in  1977 - toen  DNB
andermaal de beslissing nam om een kredietrestrictiebe-
leid te voeren met behulp van de kredietplafonnerings-
regeling - niet door tot in het parlement.
Dat het parlement zich niet inliet met het door DNB ge-
bruikte instrumentarium is te  verklaren uit  het  feit
dat - in tegenstelling tot de jaren zestig - thans netto
plafonds werden gehanteerd. Op die wijze werd tegemoet
gekomen aan het voornaamste bezwaar van het bankwezen
tegen de regeling, te weten dat een dergelijke regeling
concurrentieverstarring in de hand werkt.
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3.   In  het  voorafgaande  hebben we  er op  gewezen  dat de
sterke positie van de Bank niet wordt aangevochten door
een Kamermeerderheid. Een Kamermeerderheid is van mening
dat de Bankpresident het recht heeft om een duidelijke
mening over het overheidsbeleid kenbaar te maken. Boven-
dien stemt  de  voorstelling van  zaken  die  DNB  en de
Staten-Generaal over de positie van de Bank erop na hou-
den met elkaar overeen. Die voorstelling van zaken is
dat de centrale bank een eigen taak heeft en een pri-
maire  verantwoordelijkheid  voor het  monetaire  beleid.
Mitsdien is de kans dat uit dien hoofde tussen beiden
wrijving zal ontstaan gering.
Slechts een enkele keer wordt in het parlement de posi-
tie en de uitspraken van de Bankpresident ter discussie
gesteld, met name door de leden van de PvdA Tweede-Ka-
merfractie.  Voor wat betreft de positie van de  Bank-
president wil ik op de volgende gebeurtenis de aandacht
vestigen.
In de zomer van 1966 werd dr. J. Zijlstra door de toen-
malige minister van Financien,  dr.  A. Vondeling,  bena-
derd voor het  Presidentschap  van DNB.  Nadat Zijlstra
toestemde werd hij bij KB van 16 september 1966, gecon-
trasigneerd  door  minister  Vondeling,  met  ingang  van
1 mei 1967 benoemd tot Bankpresident. Op 14 oktober 1966
zou  evenwel  het  kabinet  Cals-Vondeling - samengesteld
uit de PvdA, KVP en ARP - vroegtijdig ten val komen naar
aanleiding  van het aannemen door een Kamermeerderheid
van de motie Schmelzer waarin werd aangedrongen op het
nemen van maatregelen ter voorkoming van extra uitgaven-
stijging voor het begrotingsjaar 1968. Vier dagen later
zou Schmelzer een ruime opdracht krijgen tot formatie
van 'een kabinet'. Hij trachtte een interim-kabinet te
formeren - zonder de PvdA - en polsde Zijlstra voor het
minister-presidentschap.  Mede gezien het feit  dat  hij
kort  daarvoor  was  benoemd  tot  Bankpresident,  deelde
Zijlstra aan de formateur mede dat hij aan dit verzoek
niet kon voldoen. Nadat de formatiepoging van Schmelzer
mislukt was kreeg dr. L.J.M. Beel een informatieopdracht
van de Koningin. Zijn advies zou zijn een minderheids-
kabinet KVP en ARP te formeren onder leiding van - we-
derom - Zijlstra. Thans aanvaardde Zijlstra gezien de,
naar zijn mening, totale impasse die 'na het mislukken
van de formatie van Schmeltzer' was ontstaan en gezien
het feit dat 'het land voor grote problemen op econo-
misch en financieel terrein' stond;  'Een kabinet onder
mijn leiding zou zich daarmee nu bezig kunnen houden
zonder binding  aan de politieke voorgeschiedenis  (be-
doeld wordt: de perikelen rond de nacht van Schmelzer
van  13  op  14  oktober 1966 - RJS).'3> Aldus vormde
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Zijlstra in november 1966 een interim-kabinet, samenge-
steld uit de KVP en ARP, waarin hij naast minister-pre-
sident ook minister van Financidn werd.  Het  kabinet
Zijlstra heeft niet veel meer dan vier maanden bestaan.

Het was van het begin af de bedoeling dat het de Tweede
Kamer zou ontbinden en na de verkiezingen voor een ander
kabinet plaats zou maken. Intussen werd bij KB het vroe-
gere KB, waarbij Zijlstra per 1 mei 1967 was benoemd tot
Bankpresident,  ingetrokken.  Opnieuw en wel  in  febru-
ari 1967 zou  de directie en commissarissen van DNB
Zijlstra voordragen voor de functie van President. Voor-
waarde was wel dat Zijlstra zich voor de volle ambtster-
mijn niet voor de politiek beschikbaar zou stellen. Bij
KB van 25 april 1967, ditmaal gecontrasigneerd door de
minister  van Financien,  Witteveen,  werd Zijlstra  ten
tweede male  per 1 mei 1967 benoemd tot Bankpresident.
Alvorens hij thans definitief President van DNB werd was
Zijlstra - als informateur - nog actief in de voorberei-
dingen van een nieuw kabinet en wel het kabinet De Jong
dat op 5 april 1967 aantrad en was samengesteld uit de
KVP, ARP, CHU en VVD.
Naar aanleiding van deze gebeurtenissen zou een belang-
rijk punt van discussie zijn of het wenselijk was dat
een toekomstig Bankpresident zich met het actieve poli-
tieke gebeuren inlaat. Zo plaatste de fractievoorzitter
van de PvdA, drs. G.M. Nederhorst, tijdens de algemene
beraadslagingen  over de regeringsverklaring  van  het
overgangskabinet Zijlstra, de volgende opmerkingen.

4)

Zijlstra had,  zo laat het betoog van Nederhorst  zich
samenvatten,  het  Presidentschap aanvaard  en aangezien
deze funktie zijn belang ontleent aan het feit dat de
President boven de partijen staat is het ontoelaatbaar
dat men na dit overgangskabinet Zijlstra ziet verschij-
nen als Bankpresident. Een kabinet kan conflicten hebben
met de Kamer, in welk geval de minister-president als
eerste man in het geding is. Pal daarop zou de Kamer hem
dan zien in zijn hoedanigheid als President van DNB! Men
had mogen verwachten dat Zijlstra - na zijn aanvaarding
het Presidentschap van DNB op zich te nemen - zijn poli-
tieke optreden naar buiten toe zou matigen eerder dan
dat hij het zou intensiveren.
Een jaar later werd de zaak opnieuw aangekaart. Thans
door het PvdA Tweede-Kamerlid dr. A. Vondeling die  in
zijn boek: 'Nasmaak en voorproef: Een handvol ervaringen
en ideeen'  de volgende beschouwingen te berde bracht.
Naar zijn mening zou bij een groot conflict tussen de
minister  en  de  Bankpresident,  eerstgenoemde  de  kans
lopen het loodje te leggen, mede gelet op artikel 26 (1)
van de Banlcwet, waarin bepaald is dat alvorens een aan-
wijzing gegeven wordt de Bankraad gehoord moet wor-
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den. Aldus zou de minister er alles aan gelegen zijn5)

om conflicten te vermijden. De mogelijkheid dat conflic-

ten zich voordoen kon beperkt worden als de (toekomsti-

ge) Bankpresident zich niet opstelde als een homo poli-
ticus. Hieraan voldeed Zijlstra niet,  volgens de PvdA
Tweede-Kamerfractie,  toen hij  in eerste instantie be-
dankte voor de funktie van Bankpresident.
Reeds tijdens zijn onderhoud met Zijlstra in de zomer
van 1966 bracht Vondeling ter sprake dat het voor iemand
die zo actief in de politiek werkzaam was geweest, wat
moeilijker zou zijn zich buiten het actieve politieke
gebeuren te houden dan dit zou zijn voor iemand die de
actieve politiek nimmer in een andere vorm had bedreven
dan het van tijd tot tijd uitbrengen van zijn stem. Hoe-
wel Zijlstra het met Vondeling eens was dat een Bank-
president zich van actieve politieke bezigheden dient te
onthouden, voelde hij zich in 1966 en 1967 vrij om te
handelen zoals hij deed aangezien hij toen nog niet in
functie was getreden.
Hiermee plaatst Zijlstra, naar mijn mening, zich op een
formeel standpunt;  toen het KB.  gecontrasigneerd door

minister Vondeling, was ingetrokken was er formeel aan
degenen die in de opvolging van Holtrop zouden hebben te
voorzien volstrekte vrijheid. Desondanks bleef Zijlstra
natuurlijk een belangrijk kandidaat voor het President-

schap, zodat het de vraag is of dit formele argument
voldoende reden was dat Zijlstra zich in 1966 en 1967
politiek zo op de voorgrond plaatste. Bovendien zij er
op gewezen dat toen Zijlstra zijn kabinet formeerde hij

natuurlijk wel degelijk te maken had met 'de politieke
voorgeschiedenis', terwijl er geen enkele reden was om
nog kort voor zijn definitieve benoeming tot President
actief te zijn in de voorbereiding van een nieuw kabi-

net. Het is dan ook zeker begrijpelijk dat de PvdA be-
zwaren uitte tegen deze gang van zaken.
Dat een Bankpresident zich van actieve politieke bezig-

heden dient te onthouden betekent overigens niet dat de

President niet openlijk van mening mag verschillen over

het regeringsbeleid. Zijn positie behoeft niet gelijk te
Zijn aan de positie waarin ambtenaren verkeren of be-

horen te verkeren.

Diegene die wel de positie van de Bankpresident verge-
leek met de positie waarin ambtenaren verkeren of be-
horen te verkeren was een ander lid van de PvdA Tweede
Kamerfractie dr. D. Dolman.  Tijdens  de beraadslagingen

over het ontwerp-Wet Toezicht Kredietwezen ten tijden
van het kabinet Den Uyl gaf hij te kennen dat Bankpresi-

dent Zijlstra zich onvoldoende aan de ongeschreven spel-

regels hield. spelregels die bijvoorbeeld ook voor top-
ambtenaren van het ministerie van Financien behoren te

gelden. Steen des aanstoots vormde voor hem de kri-G)
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tiek van de Bankpresident op de hoogte van het finan-
cieringstekort van de Rijksoverheid. Deze kritische uit-
spraken werden door de toenmalige oppositiepartijen ge-
bruikt om het beleid van het kabinet Den Uyl te veroor-
delen.

Kritiek  op  de  uitspraken  van de Bankpresident  is
overigens  niet alleen van recente datum.  Al vanaf de
eind jaren zestig vonden sommige Kamerleden het ontoe-
laatbaar  dat  Bankpresident  Zijlstra  zich  een  aantal
malen bij het naderen van het tijdstip van het indienen
van de Rijksbegroting kritisch uitliet over de stand van
zaken. In  zijn  antwoord  aan  deze  Kamerleden  wees
minister-president P. de Jong er echter op dat:  '...ik
de  vrijheid van  de  President  van  DNB  om  zich  over
's lands monetaire positie uit te laten, ongeacht of ik
daar al bevoegdheden toe heb,  zeker niet wil beper-7)ken'.

Ook naar mijn mening dient het recht van de Bankpresi-
dent tot het uitspreken van een duidelijke mening over
de overheidspolitiek in tact te worden gelaten. De alge-
mene taak van DNB, die haar bij de wet is opgedragen,
reikt veel verder dan zij met de aan haar gegeven be-
voegdheden ter vervulling van haar meer beperkte taak,
het toezicht houden op het kredietwezen, kan verwezen-
lijken. Vandaar dat de verhouding van DNB tot de rege-
ring een belangrijk adviserend karakter heeft. Wan-8)

neer men aanvaardt dat de Bankpresident het recht heeft
om een duidelijke mening over het overheidsbeleid ken-
baar te maken, dan spreekt het voor zichzelf dat in een
parlementair debat een Kamerlid zal wijzen op de mening
van de Bank en zal vragen wat hierop het antwoord van
het kabinet is. Bovendien ligt het in de lijn der ver-
wachtingen dat een Kamerlid bij ernstige kritiek van de
Bankpresident op het regeringsbeleid aan de minister zal
vragen  of  er  geen meningsverschil  bestaat  tussen  de
regering en DNB.
Gelet op de openbaarheid van de zaak is het juist wense-
lijk dat dergelijke vragen in een plenaire- of commis-
sievergadering gesteld worden. Geheel los van het aspect
van de openbaarheid staat het aspect van de verantwoor-
delijkheid, waarbij erop gewezen zij dat de minister de
verantwoordelijkheid draagt. Zeker, de Kamer heeft uit-
sluitend te maken met de minister in een debat. maar
hieruit vloeit geenszins voort dat de Kamer zich terzake
terughoudend in het openbaar zou moeten opstellen.
De kritiek die door woordvoerders van de PvdA Tweede-Ka-
merfractie op de positie en de uitspraken van de Bank-
president werd uitgeoefend - waarbij  naast Nederhorst,
Vondeling en Dolman de lezer eraan herinnerd wordt dat
ook Woltgens zich dienaangaande  eind  jaren  '70  en

9)
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begin  jaren  '80  kritisch heeft  uitgelaten - heeft  er

niet toe geleid dat door deze woordvoerders aangestuurd
werd op een wijziging van de Bankwet. Ook een toespeling
hierop hebben wij van hun kant niet vernomen. Het zijn
namelijk niet de bepalingen uit de Bankwet, maar de ge-
groeide praktijk - die naar hun mening verschilt met de
intentie van de wetgever in 1948 - waarop zij hun kri-
tiek richten.

4.   Aangezien er in de  beschouwde  periode  geen openlijke
conflicten geweest zijn tussen regering en DNB over het
te voeren monetaire beleid. is ook om deze reden er wei-
nig reden voor het parlement om zich met het beleid in
te laten. Nimmer heeft de minister gebruik gemaakt van
zijn recht de Bankdirectie aanwijzingen te geven en het
ligt niet in de lijn der verwachtingen dat de minister
ooit van zijn recht gebruik zal maken. Terecht merkte
mijns inziens mr. E. Schokker in dit verband op: '...dat
de  minister  van Financien,  in zijn  remmende  functie
tegenover de spending departments, zich in het algemeen
meer  gesteund heeft  gevoeld door de  zorg van de NB
(Nederlandsche Bank - RJS)  voor de handhaving van  de
geldswaarde dan dat daardoor zijn beleid zou zijn door-
kruist. '10)

Ook om een andere reden is de kans dat de minister aan-
wijzingen zal geven, uiterst gering.  Krachtens artikel
26 (4) van de Bankwet wordt bij het geven van aanwijzin-
gen de bedenkingen der Bankdirectie en de beslissing van

de regering door publicatie in de Staatscourant bekend
gemaakt.  Deze openbaarheid en de mogelijkheid dat  er
Kamervragen gesteld worden werkt juist belemmerend op
een eventuele neiging om een aanwijzing te geven. Het is
overigens de vraag of de Bankdirectie, in het bijzonder
de Bankpresident, een  aanwijzing zal opvolgen.  De
President kan de beslissing nemen om af te treden met
alle nadelige gevolgen van dien voor het vertrouwen in
de positie van de gulden.
Ook de Kamer zal bij haar beoordeling van het monetaire
beleid hiermee rekening moeten houden. Neem bijvoorbeeld
aan dat een Kamermeerderheid ernstige kritiek uitoefent
op het discontobeleid van DNB. De meerderheid kan in dit

geval de minister verzoeken te bevorderen dat een ander
beleid gevoerd wordt, dat meer 'voor 's lands welvaart
het meest dienstig is'. In feite komt dit neer op een
uitnodiging aan de minister een aanwijzing aan de Bank
te geven en aan deze uitnodiging kracht bij te zetten.
De Kamer zal er evenwel terdege rekening mee moeten hou-
den dat zij in dit geval een beroep doet op een politiek
zeer gevoelig recht. Men mag,  zoals we opmerkten,  de

mogelijkheid niet uitsluiten dat de Bankpresident, nadat
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hem een aanwijzing gegeven wordt, zal aftreden met alle
consequenties van dien. Het is dan ook begrijpelijk dat
volgens een Kamermeerderheid slechts bij hoge uitzonde-
ring een beroep gedaan kan worden op het aanwijzings-
recht.

5.   DNB is, in tegenstelling tot een aantal van haar buiten-
landse zusterorganisaties, niet overgegaan tot het
publiceren van kwantitatieve monetaire normen.  In ons
hoofdstuk 'Enige algemene opmerkingen over de verhouding
tussen centrale bank en parlement' hebben we erop ge-
wezen dat wanneer de centrale bank wel monetaire norm-
doelstellingen publiceert, het voor de hand ligt dat de
parlementaire controle en kritiek over het beleid toe-
nemen indien prognoses en doelstellingen, om wat voor
reden dan ook,  niet uitkomen.  Zo kan in een situatie
waarin er sprake is van een hevige en hardnekkige geld-
ontwaarding  en  waarin  de  liquiditeitenmassa  sneller
stijgt dan met de norm in overeenstemming is. de vraag
rijzen of de centrale bank ernst maakt met de monetaire
voornemens. In dit geval zal de geloofwaardigheid van de
centrale bank op het spel staan.
Daar staat tegenover dat het van te voren aankondigen
van een monetaire normdoelstelling gezien wordt als een
nuttig hulpmiddel om de beleidsvoornemens van een cen-
trale bank duidelijk te maken.  Door de publicatie van
monetaire normdoelstellingen zou het inzicht en het be-
grip bij het publiek over het te voeren monetaire beleid
vergroot worden.  Diegenen,  die in de Kamer dit aspect
benadrukten konden er evenwel begrip voor opbrengen dat
het roonetaire beleid de noodzakelijke flexibiliteit zou
kunnen verliezen en/of ongeloofwaardig zou kunnen worden.

6.   In het Nederlandse parlementaire stelsel is de tegen-
speler van de Kamer,  de minister. Het parlement heeft
uitsluitend te maken met de argumenten en de beweeg-
redenen van de minister om bepaalde beleidsbeslissingen
al of niet uit te vaardigen.
In ons  hoofdstuk  'Enige  algemene opmerkingen over de
verhouding tussen centrale bank en parlement' hebben we
opgemerkt dat van grote betekenis voor een goede ver-
standhouding tussen minister en parlement  is,  dat  de

minister beschikt over een mening die hij kan verdedi-
gen,  in die zin dat hij voor 100% achter het beleid
staat en beschikt over een gedegen kennis van zaken en
het vertrouwen heeft verworven. Het is evenwel opvallend
dat in  het  bijzonder  onder  het  ministerschap  van
Van de Kieft en Hofstra er sprake was van de grootst
mogelijke terughoudendheid van hun kant om in  de
Staten-Generaal het gevoerde monetaire beleid te ver-
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dedigen. Zij gaven er allerminst blijk van te beschikken
over een gedegen kennis van zaken en over een mening die

zij konden verdedigen. Desondanks drongen Kamerleden er
bij de minister niet op aan het beleid te beargumen-
teren. In dit geval zal de machtsbasis van de minister
doorslaggevend zijn voor het antwoord op de vraag hoe
het komt dat het parlement zich met het monetaire beleid
nauwelijks inlaat.  De opmerkingen van Holtrop zijn in
dit verband interessant, te weten: een brede regerings-
coalitie waar de PvdA deel van uitmaakt kan voorkomen
dat  zich  in de volksvertegenwoordiging scherpe tegen-

stellinyen voordoen over de te voeren monetaire poli-tiek. 11   Er zij op gewezen dat kritiek op het mone-

taire beleid met name afkomstig is geweest van de so-
ciaal-democraten.  Hun kritiek op het wisselkoersbeleid
vond  eerst  plaats  na het  aftreden  van  het  Kabinet-

Den Uyl eind 1977. Eveneens werd pas na de val van het
Kabinet-Cals Vondeling  in  1966  het  reservebeleid  ter
discussie gesteld.
Het is, zoals dr. E. van Raalte opmerkte, staatsrechte-

lijk gezien geen zonde wanneer een minister niet alles
beantwoordt waarnaar gevraagd wordt. 12)   Of   een

minister in dat opzicht de perken te buiten gaat en dus
ofwel geen of geen voldoende informatie verstrekt naar
aanleiding van Kamervragen, heeft uiteindelijk de Kamer
als zodanig te beoordelen. Dit doet overigens niets af
aan mijn mening dat het betreurenswaardig is wanneer de
minister nauwelijks of geen antwoord geeft; het beleid
is immers in dat geval voor de Kamer niet overtuigend.
Eveneens wordt dan niet voldaan aan een noodzakelijke
voorwaarde voor een parlementaire controle op het mone-
taire beleid te weten. dat de informatievoorziening toe-
reikend dient te zijn.
Hoewel er in de Staten-Generaal in de jaren '50 niemand
was die er bij de minister op aandrong het beleid te
beargumenteren, heeft deze gang van zaken wel tot vragen
geleid bij de leden van de bekende Radcliffe-commissie
die in 1959 in het Verenigd Koninkrijk een rapport uit-
brachten  over  'the Working  of  the  Monetary System'.
Tijdens de hoorzittingen voor deze Royal-Commission ver-
baasde men zich erover dat Bankpresident Holtrop het
standpunt verdedigde dat in Nederland de minister van
Financien het discontobeleid niet in het parlement be-
hoeft te verdedigen zolang de minister geen aanwijzing
heeft  gegeven en dus  het discontobeleid wel degelijk

onder artikel 26 van de Bankwet is begrepen. Op de vraag
van prof.  R.S. Sayers hoe din en ander met elkaar te

rijmen viel, daar '...it would seem perfectly reasonable
for Members of Parliament to question the Minister of

Finance as to why he did not issue a direction to the
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Bank', indien zij het oneens met het Bankbeleid zouden
zijn, gaf Holtrop in zijn antwoord te kennen dat dit
niet voor de hand zou liggen aangezien er sprake is van
een '...ingrained feeling that this is, after all, the

113)Bank's business.

Hoewel Holtrop zich op het standpunt plaatste dat voor
die aangelegenheden waarvoor DNB primair verantwoorde-
lijk is de minister in het parlement het beleid niet
behoeft te verdedigen zolang hij geen gebruik heeft ge-
maakt van het aanwijzingsrecht, betekende dit voor hem
niet dat hij onverschillig zou staan tegenover de opvat-
tingen die Kamerleden over het monetaire  beleid  erop
nahielden. Zoals we in de voorafgaande hoofdstukken uit-
eenzetten bleek dat veelvuldig door Holtrop en zijn op-
volger, Zijlstra, in het jaarverslag op Kamervragen over
het beleid gereageerd werd door  een uiteenzetting  te
geven van het door de Kamer bekritiseerde beleid.

Zoals we in hoofdstuk 2 konden constateren neemt men
sinds de jaren zestig in de Kamer een grotere openheid
van zaken waar. Edn der eersten die artikel 26 van de
Bankwet in die zin interpreteerde, dat de minister van
Financien zich niet kan onttrekken aan een verdediging
van het gehele monetaire beleid, omdat hij, door het
aanwijzingsrecht  niet  te gebruiken, geacht kan worden
met dit beleid  in te stemmen, was prof. dr.

H.W.J. Bosman in een - ter gelegenheid van het afscheid
van dr.  M.W. Holtrop als Bankpresident - in  1967  ge-
schreven referaat over 'Het toezicht op het bankwezen in
het tijdperk-Holtrop'.  Sindsdien is deze interpretatie
door de achtereenvolgende ministers van Financien onder-
schreven. Vermeldingswaardig is in dit verband ook de in
hoofdstuk 2 beschreven discussie in 1967 tussen de

Kamerleden Den Uyl,  Notenboom en Toxopeus.  Consequent
stelde een Kamermeerderheid zich op het standpunt dat
het parlement uitsluitend te maken heeft met de argumen-
ten en de beweegredenen van de minister om bepaalde be-
leidsbeslissingen al of niet uit te vaardigen. Deson-
danks betracht ook thans de minister, rekening houdende
met de primaire verantwoordelijkheid van de Bank,  een
grote mate aan terughoudendheid op Kamervragen over de
beleidsvoornemens van DNB. Dit past ook, zoals we in
deel III - hoofdstuk 2 constateerden, in de beleidsfilo-
sofie van de Bank.
Tot slot zij over het beginsel van de ministeriele ver-
antwoordelijkheid nog op het volgende gewezen. Een aan-
tal  malen hebben Kamerleden de minister verzocht een

regelmatig oppnbaar overleg tussen de vaste commissie14)voor Financien en  de  Bankdirectie  te  bevorderen.
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Tot nu toe heeft de minister van Financien hieraan zijn
medewerking onthouden. Vooral het beginsel van de mini-
steriele verantwoordelijkheid zou een regelmatig open-
baar overleg tussen de Kamer en de Bankdirectie in de
weg staan. Evenmin als de Kamer in discussie treedt met

departementsambtenaren, doet zij dat met de Bank-
directie. Wel valt soms in de ambtelijke bijstand van de
minister een medewerker van de Bank, die geen lid is van
de directie, te ontwaren. Zulks geschiedt dan op uit-
nodiging van de minister.
Het verzoek van een aantal Kamerleden aan de minister om
een regelmatig openbaar overleg tussen de commissie en
de Bankdirectie te bevorderen heeft wel geleid tot de
volgende overeengekomen informele gedragslijn. Van tijd
tot tijd kan op verzoek en op initiatief van de vaste
Kamercommissie - nadat  de  minister  en de Bankdirectie
hierin toestemmen - een  informeel  gesprek  plaatsvinden

op de Bank tussen leden van de commissie en de Bank-
directie. Van deze gesprekken wordt geen officieel ver-
slag gemaakt zodat er ook niet een officieel Kamerstuk
kan ontstaan. Op die wijze worden de bestaande staats-
rechtelijke verhoudingen niet aangetast. Hoewel ook naar
mijn mening, gelet op het beginsel van de ministeriele
verantwoordelijkheid, een formeel overleg tussen DNB en
parlement te ontraden is, acht ik het daarentegen wel
wenselijk dat de vaste commissieleden van Financien een
commissievergadering wijden aan het jaarverslag van DNB,
kort nadat dit verslag in april verschijnt. In verge-
lilking tot de MvT op het begrotingshoofdstuk van Finan-
cien bevat namelijk het jaarverslag zeer uitvoerige en
gedetailleerde  informatie over het  gevoerde  monetaire
beleid en de monetaire ontwikkelingen.

7.   Ook de opvatting van een Kamermeerderheid dat een cen-
trale bank dient te beschikken over een zo groot moge-
lijke mate aan beleidsvrijheid geeft een antwoord op de
vraag waarom in het Nederlandse parlement zo weinig aan-
dacht aan het monetaire beleid besteed wordt. Immers,
wanneer men opteert voor een 'onafhankelijke'  centrale
bank, dan vloeit hieruit voort dat een direkte inmenging
in het centrale-bankbeleid allesbehalve wenselijk is.
In mijn hoofdstuk 'Enige algemene opmerkingen over de
verhouding tussen centrale bank en parlement'  heb  ik
erop gewezen dat deze opvatting niet meer kan zijn dan
een  intentieverklaring,  uitgesproken  op  een  bepaald
tijdstip. In dit verband is het van belang de lezer er-
aan te herinneren dat juist in een periode (eind jaren
'70 - begin jaren '80), toen de monetaire en economische
situatie allesbehalve rooskleurig was, een Kamermeerder-
heid de onafhankelijke positie van DNB benadrukte.

15)
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8.   Een verandering in de pariwaarde van de gulden kon voor
1948 slechts plaatsvinden door de Muntwet te wijzigen.
Na 1948 berustte de facto de beslissing om de pariwaarde
van de gulden  te wi jzigen  bi j de regering; eerst   in  1964
werd een en ander formeel vastgelegd. Ook thans wordt
een wisselkoersarrangement vastgesteld bij KB.
Gezien de politieke verantwoordelijkheid van de minister
hangt het in laatste instantie af van de houding van de
Staten-Generaal of zij het totstandkomen van een (nieuw)
wisselkoersarrangement beschouwen als een zeer delicate
aangelegenheid en of zij bijdragen tot het vertrouwen
van de marktpartijen in de nieuw tot stand gekomen koers
van de gulden.
Voor  de  beschouwde  periode  blijkt  inderdaad  dat  de
Staten-Generaal een grote mate aan terughoudendheid aan
de dag legden om in het openbaar het Nederlandse wissel-
koersbeleid te bespreken en te bediscussieren. De Kamer
is zeer terughoudend in discussies die tot speculatieve
gevolgen voor de rentestand en de wisselkoersen zouden
kunnen leiden. Het Kamerlid Woltgens merkte hierbij  op

dat het om een beoordeling achteraf gaat, waarbij her-
stel van eventuele fouten uitgesloten is, zeker in een
situatie waarin de standvastigheid van het beleid zelf
al een instrument vormt om bijvoorbeeld de rente laag te
houden. 16)
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Voetnoten behorende bij hoofstuk 4: De verhouding van de Staten-Gene-
raal ten opzichte van DNB na 1950.

1) Visser (1980) - blz. 472.
2) Bosman (1981) - blz. 250.

3) Puchinger (1978) - blz. 119-120.
4) Hand. II, 1966-1967, blz. 307.
5) Vondeling (1968) - blz. 150 en blz. 165.
6) Hand. II, 1976-1977, blz. 2889.
7) Hand. II, 1968-1969, blz. 337.
8) Zie ook Posthuma (1968) - blz. 432.
9) Zie hoofstuk 3 van dit deel.
10) Schokker (1984) - blz. 44
11) Holtrop (1958) - blz. 118.
12) Van Raalte (1977) - blz. 208.
13) Holtrop (1958) - blz. 112 t/m 117.
14) Zie het betoog van het Kamer Van Amelsvoort: Hand. II, 1979-1980,

blz. 3798 en blz. 3856-3857 en het betoog van Dolman: Hand. II,
1976-1977, blz. 2889.
Nog zeer recent achtten een aantal Kamerleden het gewenst de Bank-
directie te horen voor de vaste commissie voor Financien over de
gang van zaken rond de Tilburgsche Hypotheekbank.

15) Zie hoofdstuk 3 van dit deel.
16) Briefwisseling tussen de schrijver en drs.  M.A.M. Woltgens van

14 mei 1984.
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De verhouding van de Staten-Generaal
ten opzichte van De Nederlandsche Bank 1863-1985:

van een geclausuleerd monopolie
tot een geclausuleerde zelfstandigheid.

Deze studie tracht een antwoord te geven op de vraag hoe de verhouding
van de Staten-Generaal ten opzichte van De Nederlandsche Bank (hierna
afgekort als: DNB of de Bank) gekenmerkt wordt. Teneinde op deze vraag
een antwoord te geven wordt in deze studie de parlementaire behande-

ling van het monetaire beleid sinds 1863 centraal gesteld. Niet bij de
wet namelijk, maar bij Souverein Besluit - zonder de tussenkomst van
de Staten-Generaal - is DNB in 1814 opgericht. Eerst in 1863 werd het
aan DNB verleende octrooi, dat wil zeggen het aan haar verleende recht
tot uitgifte van bankbiljetten, bij de wet toegekend.
Dat we voor onze probleemstelling de parlementaire behandeling van het
monetaire  beleid,  en bijvoorbeeld niet de behandeling van het be-
drijfs-economisch toezicht van de Bank op de kredietinstellingen, be-
spreken, vloeit mede voort uit de - blijkens de MvT op artikel 9 van
de Bankwet van 1948 - belangrijkste taak van DNB, te weten de waarde
van de Nederlandse geldeenheid reguleren op zodanige wijze als voor
's lands welvaart het meest dienstig is en daarbij die waarde zoveel
mogelijk te stabiliseren.
Nederland heeft niet alleen zijn sociale kwestie, zijn schoolstrijd,
zijn kiesrechtkwestie, maar ook zijn Muntkwestie - die zich afspeelde
in de jaren 1871-1903 - gehad. Hoewel de beslissende overgang van de
dubbele en de zilveren standaard tot de gouden standaard zich in de
eerste helft van de jaren '70 der vorige eeuw heeft voltrokken, blijkt
dat deze standaard tot stand kwam als gevolg van een reeks partiele
beslissingen in verschillende landen en zonder dat men het eens was
geworden over de vraag of het zilver, het goud of het zilver en goud
als basis van het internationale monetaire stelsel moest dienen. Deze
strijdvraag, die bekend staat onder de term 'Muntkwestie', heeft even-
als in andere landen van West-Europa en de Verenigde Staten ook in
Nederland de gemoederen bezig gehouden. Het had tot gevolg dat hier te
lande na 1873, onder het metallieke geldstelsel, geen definitieve wet-
telijke regeling van het muntwezen tot stand is gekomen.
De gevolgen. die voor de verhouding tussen DNB en Staten-Generaal
voortvloeiden uit de onbevredigende toestand op muntgebied, waren de
volgende:
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1.  Vanaf 1875 - toen in Nederland de hinkende standaard werd inge-
voerd - werd door de wetgever aan DNB geen duidelijk richtsnoer
gegeven voor de bepaling van het beleid dat zij zou hebben te vol-
gen.  In tegenstelling tot de door velen aangehangen mening, als
Zou onder een metalliek geldstelsel de wetgevende macht uitmaken
welke standaard in het  land van toepassing zou zijn. waarna de
circulatiebank een duidelijk richtsnoer heeft voor het monetaire
beleid, hebben wij in deze studie geconstateerd dat het streven
naar pariteitshandhaving uitsluitend afhankelijk was van het ver-
mogen en de bereidheid van de Bankdirectie goud voor uitvoer ter
beschikking te stellen, wanneer de wisselkoersen zich tegen Neder-
land keerden.

2.  Tot 1948 bezat DNB ten aanzien van de bankbiljettenemissie een
geclausuleerd monopolie.  Het stond de wetgever vrij om ook aan
anderen het recht te geven bankbiljetten te emitteren,  voor het
geval dat - volgens de wetgever - DNB niet aan haar taakopdracht
voldeed. Op deze wijze kwam de minister van Financidn, Betz. in
1863 tegemoet aan de wens van velen om op het punt der biljetten-
uitgifte volledige vrijheid te laten. Het is mede het gevolg van
de  Muntkwestie  geweest  dat - sinds  de  medio  jaren  '70  van de
vorige eeuw - geen zinnig mens er meer over dacht om naast DNB ook
aan anderen het recht toe te kennen bankbiljetten te emitteren.

3.  Er zal weinig aanleiding zijn zich rekenschap te geven van de
principiele verhouding tussen regering en circulatiebank, wanneer
bij de wet is vastgelegd dat de zilveren of gouden standaard zal
gelden, waarmee aan de circulatiebank een duidelijk richtsnoer is
gegeven voor de bepaling van het beleid dat zij zal hebben te vol-
gen. Daar nu een definitieve regeling van het muntwezen in Neder-
land na 1873 uitbleef ligt het voor de hand dat bij pricaire mone-

taire  ontwikkelingen - zoals in de jaren '80  van  de  vorige
eeuw - de verhouding tussen DNB  en  regering wil  een vraagstuk
wordt. In ons chronologisch verslag over de Muntkwestie hebben we
inderdaad meermalen geconstateerd dat  in de Staten-Generaal  de
positie van DNB ter discussie gesteld werd. Te denken valt hier
aan het - door  de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangeno-
men - amendement Gildemeester op het op 21 februari 1883 ingedien-
de wetsontwerp tot machtiging van de minister van Financien om
voor een bedrag van ten hoogste f 25 mln. aan rijksdaalders te
versmelten tot baren en die baren te verkopen. De Bank droeg wel-
iswaar de volledige verantwoordelijkheid over de discontopolitiek,
maar - zo vroeg de Kamermeerderheid zich af - diende niet uitein-
delijk  de  minister - gezien de gesteldheid van het munt-
wezen - zich ervan te vergewissen of het discontobeleid van DNB
wel in overeenstemming was met de intentie van de wetgever zoveel
als mogelijk de schatkist de uitgaven te besparen, die de uitvoe-
ring van deze Omsmeltingswet zou medebrengen?
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Geen betekenis kwam er sinds het midden van de jaren '70 der vorige
eeuw toe aan het recht van het parlement om naast DNB meer circulatie-
banken toe te staan als indirecte beinvloedingsmogelijkheid ten aan-
zien van het centrale bankbeleid. Ook aan een andere indirecte beln-
vloedingsmogelijkheid waarover de Tweede Kamer beschikte. te weten de
mogelijkheid gebruik te maken    van het recht van amendement teneinde
haar wensen over het centrale bankbeleid kracht bij te zetten, kunnen
we nauwelijks betekenis toekennen, gezien het volgende.
Aangezien de bepalingen van de octrooiwet tot stand kwamen als een
overeenkomst tussen twee gelijkwaardige partijen en niet als een een-
zijdig door de regering opgelegde wil aan DNB, kon van het recht van
amendement door de Tweede Kamer slechts een bescheiden gebruik gemaakt
worden en dan nog op ondergeschikte punten. Daardoor bestond er voor
de Tweede Kamer nauwelijks gelegenheid zelf een actief aandeel te heb-
ben in de inhoudsvorming van een Bankoctrooi.
Vanaf 1887 tot en met 1948 heeft telkens de organisatievorm van DNB in
de beide Kamers der Staten-Generaal ter discussie gestaan. Aangezien
er geen betekenis meer toekwam aan het recht van het parlement om
naast DNB meer circulatiebanken toe te staan als indirecte beinvloe-
dingsmogelijkheid over het centrale bankbeleid was het in deze periode
telkenmale het zoeken naar een organisatievorm van de Bank teneinde te
waarborgen dat DNB zou beantwoorden aan haar taakopdracht. Veelvuldig
nam in de ogen der Kamerleden DNB een dubbelzinnige positie in. De
Bank werd niet alleen gezien als een monetaire autoriteit, maar ook

als een private instelling, een handelsonderneming, gericht op het
maken van winst. Deze in de ogen der Kamerleden dubbelzinnige positie
van DNB verklaart voor een groot deel het in deze periode geuite wan-
trouwen tegenover het centrale bankbeleid. Men denke aan de Muntkwes-
tie,  de  parlementaire  behandeling  van  de  verschillende  Bankwet-

ten - waarbij de kwestie der winstuitkering de juiste opvatting van
het karakter van een circulatiebank dreigde te verduisteren - of aan
het wetsvoorstel tot dekking van het pondenverlies van DNB in 1932.
Pas na 1948 komt, zo menen wij te mogen concluderen, aan deze dubbel-
zinnige positie van de Bank een einde met de naasting van haar aan-
delen en de Bankwet 1948. Sindsdien heeft de organisatievorm van DNB
in het parlement nimmer meer ter discussie gestaan.
In 1948 kwam een Bankwet tot stand die niet, gelijk de voorafgaande

Bankoctrooien, een herziening van de Bankwet van 1863, maar een nieuwe
wet op een nieuwe grondslag, betekende. De vroegere Bankoctrooien im-
mers, tot en met die van 1937, hadden alle een typisch metallistische
grondslag. Daarentegen draagt de Bankwet van 1948 een a-metallistisch
karakter.
In de Bankwet van 1948 wordt aan de minister van Financion het recht
toegekend zonodig aan de Bankdirectie aanwijzingen te geven in die
gevallen waarin hij het ter coordinatie van de monetaire en financidle

politiek der regering en de politiek van de Bank noodzakelijk acht.
Naar onze mening waren de door de Staatscommissie De Vries en minister
Lieftinck in de jaren 1946 en 1947 aangedragen argumenten voor een
aanwijzingsrecht niet overtuigend. Uit het feit, dat niet vanaf de
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Bankwet van 1948 maar reeds vanaf 1875 aan DNB geen duidelijk richt-
snoer gegeven werd over het monetaire beleid, volgt dat het recht van
de minister om aan de Bank aanwijzingen te geven niet noodzakelijker-
wijs voortvloeit uit de overgang van een metalliek naar een fiduciair
geldstelsel. Wij zijn derhalve van mening dat het belangrijkste door
de Staatscommissie De Vries in 1946 aangedragen argument, geen geloof-
waardig argument kan zijn om in de Bankwet het aanwijzingsrecht op te
nemen.

Het tweede door de commissie aangedragen argument voor een aanwij-
zingsrecht - dat overigens reeds door minister Lieftinck tijdens zijn
rede gehouden bij de installatie van de commissie werd genoemd - luid-
de als volgt. Aangezien het monetaire beleid van DNB niet langer een
autonoom karakter kan en mag dragen, doch een onderdeel moet vormen
van de algemene economische politiek der regering en aan deze laatste
ondergeschikt moet zijn, waardoor de mogelijkheid niet mag worden uit-
gesloten dat de beslissingen van DNB kunnen leiden tot een doorkrui-
sing van het monetaire- en financidle beleid der regering, is het ge-

wenst dat de minister de beschikking heeft over het aanwijzingsrecht.
Voor wat betreft dit argument willen we er evenwel op wijzen dat noch
minister  Lieftinck,  noch de  Staatscommissie De Vries,  een antwoord
gegeven hebben op de voor de hand liggende vraag of een centrale bank,
die de jure niet gebonden is aan aanwijzingen van anderen, het rege-
ringsbeleid kan en zal doorkruisen. Bovendien is juist kenmerkend voor
de monetaire analyse van DNB de scheiding die wordt aangebracht tussen
de taak van de Bank - het stabiliseren van de waarde van de gulden en
de overige doeleinden van de sociaal-economische politiek. Ongeacht de
invulling die aan de sociaal-economische politiek gegeven wordt, zal
men monetaire condities in acht moeten nemen. Reeds tijdens de alge-
mene beraadslagingen over het ontwerp-Bankwet 1948 gaf de Kamermeer-
derheid - door het aannemen van het amendement Sassen teneinde in ar-
tikel 9 de stabiliteit van de waarde van de Nederlandse geldeenheid
als taak op te nemen - te kennen dat het een verkeerde gedachte zou
zijn wanneer, met voorbijgaan aan het stabiliseren van de waarde van
de gulden, het monetaire beleid alleen en uitsluitend ten dienste zou
staan als instrument waarbij het oog slechts gericht is op de werkge-
legenheidssituatie. In die zin kan en mag het monetaire beleid niet
ondergeschikt zijn aan het sociaal-economische beleid van de regering.
Er zij op gewezen dat alles wat met 's lands welvaart te maken heeft
(zoals:  werkgelegenheid,  beheerste  groei,  productiviteit,  etcetera)
tot de doelstelling van DNB gerekend kan worden. Maar, het zo stabiel
mogelijk houden van de geldeenheid is de enige taak die uitdrukkelijk
genoemd wordt.
Onze conclusie is dat, hoewel de door de commissie De Vries en

minister Lieftinck aangedragen argumenten voor een aanwijzingsrecht
uiterst zwak zijn, de grondbeginselen van de huidige Bankwet, waarbij
DNB een geclausuleerde zelfstandigheid heeft daar het monetaire beleid
uiteindelijk onder de ministeridle verantwoordelijkheid valt, als de
meest optimale beschouwd mogen worden. Enerzijds geeft de Bankwet de
mogelijkheid aan de Bank dat zij bij de uitvoering van de aan haar
opgedragen taak een op eigen verantwoordelijkheid gegrond beleid kan
voeren. Anderzijds wordt het beleid door het aanwijzingsrecht aan de
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hogere  verantwoordelijkheid van  's lands  regering ondergeschikt ge-
maakt. Gezien vanuit het gezichtspunt van het parlement brengt deze
situatie met zich dat de minister zich niet achter de Bank kan en mag
verschuilen. Om der wille van de zuiverheid der politieke  verhou-
ding- en, waarbij in alle duidelijkheid de minister de politiek ver-
antwoordelijke is voor het monetaire beleid, moet dit worden toege-
juicht. Overigens werd het aanwijzingsrecht pas vanaf de jaren '60 op
deze wijze geinterpreteerd. In de jaren  '50 was er sprake van een
situatie  waarin de  verantwoordelijkheid voor het beleid vervaagde.
waaronder in dit verband verstaan moet worden een situatie waarin de
minister, die formeel door de Kamer ter verantwoording kon worden ge-
roepen, zich daar in feite aan onttrok. Tenslotte kunnen we opmerken
dat gezien vanuit het gezichtspunt van de centrale bank de grondbegin-

selen van de huidige Bankwet met zich brengt dat zij een minder geex-
poneerde plaats in het politieke stelsel inneemt dan een centrale bank
die onafhankelijk van aanwijzingen is.
Het vastleggen van de ministeriele verantwoordelijkheid voor het mone-
taire beleid in de Bankwet  van  1948,  heeft  de  verhouding  van  de
Staten-Generaal ten opzichte van DNB na 1950 niet noemenswaardig ge-
wijzigd in vergelijking tot die verhouding in de periode 1863-1950.
Onze   conclusie   is   dat   er   in de verhouding tussen Staten-Generaal   en
DNB sprake is van een opmerkelijke continuiteit.  In de door ons be-
sproken  ruim 120 jaren parlementaire behandeling van het monetaire
beleid hebben rust en harmonie overheerst, dat wil zeggen in de regel
is er geen sprake geweest van een directe parlementaire bemoeiing met
het monetaire beleid.  De verhouding van de Staten-Generaal ten op-
zichte van de Bank wordt gekenmerkt door een grote mate aan terughou-
dendheid van de beide Kamers der Staten-Generaal om over het monetaire
beleid met de minister in discussie te treden. De Staten-Generaal be-
steden weinig aandacht aan het monetaire beleid. Zo had het - voor
1950 - voor de hand gelegen dat de Staten-Generaal zich grondig reken-
schap zou geven van de (eventueel: nadelige) gevolgen, van de toestand
op muntgebied in de periode 1871-1903, op het door DNB gevoerde mone-
taire beleid. Ook na 1950 moeten we constateren dat het parlement nau-
welijks  aandacht  heeft  geschonken aan de,  vanuit een mondiaal ge-
zichtspunt bezien, unieke elementen van het Nederlandse monetaire be-
leid, waaronder te rekenen vallen de reeds in de begin jaren '50 bij-
zondere nadruk die gelegd werd op de monetaire aspecten van de econo-
mische verschijnselen en het kredietplafonneringsinstrument als be-
langrijkste instrument van de monetaire politiek.
Onze conclusie  is dat de geringe parlementaire bemoeienis met het
monetaire beleid hoofdzakelijk door de volgende drie factoren ver-
klaard moet worden:

l.  DNB dient op enige afstand van de politiek te opereren. DNB kan op
enige afstand van de politiek opereren daar er van een zekere ob-
jectivering van het monetaire beleid sprake is.

2.  De Bank neemt een bijzondere positie in ten opzichte van de rege-
ring  en  de  beide  Kamers  der  Staten-Generaal.  DNB  heeft - na
1948 - een primaire verantwoordelijkheid voor de instrumenten van
de monetaire politiek en het reservebeleid, terwijl het niet in
's lands belang zou zijn wanneer de Kamer aanstuurt op een con-
flict met de Bankdirectie.
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3.  Kamerleden gaan hoogst vertrouwelijk om met monetaire aangelegen-
heden. De Staten-Generaal leggen een grote mate van terughoudend-
heid aan de dag om in het openbaar het wisselkoersbeleid te be-
spreken en te bediscussieren.

Slechts een aantal malen heeft het parlement zich met het beleid in
hevige mate ingelaten.  Ik denk hierbij aan de Muntkwestie, zijnde de
strijd over de vraag of in de vorige eeuw de Nederlandse gulden zich
zou moeten richten tot het goud, het zilver of het goud en zilver en
aan de parlementaire  behandeling van  de  Wet  Toezicht  Kredietwezen
1952, toen de vraag centraal stond of een permanent monetair toezicht
op het kredietwezen wenselijk was, in het bijzonder of DNB diende te
beschikken over het instrument der kwantitatieve kredietcontrole.
In beide gevallen bleek dat een hoofdrol in deze kwesties toevalt aan
de minister van Financien. Zo waren - voor wat betreft de Muntkwes-
tie - de beweegredenen van minister Van Delden voor de Staten-Generaal
onduidelijk,  terwijl zijn argumenten voor munthervorming niet over-
tuigden en zijn verstandhouding tegenover het parlement was allesbe-
halve goed. Voor wat betreft het door minister Lieftinck in 1951 inge-
diende wetsvoorstel Toezicht Kredietwezen  zij  erop gewezen  dat  de

vraag waarom de minister van te voren geen adviezen had ingewonnen bij
de representatieve organisaties van het bankwezen onbeantwoord bleef,
alsmede de vraag waarom de minister in zijn wetsvoorstel het overleg
tussen DNB en de kredietinstellingen, teneinde te komen tot een kre-
dietrestrictie, niet centraal stelde. Tenslotte verdient ook hier ver-
meld te worden dat de verstandhouding tussen minister en parlement
allesbehalve rooskleurig was. Eerst met  de komst van minister
Van de Kieft kon aan de regeling met betrekking tot het monetaire toe-
zicht een blijvend karakter gegeven worden. De Wet Toezicht Krediet-
wezen van 1956 droeg, mede gezien het feit dat thans het overleg tus-
sen DNB en de representatieve organisaties van het bankwezen de basis
vormde, het stempel der pacificatie.

In deel III van deze studie hebben wij een uiteenzetting gegeven van
de monetaire analyse van DNB. De monetaire analyse - waaraan onlos-
makelijk de namen van Kessler en Holtrop verbonden zijn - voldoet niet
in de laatste plaats aan de wens om verantwoordelijkheden van de ver-
schillende besluitvormende instanties te kunnen onderscheiden. ZO
heeft Holtrop erop gewezen dat een coordinatie tussen het monetaire
beleid van DNB en het regeringsbeleid altijd mogelijk is geweest, aan-
gezien al in een vroeg stadium wederzijds erkend werd dat het werkter-
rein van de Bank kan worden afgebakend, waarmee haar verantwoordelijk-
heid kan worden aangegeven. Het is evenwel opmerkelijk dat de mone-
taire analyse van DNB, in het licht van een afbakening van het werk-
terrein en in verband met de aanneming van de Bankwet in 1948. toen de
verhouding tussen DNB en het ministerie van Financien voorshands onbe-
paald was, nauwelijks die aandacht in de literatuur heeft gekregen die
het verdiende.
De betekenis van de monetaire analyse voor het monetaire beleid is dat
de analyse, door een inzicht te geven in de monetaire problematiek,
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ons een visie geeft over de rol die het monetaire beleid dient te spe-
len. Ik denk hierbij aan de gedachtengang dat aan het monetaire beleid
een conditionerende rol toekomt. Zo heeft een aanhoudende geldontwaar-
ding tot noodzakelijke voorwaarde een voortgaande expansie van het
geldvolume.  Slechts in die zin worden processen van geldontwaarding
monetair geconditioneerd. Met andere woorden, de term 'conditie' geeft
niet aan dat monetaire factoren een voldoende voorwaarde zijn, aange-
zien het optreden van geldontwaarding ook afhankelijk is van andere
factoren, waaronder de stand der conjunctuur, die naast de monetaire
factoren hun invloed kunnen doen gelden. En waarover helemaal geen
uitsluitsel wordt gegeven bij de uitspraak dat processen van geldont-
waarding monetair geconditioneerd zijn is of er al dan niet een direkt
causaal verband bestaat tussen monetaire factoren - zoals het stij-
gingstempo van de liquiditeitenmassa - en het tempo van de geldont-
waarding.
De omvang van de binnenlandse liquiditeitscreatie vormt de  strate-
gische factor in het monetaire beleidsmodel van DNB. De uit het mone-
taire conditiemodel  voortvloeiende  beleidsuitgangspunten - zoals  een
norm  voor  de  binnenlandse  liquiditeitscreatie - moeten  voorzichtig
gehanteerd worden. Dat vloeit reeds voort uit het door de analyse ge-
maakte  onderscheid tussen condities  en causaliteiten.  De monetaire
analyse pretendeert immers niet een omvattende causale monetaire en
economische analyse te geven. Hierbij is er in deel III continu op
gewezen dat in de monetaire besluitvorming voor eenzijdigheid wordt
gewaakt door economische grootheden als kostenniveau, produktievolume,

werkgelegenheidssituatie, etcetera, in de beschouwing te betrekken. Zo
menen wij te mogen concluderen dat het wisselkoersbeleid, zoals dat
vanaf de jaren '70 gevoerd werd, niet eenzijdig gericht is op prijs-
stabiliteit  en betalingsbalansevenwicht met  voorbijgaan aan in het
bijzonder het bestrijden van de werkloosheid. Het lag buiten het be-
reik van de monetaire autoriteiten om via een ander wisselkoersbeleid
de concurrentiepositie te verbeteren dan wel via het wisselkoersbeleid
een verslechtering van de concurrentiepositie tegen te gaan. Gelet op
het essentiele onderscheid tussen condities en causaliteiten voor de
monetaire analyse zij er voorts op gewezen dat de liquiditeitsquote
niet als een indicator voor het beleid beschouwd mag worden en dat de
norm voor de toelaatbare binnenlandse liquiditeitscreatie niet coGte
que coGte werd nagestreeft.
Er is nog een andere reden die tot voorzichtigheid maant. Dat vloeit
voort uit het feit dat in het conditiemodel met werkhypothesen gewerkt
wordt. Zo kan er op gewezen worden dat de waarde die DNB geeft aan de
marginale liquiditeitsquote, zijnde de behoefte aan een normale kas-

voorraad voor transactiedoeleinden, niet op een econometrische schat-
ting berust maar eenvoudigweg gelijkgesteld wordt aan de omvang van de

liquiditeitsquote aan het begin van het jaar.  Er wordt met andere

woorden uitgegaan van de hypothese dat de liquiditeitsbehoefte even-

redig stijgt met de groei van het nominale nationale inkomen.

Een belangrijk beleidsuitgangspunt van de analyse is voorts dat bij de

bepaling van de toelaatbare binnenlandse liquiditeitsvoorziening van

een wijziging in de rentestand geabstraheerd wordt. De rente-ontwikke-
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ling wordt overgelaten aan het spel van vraag en aanbod op de kapi-
taalmarkt bij een door de autoriteiten in de hand te houden  'even-
wichtige' liquiditeitsvoorziening.
Eveneens zij erop gewezen dat een aanpassing van de pariteit of de
wisselkoers van de gulden in het monetaire conditiemodel van DNB geen
deel uitmaakt van het beleid ter verwezenlijking van het interne- en
het externe evenwicht. De gedachte dat men via een revaluatie de in-
flatoire invloed van de buitenwereld, op de Nederlandse volkshuishou-
ding uitgeoefend, kon neutraliseren sprak nauwelijks aan in de jaren
'50 en '60. Vanaf de jaren '70 werd en wordt een effectieve apprecia-
tie van de gulden door de monetaire autoriteiten echter positief be-
oordeeld teneinde langs die weg de inflatoire werking van het externe
economische milieu te matigen. Er zij hierbij op gewezen dat de mone-
taire analyse tot stand kwam in een periode met voor de geindustriali-
seerde  wereld  in feite  vrij  rigide wisselkoersverhoudingen waarin,
tussen het herstel van de convertibiliteit in 1958 en de problemen
rond het pond-sterling in 1967, uitsluitend de D-mark en de gulden een
pariteitswijziging hebben ondergaan. In de huidige mondiale situatie
behoeft het  geen betoog, dat aan het in deel III - hoofdstuk
1.7. - naar aanleiding van de discussie tussen Klant en Holtrop - be-
schreven beleidsdilemma bij overvloedige externe monetaire impulsen en
de  beleidsaanbeveling,  te  weten  aanpassing  aan  het  buitenlandse
prijs- en kostenpeil in plaats van een wijziging van de pariteit van
de gulden wat in de jaren '50 en '60 h6t uitgangspunt vormde voor het
in Nederland gevolgde wisselkoersbeleid, geen enkele betekenis meer
toekomt.

Een kredietplafonneringsbeleid kan zonodig gevoerd worden teneinde het
wisselkoersbeleid te ondersteunen. Dit beleid is vanaf de  jaren  '70
erop gericht de gulden zo dicht mogelijk bij de D-mark te doen blijven
met als doel het bevorderen van de beheersing van de prijsinflatie in
Nederland. Ook in de jaren '60 werd het voeren van een kredietplafon-
neringsbeleid ingegeven door externe overwegingen, met name door de
betalingsbalanssituatie.  Hierbij  zij  erop gewezen dat elke krediet-
restrictieperiode vanaf de jaren '60 gepaard ging met een terugslag op
de lopende rekening.  Daar in de monetaire analyse er van uitgegaan
wordt  dat  een duurzaam betalingsbalanstekort  geconditioneerd  wordt
door het voortdurend optreden van netto inflatoire binnenlandse mone-
taire impulsen, probeert DNB het tekort op de lopende rekening door te
laten werken in de binnenlandse monetaire verhoudingen door bij de
berekening van de kredietruimte  te  abstraheren van  liquiditeitsaf-
vloeiing uit hoofde van dit betalingsbalanstekort.  Aldus roept een
norm voor de toelaatbare binnenlandse liquiditeitscreatie monetaire
tegenkrachten op die kunnen leiden tot het verdwijnen van dit tekort.
Hierbij zal de financiering van een betalingsbalanstekort slechts kun-
nen geschieden uit activering van bestaande liquiditeitsreserves, wat
gepaard zal gaan met een daling van de liquiditeitsquote en een stij-
ging van de rentestand. De toestroming van buitenlandse middelen naar
de kapitaalmarkt, als reactie op een via het monetaire beleid veroor-
zaakte rentestijging, is aanvaardbaar als bijdrage tot herstel van het
betalingsbalansevenwicht en daarmee tot verdediging van de wisselkoers.
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De kredietplafonnering is het belangrijkste instrument van monetaire

politiek geweest in het tijdvak 1950-1985. Deze voorkeur voor het kre-
dietplafonneringsinstrument boven de indirecte kredietrestrictierege-

ling van de begin jaren '60 hield verband met internationale monetaire
overwegingen, in het bijzonder met het door DNB gevoerde reservebeleid
dat gebaseerd was op goud. Ook medio de jaren '70 gaf de Bank voorkeur
aan  het  kredietplafonneringsinstrument  boven de  indirecte  krediet-
restrictie. Het geldmarktrentebeleid neemt thans een prominente posi-
tie in bij de regulering van de wisselkoers. Aangezien bij een indi-
recte kredietrestrictieregeling de transmissie  steeds  loopt  via  de
geldmarktrente kan de situatie zich voordoen dat het interne en het
externe aspect van de monetaire doelstelling aan het geld- en valuta-
marktbeleid tegenstrijdige eisen stellen.  Bovendien zijn er bij DNB
twijfels over de effectiviteit van een indirecte kredietrestrictie-

regeling. Vandaar dat voor het beleid ter beheersing van de binnen-
landse (bancaire) liquiditeitscreatie een afzonderlijk instrument

wordt aangewend, te weten het kredietplafonneringsinstrument.
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BIJLAGE  I  -  DEEL  I I

GEMIDDELDE PRIJS VAN HET ZILVER TE LONDEN - 1845-1914

(in pence per ounce standard)

jaar jaar jaar

1845 59.25 1868 60.47 1891 45.07

1846 59.31 1869 60.45 1892 39.82

1847 59.67 1870 60.52 1893 35.67

1848 59.50 1871 60.53 1894 28.93

1849 59.67 1872 60.29 1895 29.82

1850 60.00 1873 59.21 1896 30.79

1851 61.00 1874 58.36 1897 27.48

1852 60.56 1875 56.76 1898 26.95

1853 61.56 1876 53.08 1899 27.43

1854 61.56 1877 54.85 1900 28.25

1855 61.38 1878 52.57 1901 27.19

1856 61.50 1879 51.23 1902 24.13

1857 61.75 1880 52.23 1903 24.69

1858 61.38 1881 51.74 1904 26.36

1859 62.00 1882 51.80 1905 27.81

1860 61.67 1883 50.60 1906 30.85

1861 60.67 1884 50.68 1907 30.17

1862 61.38 1885 48.65 1908 24.37

1863 61.31 1886 45.39 1909 23.71

1864 61.37 1887 44.68 1910 24.66

1865 61.04 1888 42.87 1911 24.59

1866 61.17 1889 42.64 1912 28.06

1867 60.58 1890 47.73 1913 27.62

1914 25.29

Toelichting op de tabel:

Gegevens zijn afkomstig van Staatscommissie-Van Bosse ( 1873-1)  en  van  De  Jong ( 1967-deel  III) .

De jaargemiddelden zijn uit de maandgemiddelden berekend.



356

BULAGE II - DEEL II

GEMIDDELDE KOERS VAN HET POND STERLING TE AMSTERDAM - 1864-1914

(in guldens per pond sterling en berekent voor de boekjaren van DNB lopend van april tot en

met maart van het jaar daarop)

boekjaren boekjaren boekjaren

1864-1865 11.80 1880-1881 12.10 1897-1898 12.07

1865-1866 11.89 1881-1882 12.10 1898-1899 12.08

1866-1867 11.78 1882-1883 12.09 1899-1900 12.10

1867-1868 11.89 1883-1884 12.10 1900-1901 12.08

1868-1869 11.93 1884-1885 12.09 1901-1902 12.09

1869-1870 11.96 1885-1886 12.06 1902-1903 12.13

1870-1871 11.87 1886-1887 12.09 1903-1904 12.07

1871-1872 11.91 1887-1888 12.07 1904-1905 12.07

1872-1873 12.05 1888-1889 12.08 1905-1906 12.10

1873-1874 11.98 1889-1890 12.08 1906-1907 12.11

1874-1875 11.83 1890-1891 12.06 1907-1908 12.08

1875-1876 11.95 1891-1892 12.07 1908-1909 12.08

1876-1877 12.07 1892-1893 12.07 1909-1910 12.10

1877-1878 12.08 1893-1894 12.08 1910-1911 12.08

1878-1879 12.09 1894-1895 12.08 1911-1912 12.09

1879-1880 12.06 1895-1896 12.12 1912-1913 12.09

1896-1897 12.09 1913-1914 12.12

Toelichting op de tabel:

Gegevens zijn afkomstig  van  De  Jong ( 1967-deel  I II ) .
De jaargemiddelden zijn berekend uit de maandgemiddelden,terwijl bij de berekening van de maandgerniddelden
alle dagen in aanmerking zijn ge..men waarvoor notering plaatsvond.
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BiIi AGE IT. - DFF: II

'·0· NAA: Il INI EN 14'INIMATER:AA: ·AN :NE PER U[ ·IM- MAAi· I  ·AN E:F  ER .'APEN 1965 TI)T 141,1 :ESPLITST NAAR

DE BIS:AND:El.EN i:.-11 --r•,r. P.1,ie:s l

G.UL ZILVEk

 aar N.'prl 1 1.9 ...dp. mIi t- rota:,1 Nederlands Zll- zilveren totaal algemeen
i'mil-r: nui: it 'nat,>riajl verg,-1,j .r. ....unt mu:it mat· riaal totaal

18'. 0.1 '. 1 2/.3 63.2 87.6     87.7
31.3 45.8 Ill    - -1

lie. 1.2 26.3 67..' 93.9 95.1
8.8 26.1 63.5 89·6 89.6
8.. ,C.6 -'2.8 103.4 103.4
87(, 55.0 88.n 88.043.0

8'-1 30.5 80.8 111.3 11.3
85                   -                          28· 130.7 58.72..0 40.6 90.2
873            - 28.1 28.1 53.9 29.8 83.6 11.7

8-1 6.3 .6.3 .,/4 27.1 73.5     29.8
87. 56.' 81.2 2.0 83.2 39.5
RIG 38·8 10.8 69.6 37.5 89.5 59.1
877 .1.2 13.3 73.4 /9.€ 79.6 _53.1
878 38.3 12.1 .0.4 73.7 73.7 _24.0
87. 4, ./ 78.1 78.1 22.8
A 8(1 .1.1 37.7 78.8 81.5 60.3
881 I{ .8 6.0 /6.- 88.8 88.8 35.6
882 9.1                - 9.1 91.8                    - 91.8 00.9
88' 9.2 16·6 94.9 94.9 _11·5
884 19.2 4.- 23.9 95.0 95.0 18.9
88h 1..8 15.5 35.3 94.6 94.6 30.0
88. 22.4 f..9 98.4 98./ 64.3
88/ 21.1 ... 57.9 h                      _ 99.7 _57.6
888 24·2 31.9 55.1 101. 1 100.1 55.2
889 .'. p.. 40.8 83.8 83.8 44.6
890 21.1 32.9 r.,6.2 69.9                    - 69.9 26.1
891 21.4 40.6 68.0 68.0 18.6
892 2 1,6 18.2 82.6                    - 82.6 20.7
893 23.8 14.4 38.2 86.7                    - 86.7 24.9
894 24.4 28.1 52·7 85.3 85.3 37.4
895 23.9 2-.5 51.. 85.2 85.2 36.6
89„ p.9 . , 84.0 84.0 15.5
897 23. 31 11.6 83.5 83.6 15.1
898 23.8 ... 33.1 84.. 84.0 _17.1
899 23.8 24.2 48.0 83.1 83.i _31.1
9/0 34.8 58.6 72.2 72.2 130.'
9(21 23.6 60.-' 68.6 68.6 29.3
9>2 24.. 33.'3 57.4 79.4 79.4 36.9

t.j 
e.'.S , .7 47.3 80.4                    - 80.4 27.7
A, 35./ 65.3 79.8                    -              79.8     45.2

905 29·8 /2.3 72.2 77.2                                                        - '77.2 49.3
96 25·i .... 72.. 72.4 :2.4 45.1

31.. 61.8 67.8 67.8 29.6
It 8 ..2 61... 92.' 53.4 53.4 45 8
I. 83.8 115.0 48.6 48.6 63.6
./r ./ 7'.5 10].6 86.6 46.6 38.2

99.5 1 M. 9 27.g 27.9 58.8
145.7 13.0 13·D 58.7

I ./ l e.1.6 9.8                    - 9.8 71. '

9 I 4 %... 160.1 9.6 9.6 69.7

BrD"./·>2«vers /kin /k,·r,st:/ van /,··• iong , 1967 - de .1  HZ)
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BIJLAGE I -  DEEL III

MONETAIR OVERZICHT EN MONETAIRE IMPULSEN 1954-1985

(in % van de binnenlandse liquiditeitenmassa aan het begin van het

j aar)

Toelichting op de tabel:

De tabel is een bewerking van gegevens uit de jaarverslagen van DNB

over 1969,1976,1982,1984 en het Kwartaalbericht 1985-4. Met name is

gebruik gemaakt van de volgende tabellen uit de Statistische Bij-

lage van de jaarverslagen:

tabel 3:Binnenlandse liquiditeitenmassa en spaargelden,

tabel 4.1:Liquiditeitscreatie en -accumulatie,

tabel 4.3:Monetair overzicht en

tabel 6.2:Lopende rekening op kasbasis.

Bij de bewerking van de gegevens wordt de methode van presentatie

gevolgd zoals die voor het eerst in het jaarverslag over 1965 ge-

geven werd. Zoals ik in hoofdstuk 1.8. van deel III opmerkte werd

vanaf dat jaar voor de berekening van de liquiditeitsbehoefte of-

wel de liquiditeitsabsorptie de integrale liquiditeitsquote van

de uitgangssituatie genomen en wel op grond van de veronderstel-

ling  dat de vraag naar liquiditeiten, voor zover afhankelijk  van  het

inkomen,proportioneel aan het inkomen gerelateerd is. Ook thans

wordt door DNB uitgegaan van de hypothese dat de liquiditeitsbehoef-

te in de loop van het jaar evenredig stijgt met de groei van het na-
tionale inkomen.

De binnenlandse liquiditeitscreatie is samnegesteld uit:

liquiditeitscreatie ten behoeve van de overheid - post 2a

kort bankkrediet aan de private sector - post 2b en 2c

netto lange bedrijf der geldscheppende instellingen - post 2d.
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1,j I"ir,r. 2 ,1

Tr,taa 0.8

81 ri i

Pb  Fi ri.19, n  en  e    trhanker                                                                                                                                           -   . .
:lir n 4.,

23 lir/· bedr - 4.Ids-L
1 i n · n   ·-

3. Trirn,·ming var iii birin.       · 117„11 it
It,lillia ( 1*

4 Ll 33 r

da F.
* Prtjss 061..

T,t.1 11 4/=6+ 1-1

5. Liqul·jlteitsactlvnring b.
9 6.Arre overhpid
55 Fo/ilsen en spaar·bank·'n                                               -
Sc Ge·zinnen en bedri}v n
Totaal (5=4-3+le}

6. BE.n·-r.lands- menetaire imp/s-·r. ai'

6/ Ov-rh.*i d < 2 a + Sal 1
Ib Fonds// en sp·aarbanken 1,)b + 03
6/ Gezirinon en bedrUven C k + '„'3 4.4 ...

63 Law,· bed/t]f der /elischer/· 1,14 1-.
21)

7. Benadering van /.  xterne m„nitairr· 1,
4 Via het lopende verkper 1 1-j - 1b J 1 1.. ..,

/b Via her ka/1 tapilverkper ( lci 

To t a i l    ( -' J

8. Proce•/wele st,iginiz vaTi 44 11113131+ult
in de loop van het ./ar

#LbE    4=  B  =  3-/ 1 i-.8  -
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Dmictr. vi:IE 1964 lieS 1966 Mi 1 96 FI 19*9 197·,

1. Liquiditeitstoevs.r uir het buitenland

uit hoofde van:
la Lor-nd vork-er -p kasbasis -2.1 -0.8 -1.0 1.1 1.9

ib 1.0. Vrrine©rdpring'-ival) Ultgaven voor
1 1 V -er var 2:·,1·.rer; erm dier-t,T·.1 1-18.91(-10.21(-8.81 (-7.1 (-13.1)(-17.424_2-7.73(-15.'} 2-1.ul,r-''H.,1,

;c Afr.eming{'+  vap de, r bedrilv#n in buit-1-
lar.3 aan/ehruden liquiditeiten 8        _-1. 5 -0.2 1-1.1 -('.4 - .    -C.8

id :h'.·er,5 -1]··+-rric,r,-ta]r kipltaal·,,erk,-r 1.'1 1.. 0.1 / --/.P    !.3    - -2.1   -4.9

T-t.al Ill -1.1 -.'

2.  BinrieiiI""9  liquiii t. its"ati·> t.b. v.

23;prhpi·:              c.  2.8 5.9  2.9  4. ' 2.5 1.8 -1.,) 4.1 -_.·
22 F  -4- er spaarbanker -0.4    -',4 -,1.1 r).r     ',8  -r .4

2(  G· zinri,     + , bedmven 3.9 3.0 2.1 1.9 8.3 ..0 4.n 9.6 4.8  14.0
2 1  Lan/e b,  ·,·  r  ·d/r  Bel ischepper. 34  1:1-

ptellinE· . pr ovorl,·,porri, r':s*p:. -1./ 1.4  ' .4 1/.8   -'

T·:la I 1 ..9    8.1

3. Toe:. .er.1.ands·_· 1.gul-

diteitenmass:: C 1... 8.. 1(1.8 la.A 1/ .2 9.4 8.3   11.0  15.1

4.  Liquidite'"absorptie dm r st·,jilii A van
het nat. inkomen in ie loop van hot laar

la Pro]. 2, 1'·lillI: 1.. 4..      t... ,/ .

't, P.:isstij'i: I I. 4                •'. I 4.4

TO 44     4 = 1;.6   14.4

5. Liquidlt,-1-5:,rtiv„·ring bl
Sa LaT re  -:rh, 1 1 .4
Sb For,rise' wi spaarbank, n ..'  -i . -'.4  - .-
5. Gezinnen en bedruven 4.2 6. /.9 ...

Totaal (5=4-1.1- -0.. -3.8           3. - '     -0.6 5.4 -1.1  -1.6

6. Binr:prilands % nor.etaire 1-,pulsq af-
konstig van:

62 Overheid (2a + Sa ,.4 4.8    _. -8.8     -2.8

Eb Fondsen en spaarbariken /25 + #bi .  -1.4
60 Gezinnen en bedril··ren   2,  + P I 9.4 3.9 «., A.0 4.1 8.2 c R. 5 1."  1/..
Ed Lan/- bedrif der /eliseheppende in-

stellineen (2d -1.2 -1.8 1.4 ·3.4 - '.1 10.8 -

Totaal 16-2+ 9.6   9.7 8.- 11.3 e.' ...

7. Ber,aderir:g ·.ar. de exter: e monetalre
impulsen

7/ Via het 1/pende verkeer Ila-lbl 16.8 9.4 7.A 8.2 14.0 19.1 24.1 14.- 12.8  40.4
/b Via het kapitaalverkG·pr (ld/ 1.9 1.7 ..1 0      -r.8    1.3 v c   -7.2 -/.9

Totaal (. 18.- 7.9 8.2 13.2 20. E, 31.8 22.: 9.6 33.5

8. Prorentuel- stlging van de liqui-
diteitsquote 1 de loop van het jaar     -5.9       1 -2.9 1.Ct 3.4 4.2 -0.2 -5.1 1.1   1.6
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'b

tr AfT

i.h.7.

·a  r,ve-rh„· id
..:b  i·, r./s··r  p.:·  :F a  rb.1- K···
P''Gel: r'en i bed. 1·.4 1'
w I enge bedrilt d,

.Mg van de ..trii

1. 1 qui,-1 ts..b.r...
..

la f
45 Pr' I.-

5. I iquirll reirs,ic¥1:·,ri·ill bli

.1.4  -1

53 Z,ager, iert'-1-1
Sb F, inds,en en spaarbank /2 1.4

i G.·zinri,·n er bedriver

Tot,·lat  - r. 4-3+1 C ) I.2   1

6. Binrlpnlandso mor.,>taire imp·,ils»r, ,if
.,ms. tz ':ar:

Ba Overheill IN + 5,11
/,b  F,,/ids,·1,  en  spaarbank· rl  f 2b  +  Eb 1
13,- Ge,ziririeri pri b,dr·:pn I nc + m

Ad I.ang.* bedrijf der Reldsrhpppe :id•·  i
11/Ler, 1231

Tot/:al FE·=2+53 ...   ..1

Beradering van de* exteri,e m,w,otair·,
Impulsen

-78 4 18 h-t :opende verke=r 13-:b , 28.- 11.8 1..

7b Via h/·t kapitaalv,»rk, /ldi -e..8  -1 -, 1.8

I...

R. PIle ..ele .1.6.h. 71
.4   - .,4   -1dit >it"quote in ·"· 1'-,1
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BIJLAGE  II - DEEL III

KREDIETRESTRICTIE 1958-1972

Toelichting op de tabel:

Een kredietplafonneringsregeling was van toepassing in de jaren:

1961 tot en met 1962 (Eerste kredietrestrictieperiode)

1964 tot en met 1966 (Tweede kredietrestrictieperiode)

1969 tot en met 1971 (Derde  kredietrestrictieperiode)

De cijfers 1  t/m 5b boven de jaartallen in de tabel geven het volgende weer:
1  =  laatste jaar voordat besloten werd tot het voeren van een krediet-

plafonneringsregeling

2  =  eerste jaar waarin de regeling van kracht was

3  =  laatste jaar dat de regeling gevoerd werd

4  =  eerste jaar na de be indiging van de regeling

Sa =  jaren met een kredietrestrictieregeling

5b =  jaren zonder een kredietrestrictieregeling.

* De geldmarktrente (I9) is de rente op driemaands kasgeld aan de lagere over-

heid

** De kapitaalmarktrente (I10) is de rente op lange staatsschuld.

De gegevens zijn afkomstig van Bijlage I en van de jaarverslagen van DNB
over 1969 en 1976.
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  1:r' I'' 116"" i.,$"id.trl:.lf,;

Irs:-hi·i virik                                                  1                 2                1                 4 5-1 ,
b

Ke,3,·tallch.
li N'·113 -'4 1 „-11 1.,3 ..er, t··9„  ·Larkt-

Fg        ·• · .O.· el-,• •r S.

I.  Wer. 1 n . t.f- 1
ir, % cft,    ..,,e b··ri,epsb, „ilklrtgj 1. ' 1.0 0.9        1.1

I 1 F....p:11 . Li. .2,21.SUmptie (stl .1.,  1,1 3€
Per   ..r· 1 .0 2 .8

I' t.„0: isom per :erkr.em-r 1 5,1.))'1 1% Irt %
per Jaarl 8.(1

15 Arbpidsink.omensqunte 'Jaar/, ·middold,'r:) 68.7 .6 73.. ..1
.

5.5

16 3„1,3 0 1·,p'.r,de rek,"!·111,6 op tr 112:ae'l· -
basls Ii:i mrd. guid,·'r:s) I.J.4                              .•.

I; Financierinlstekort Rijk (in % van Y}     ir. 1 -1.0                                   ..1

IR l.iquid,reitsquot, Tultirro-KeRevens) 40.8 41-1.8 39.9 39.2 210.4 /2.6

I9 Geldmarktr··rite * 1.i:,argpm trid·-1,ler,             ' h·8 1.-72 ... 91.

Il(j K.,pltaaimark:rer'.t,·'" ( 1:in/enid-
4. 4., 4.18delden) 4.24 4.31 4..·1 ..·13

Mon:tair overzicht I in 96 var. de buinentandip  1 iquidi triterimass., aan h.·t  beulin v.i:  het Jacar of 20·middeld uver de . ir ·i

%1  1.1(lulliltelts:c,ev.,-r ult h·r b,.lt··;111·'1    1 ., 1.6 0.8 ..7        1.-
11/ Hin/.enlait,ise liquidt·-its:·/i--ltle *.b.v

u.h.v.
Za Overheid -8.3 -3.. 3.8 -0.7 [1.2 _4.-

2b Fandsen en spaarbanken .3        0.3
2, Gezint/>11 en bed/13/en 3.6 1.9 4.5        2.8
2d Lange bedruf der /elds/heppende M-

-2.4stelliM•·11 m overlopende posten -2.2 1.9 -0.1 1.2        0.9

Totall (21 -6.5 4.9 _r.1

113 Ti,eneming van de birinenlaridse 11
qulditeltenmassa ,1 + 2) ..l 4.0 8.7 9.6 ... 1

I./ 1.iquidlt. itsabsorptle do,r st,jglnk
van het Iiationale inkomen tri de 10,4 vari
het Jaar uit hool'(le van:

' 1 2.1 .. , 6.2 4.94, Productlestu:lng                    _··
/b Pz·ilist:Jglng 2.8 ..6 5.3

Totaal (41 7.7 5.0 8. 4 11.7 7.2

ILS Liquidlteitsactivering bl
-0.3Sa Lagere overheid -U.1 -0.4 1.3 0.. -0.3

bb F'ondsen en spaarbanken 1.1 -0.2 0.1 0.8         0            0.2
54 G:zinren eri bedrilven ..1 1.4 1.9 1'.8 -0.1

Tut:al (5) 4.8 0.8 1.6 ... 1.• -l>.2
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1·•, 4  +./  1.6, )
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2 Pri,5-'li·.·6
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:prd= kr,·11··tres r·lct.-1.·-rl,

Orschrtj ving 2                           3                          4 r. .,b

Ker.:t·t ill· r. 1.58 1969
I: Notte nation-lal trikome·i tegAn markr

prtizen 1% steging tiv een Jaar daarvour ) 11.4 14.5
[2 Werkloosheidspercer,tage  margerriddelde

in % afhank/1/lke beroepsbevolking) 2.1                      1.2,                     1.8                     z  .
I 3 Pril:peil gezinsconsumptie Isti,ging ir. 0

per Jaar) 7.5
14 Loorisiom per were"er i Stuging in %

per Jaar) 8.5 10.5 i 3.C          I  ·

15 Arbeidslnkomensquote (,aargemiddelder} 77,1 --.4       81
IE Saldo lopende rekening op transactie-

basis (ln mrd. guldens{ , C'.1 -0.6 4.1

I7 Financieringstekort Rijk fin % van Y) -2.R -2.4 -1.4 3.8
IB Liquiditeitsquote (ultimo-gegevens) 36.2 34.8 33.3 32 . "         34 . 3         3 f..

I9 geldmarktrente *(Jaargemiddeldeni 5.19 7.76 5.26 .9 f      r.43
I10 Kapitaalmarktrente **(Jaargemiddelden} 6.52 7.47 7.63 7.35 7.70 6.47

Monetair overzlcht:  (in % van de binnenlandse liquiditeitenmassa aan het be·gin vani ht  .la:ir ·,f G··middeld over d.· .1  r-,t ,
TIl Liquiditeltstoevoer ult het buitenland -0.3 2.7 7.. 7.1 .1.2                 1 3.4

I12 Bint.enlandse liquiditeitscreatie t.b.Vi
u.h.v.

Za Overheid 4.7 2.5 -1.0 -8.1 1.1 3.8

2b Fondsen en spaarbanken -0.5 -0.4 0.5 0.8     0      0
k Gezinnen en bedruven 8.3 4. r 3.6 4.8 8.1

2d Lange bedrijf der geldscheppende instel-
lingen en overlopende posten 2.6 1.4 -2.1 1(3.8 N 0.4

Totaal (21 15.1 7.5 1.1 8.3 5 12.'

II3 Toeneming van de binnenlandse liqui-
diteitenmassa (1 + 2) 14.8 10.2 8.3 16.0 9.4 12.8

IN Liquiditeitsabsorptie door stiging van het
nat. inkomen in de loop van het jaar u.h.v.

48 Productiestiging 7.0 7.1 3.5 5.3 5.3 $..

Lb Prusstuging 4.1 6.8 9.3 9.1 6.8 4.3

Totaal (4) 11.4 14.4 13.4 14.9 10.6

II5 Liquiditeitsactivering bij
-0.158 Lagere overheid 0.1 0.5 0.7 -0.7 0.3

Sb Fondsen en spaarbanken 0.3 -1.0 -0.2 2.7 -0.9       -0.2

Sc Gezinnen en bedrilven 4.2 4.2 4.9 -3.1 3.4 -2.1

Totaal (5) -3.8 3.7 5.4 -1.1 2.8 -2.4
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BULAGE III - DEEL III

LIQUIDITEITSQUOTE 1954-1985

(jaarultimo-gegevens in % van het nationale inkomen)

195d 45.8 1965 35.7 1976 39.8

1955 45.2 1966 34.8 1977 35.3

1956 40.6 1967 35.1 1978 34.7

1957 40.6 1968 36.2 1979 34.3

1958 44.7 1969 34.8 1980 35.0

1959 42.2 1970 34.8 1981 35.1

1960 40.8 1971 33.3 1982 37.4

1961 40.8 1972 32.7 1983 39.0

1962 39.9 1973 35.1 1984 40.2

1963 39.2 1974 38.2 1985 42.4

1964 37.2 1975 36.0

Toelichting op de tabel:

Gegevens zijn ontleend aan de iaarverslagen van DNB over 1973  (voor de jaren 1954 t/m 1973);1978

(voor de jaren 1974 t/m 1976),1982 (voor de jaren 1977 t/m 1982) en Kwartaalbericht 1985/4 (mor

de jaren 1983 t/m 1985). Doordat gebruik is gemaakt van Jaarultimo-gegevens corresponderen deze

gegevens niet met de tabel 'Monetair overzlcht en monetaire impulsen' - post 8. In deze post staat

namelijk de procentuele verandering van de liquiditeitsquote in de loop van het jaar centraal.
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BULAGE 19 - DEE.1 III

NoMINALE EFFECTIEVE #:SSELKi-}EPSEN 1 44 'C- 198t

, 1 '-48.    =   100

West-Dultsland Ned··rl.ind

1970 65.4 1970 8".4
1 478 92:.7 1978 99.1

1971 67.2 1971 81.1
197g 99.6 11,79              101).0

1972 68.7 1972 82.1
1980 1980 100.0

1973 74.9 1973 84. I
1981 9/ .A 1981 96.6

1974 79.0 1974 88.-'
1982 1('·.3.2 1982 102.5

1975 79.5 1975 90.8
1983 108.3 1983 104.8

1976 84.6 1976 93.1
1984 108.3 1984 10,3.8

197 91.0 1977 /7.3
10.3.81985 108.8 198

Toelichting op de tabel:

Gegever,s zijn ontleend aan 'Concurrentieposities en betalitigsbalansaanpassing' - pub] ir:itie Dr. Nederlar,dsche

Bank N.V. - afdelirig Iriternationale Zaken.
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BULAGE   V  -  DEEL   I I I

INDICATOR CONCURRENTIEPOSITIE OP BASIS VAN ARBEIDSKOSTEN PER EENHEID PRODUKT 1970-1985

1980 = 100)

West-Duitsland Nederland

1970 83.3 1970 97.01978 101.1 1978 106.9
1971 86.6 1971 97.71979 101.6 1979      105.6
1972 88.8 1972 100. rl1980 100.0 1980 :r,OIl
1973 96.1 1973 106.61981 93.9 1981 91.7
1974 9-7.7 106.9

1982 95.7 1974
1982       95.4

1975 90.i 1975     108.21983 96.5 1983
1976 93.3 1976 106.21984 94.3 1984 89.2
1977 97.7 109.01985 91.6 1985 87.9

1977

Toelichting op de tabei:

De concurrentiepositle lS de voor nominale effectieve wisselkoersveranderingen Recorrigeerde relatieve
prils/kostenontwikkeling. Hierbil is voor de berekening van de concurrentiepositi, Bijlage IV genomer

Een daling van de indicator wUst op een verbetering, een stijging op een verslpchtering van de concur-
rentiepositie.

Gegevens zijn ontleend aan 'Concurrentieposities en betalingsbalansaanpassing' - publicatle D, Neder-
landsche Bank N.V. - afdeling Internationale Zaken.
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VOORNAAMSTE BIJZONDERHEDEN VAN ENKELE PERSONEN.

Ter toelichting: hieronder wordt in alfabetische volgorde een aantal
voornaamste bijzonderheden van enkele personen gegeven die door hun
stellingname een belangrijke rol hebben gespeeld in de 120 jaren par-
lementaire behandeling van het monetaire beleid en de monetaire ana-
lyse.
(N.B. datum informatie: 1.5.1986)

Amelsvoort, M.J.J. van, (1930)

Deed in 1956 doctoraal-examen economische wetenschappen aan de Katho-
lieke Economische Hogeschool te Tilburg. Was onder meer werkzaam als
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Tweede  Kamer  voor  de  Liberalen  voor  de  periode  1859-1862.  Vanaf
1862-1865 minister van Financidn.
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Behaalde een doctoraat in de wis- en natuurkunde aan de Rijksuniver-
siteit Groningen in 1888.  Eerste president-commissaris van de Alge-
meene Nederlandsche Centrale Middenstandscredietbank. Leraar

1883-1893;  redacteur Winschoter Courant 1894-1895.  Lid Tweede Kamer
1901-1916;  lid hoofdbestuur Liberale Unie 1899-1901 en fractieleider
Vrijzinnig-Democratische Bond in de Tweede Kamer 1913-1916.
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Behaalde in 1948 het doctoraal-diploma economische wetenschappen aan
de toenmalige Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam en pro-
moveerde aldaar in 1958 tot doctor in de economische wetenschappen op
het proefschrift: 'De Wet Toezicht Kredietwezen'. Hij was werkzaam bij
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cieres'.
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tot 1868 hoogleraar in de Staathuishoudkunde te Delft. Sindsdien lid
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Behaalde doctoraal rechten in 1935. Was advocaat te  's-Gravenhage,
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Centrale Boerenleenbank, lid Europees parlement,  voorzitter Centrale
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Minister van Financien 1923-1926 en minister-president 1925-1926 en
1933-1939.

Delden, A. van, (1828-1898)

Na van 1845-1850 te Utrecht in de rechten gestudeerd te hebben, ves-
tigde hij zich als advocaat in Deventer. Lid van de Tweede Kamer voor
de Liberalen sinds 1864-1872 en 1874-1897. Van Delden was minister van
Financien in het kabinet De Vries-Van de Putte (1872-1874).
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Dolman, D., (1935)

Studeerde aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 1964 tot
doctor in de economische wetenschappen. Was werkzaam op de ministeries
van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Is Tweede-Kamerlid voor de PvdA
en sinds 1979 voorzitter van de Tweede Kamer.

Duisenberg, W.F., (1935)

Promoveerde tot doctor in de economische wetenschappen in 1965.  Was
staflid van het Internationale Monetaire Fonds, stafadviseur van De
Nederlandsche Bank, hoogleraar macro-economie aan de Universiteit van
Amsterdam,  minister  van Financien, lid van de Tweede Kamer en
vice-voorzitter van de hoofddirectie Rabobank Nederland. In 1981 trad
hij in dienst van DNB als directeur; sinds 1982 is hij President van
DNB.

Gildemeester, A., (1828-1901)

Behaalde het diploma van burgelijk ingenieur in 1848 te Delft. Was
hoofd van de firma zijns vaders J.P. Gildemeester en co. Lid van de
Tweede Kamer voor de Liberalen vanaf 1883 tot 1891.

Gleichman, J.G., (1834-1906)

Studeerde rechten aan de Utrechtse Hogeschool. Was advocaat en ambte-
naar van het ministerie van Financien. In 1867 zag Gleichman zich be-
noemd tot agent van DNB te Den Haag, terwijl hij vier jaar later tot
secretaris  van DNB werd aangesteld.  Minister  van Financien  in de
periode 1877-1879;  sedertdien was Gleichman voortdurend lid van de
volksvertegenwoordiging voor de Liberalen.  Voorzitter van de Tweede
Kamer in de jaren 1891-1901.

Goedhart, C., (1918)

Promoveerde tot doctor in de economische wetenschappen in 1947. Was
werkzaam bij de studiedienst van DNB, hoogleraar staathuishoudkunde
aan de Universiteit van Amsterdam, voorzitter van de Raad voor de
Gemeentefinancien,  lid van de Sociaal-Economische Raad,  lid van de
Bankraad en Koninklijk Commissaris van DNB.

Haffmans, J.H.L., (1826-1896)

Studeerde rechten te Utrecht. Was griffier, kantonrechter te Venlo en
tevens lid van de gemeenteraad alhier. Vanaf 1860 tot 1890 lid van de
Tweede Kamer voor de Katholieken. Tevens was hij 32 jaar onafgebroken
lid der Provinciale Staten van Limburg.
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Heim, H.J. van der, (1824-1890)

Verkreeg de titel van doctor in de rechten aan de Rijksuniversiteit
Leiden in 1847. Vestigde zich als advocaat in Den Haag. In 1857 werd
hij benoemd tot inspecteur van het lager onderwijs in de provincie
Zuid-Holland. Minister van Financidn van 1874-1877.

Hofstra, H.J., (1904)

Was  inspecteur  der belastingen  en belastingconsulent.  Minister van
Financien in de jaren 1956-1958. Was hoogleraar aan de Rijksuniversi-
teit Leiden in het belastingrecht. Lid van de Tweede Kamer voor de
SDAP/PvdA in de jaren 1945-1956 en 1959-1961.

Holtrop, M.W., (1902)

Promoveerde in 1928 tot doctor in de economische wetenschappen aan de
Universiteit van Amsterdam. Werd in 1936 benoemd tot vice-president
van Shell Chemical Company te San Francisco en in 1939 tot directeur
Koninklijke Nederlandse Hoogovens en Staalfabrieken te IJmuiden. Vanaf
1946 tot 1967 President van DNB. Was onder meer President van de Bank
voor Internationale Betalingen te Bazel en gouverneur van het IMF te
Washington. Maakte in 1976 deel uit van de Commissie van Drie: Onder-
zoek naar  de  juistheid van verklaringen over  betalingen door  een
Amerikaanse vliegtuigfabriek.

Houten, S. van, (1837-1930)

Was vanaf 1869 tot 1894 lid van de Tweede Kamer voor de Liberalen. Op
zijn initiatief kwam in 1874 de Wet op de Kinderarbeid tot stand, de
eerste sociale wet in Nederland. Als minister van Binnenlandse Zaken
(1894-1897) bracht hij in 1896 een kieswet tot stand. Van 1904-1907
was hij lid van de Eerste Kamer.

Joekes. Th. H., (1933)

Behaalde doctoraal-examen recht aan de Rijksuniversiteit te Leiden in
1964. Was journalist te Londen voor de BBC en NRC-Handelsblad en in
Nederland voor onder meer The Economist en The Financial Times in de
periode 1946-1974.
Lid Tweede Kamer voor de VVD sinds 1963.
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Jong, A.M. de, (1893-1969)

Deed in 1914 doctoraal-examen rechten en in 1919 doctoraal-examen
staatswetenschappen te Leiden. Hij was vervolgens leraar te Dordrecht
en medewerker aan het Internationaal Intermediair Instituut in Den
Haag. In 1921 trad hij als medewerker toe tot de staf van De Neder-
landsche Bank. In 1930 verscheen van zijn hand de 'Geschiedenis van De
Nederlandsche Bank:  1814-1864.'  Hij aanvaardde in 1931 een buiten-
gewoon  hoogleraarschap  aan  de  Nederlandsche  Handelshoogeschool  te
Rotterdam en werd in 1935 benoemd als onder-directeur van de Bank. In
juli 1940 werd hij tot directeur van DNB benoemd en besloot in 1943
heen te gaan. Op 7 mei 1945 keerde hij, met onder meer Bankpresident
Trip, weer in het Bankbestuur terug.  De Jong heeft de functie van
directeur-secretaris van DNB vervuld in de jaren 1947 tot zijn pensio-
nering in 1959. In 1960 verscheen zijn boek 'De wetgeving nopens De
Nederlandsche Bank 1814-1958' en in 1967  'Geschiedenis van De Neder-
landsche Bank: 1864-1914'.

Kessler, G.A., (1916)

Promoveerde in 1958 tot doctor in de economische wetenschappen aan de
Universiteit van Amsterdam op het proefschrift 'Monetair evenwicht en
betalingsbalansevenwicht'. Hij was onder meer ambtenaar van de afde-
ling economisch onderzoek van het departement van Economische Zaken,
hoofd van de afdeling Economisch-Statistische Zaken van de Javasche
Bank in Jakarta en onderdirecteur van de bijbank van de Javasche Bank
in Amsterdam. Hij werd in 1953 onderdirecteur van DNB, terwijl hij in
1963 benoemd werd tot directeur welke functie hij tot zijn pensione-
ring in 1981 heeft vervuld. Hij was buitengewoon hoogleraar staathuis-
houdkunde aan de Universiteit van Amsterdam in de jaren 1962-1983.

Kieft, J. van de, (1884-1970)

Was onder meer accountant in Amsterdam 1931-1945, directeur van  'De
Arbeiderspers'  1945-1949,  financieel adviseur van 'De Arbeiderspers'
1949-1952. Minister van Financien in de jaren 1952-1956. Lid van de
Eerste Kamer voor de SDAP/PvdA in de jaren 1945-1952, fractievoor-
zitter PvdA in de Senaat 1947-1952.

Kombrink, J.C.. (1946)

Studeerde  aan  de  Universiteit van Amsterdam politieke  en sociale
wetenschappen en sociologie in de jaren 1964-1972. Was docent in de
sociologie aan de Haarlemse Sociale Academie te Haarlem. Lid Tweede
Kamer voor de PvdA in de jaren 1972-1981 en sinds 1982. Was staats-
secretaris van Financien 1981-1982.
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Koopmans, J.G., (1900-1958)

Behaalde in 1921 het doctoraal-examen Nederlands Recht aan de Rijks-
universiteit Leiden. Was onder meer werkzaam bij  de assurantiefirma
Blom en Van der Aa te Amsterdam, secretaris van de Nederlandse Organi-
satie van de Internationale Kamer van Koophandel te  's-Gravenhage.
Hoogleraar aan de Nederlandsche Handels Hoogeschool te Rotterdam en
aan de juridische faculteit van de Universiteit van Amsterdam in de
staathuishoudkunde.

Leeuwen, H.F. van, (1890-1975)

Behaalde doctoraal-examen rechten aan de Universiteit van Amsterdam in
1914. Vestigde zich hierna als advocaat te Amsterdam. Hij was werkzaam
bij de Twentsche Bank N.V. vanaf 1921 en werd van deze bank lid van de
hoofddirectie in de periode 1929-1953. Tevens vice-voorzitter van de
Amsterdamse Bankiersvereniging 1949-1953 en bestuurslid van de

Vereniging voor de Effectenhandel 1947-1953. Was lid van de Centrale
Beleggingsraad en van de Bankraad. Lid van de Tweede Kamer voor de VVD
in de jaren 1952-1963.

Lieftinck, P., (1902)

Na zijn promotie in 1931 was hij onder meer wetenschappelijk secre-
taris bij  de directie van Handel en Nijverheid (Economische Zaken),
hoogleraar Nederlandse Economische Hogeschool Rotterdam, minister van
Financien 1945-1952, directeur Internationaal Monetair Fonds te

Washington en werkzaam bij de Wereldbank. Lid van de Tweede Kamer voor
de PvdA in 1946 en voor de Eerste Kamer in 1948.

Liinden van Sandenburg, C.Th., (1826-1885)

Behaalde doctoraal-examen rechten aan de Rijksuniversiteit te Utrecht
in 1848. Vestigde zich hierna als advocaat. Lid van de Tweede Kamer
voor de Anti-revolutionairen in 1866-1868, 1869-1874. Minister van
Justitie 1874-1877, minister van Buitenlandse Zaken 1879-1883,
minister van Financien 1881-1883, lid van de Eerste Kamer vanaf 1883
tot zijn overlijden in 1885.

Mees, R.P., (1834-1915)

Volgde een theologische studie in Utrecht; behaalde een doctorstitel
in de Staatswetenschappen aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Was
bankier en firmant van de firma R. Mees en Zoonen te Rotterdam. Half-
broer van de oud-Bankpresident W.C. Mees. Lid van de Tweede Kamer voor
de Liberalen vanaf 1873 tot 1905.
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Mees, W.C., (1813-1884)

Studeerde  van 1830-1838 te Utrecht,  aanvankelijk in de medicijnen,
later in de rechtswetenschap. Na zijn promotie in de rechten vestigde
hij zich als advocaat in Rotterdam. Van 1843-1849 was hij secretaris
van de Rotterdamse Kamer van Koophandel. In 1849 werd hij tot secre-
taris van DNB benoemd. President van de Bank van 1863 tot zijn over-
lijden in 1884.

Oud, P.J., (1886-1968)

Volgde een notariaatsopleiding.  In 1917 tot 1933 lid van de Tweede
Kamer voor de Vrijzinnig-Democratische Bond.  Minister van Financien
1933-1937 en wederom Tweede Kamerlid 1937-1938. Burgemeester  van
Rotterdam in de jaren 1938-1941 en 1945-1952. Had werkzaam aandeel in
de oprichting van de PvdA (1946), maar keerde deze partij de rug toe
in 1947. In 1948 lid van de Tweede Kamer voor de VVD tot aan 1963. Was
buitengewoon  hoogleraar  staatsrecht  in  de  jaren  1952-1957  aan de
Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam.

Peschar, H., (1921)

Behaalde doctoraal-examen economie aan de Universiteit van Amsterdam
in 1948. Was wetenschappelijk medewerker Wiardi Beckmanstichting,  lid
van de Tweede Kamer voor de PvdA 1952-1958 en voorzitter van de Alge-
mene Rekenkamer.

Pierson, N.G., (1839-1909)

Na gedurende enkele jaren hoofddirecteur van de Surinaamsche Bank te
Amsterdam te zijn geweest, werd hij in 1868 directeur van DNB. Na het
overlijden van Mees werd hij in 1885 tot President van de Bank be-
noemd. Hij is dat gebleven tot zijn optreden als minister van Finan-
cien 1891-1894. Van 1897-1901 vervulde hij in het door hem gevormde
ministerie Pierson-Goeman Borgesius opnieuw de functie van minister
van Financien. Van 1905 tot 1909 was hij lid van de Tweede Kamer voor
de Liberalen. Zijn meesterstitel dankte hij aan een Leids eredoctoraat
van 1875. Auteur van het bekende: 'Leerboek der staathuishoudkunde'.

Pollema, R., (1890-1965)

Behaalde doctoraal-examen  rechten  aan  de  Vrije  Universiteit  van
Amsterdam in 1914. Was griffier van een kantongerecht. advocaat en
leraar staatswetenschappen. Lid Eerste Kamer voor de CHU in de jaren
1928-1940 en 1945-1965.

1
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Posthuma, S., (1900)

Studeerde aan de Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam. Was
onder meer redacteur-secretaris van het weekblad ESB en secretaris van
de Nederlandse Organisatie van de Internationale Kamers van Koophandel
te Den Haag. In 1933 werd hij benoemd tot waarnemend directeur van DNB
voor Zuid-Afrika; zijn benoeming tot directeur volgde in 1935, welke
functie hij tot 1945 bekleedde.  Was directeur van DNB in de jaren
1945-1965 en hoogleraar in de internationale economische betrekkingen;
geld-, krediet- en bankwezen aan de Nederlandse Economische Hogeschool
te Rotterdam.

Sassen, E.M.J.A., (1911)

Behaalde doctoraal-examen rechten te Nijmegen in 1936. Was advocaat in
de jaren 1936-1950. Was minister van Overzeese Gebiedsdelen 1948-1949,
lid van de Tweede Kamer voor de KVP 1946-1948, lid van de Eerste Kamer
1952-1958,  lid Europees Parlement  1952-1958,  lid Provinciale Staten
Noord-Brabant 1945-1946.

Serrarens, P.J.S., (1888-1963)

Was onderwijzer te Dordrecht 1907-1914, lid van de Eerste Kamer voor
de RKSP/KVP in de jaren 1929-1940 en 1946-1952. Was rechter bij het
Hof van Justitie EGKS 1952-1958.

Teulings, F.G.C.J.M., (1891-1966)

Behaalde doctoraal-examen rechten aan de Universiteit van Amsterdam in
1916. Was onder meer directeur van de afdeling dag- en weekbladuit-
geverij der N.V. Teuling's Koninklijke Drukkerijen, lid van de com-
missie van toezicht op de Rijksverzekeringsbank en financieel-econo-
misch adviseur  van de  Centrale  Beleggingsmaatschappij  N.V.  te Den
Bosch. Lid van de Tweede Kamer voor de RKSP/KVP in de jaren 1929-1940
en 1945-1948;  lid Eerste Kamer 1952-1957. Was minister van Binnen-
landse Zaken in de jaren 1949-1951 en vice minister-president in de
jaren 1951-1952.

Verniers van der Loeff, H.C., (1831-1891)

Genoot een universitaire opleiding in Leiden van 1848-1854,  promo-
veerde in dat jaar op stellingen tot doctor in de juridische weten-
schappen.  Na  zijn  promotie  vestigde  hij  zich  als  advocaat  te
Rotterdam. Na 6 jaar als lid van de Raad van State zitting te hebben
gehad, aanvaardde hij andermaal het lidmaatschap der Tweede Kamer tot
zijn overlijden in 1891.
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Vondeling, A., (1916-1979)

Behaalde  het  doctoraal-diploma  van  landbouwkundig ingenieur aan de
Landbouw-hogeschool te Wageningen in 1940 en promoveerde aldaar tot
doctor in de landbouwkunde in 1948. Hij was lid van de Tweede Kamer
voor de PvdA in de jaren 1946-1958, 1959-1965 en 1967-1979. Voorzitter
van de  Tweede  Kamer  in  de  jaren  1972-1979  en voorzitter  van de
Tweede-Kamerfractie voor de  PvdA  in de  jaren  1962-1965.  Hij  was
minister  van  Landbouw,  Visserij  en Voedselvoorziening  in  1958  en

minister  van Financien  in de  jaren  1965  en  1966.  In de  periode
1961-1963 buitengewoon hoogleraar aan  de Rijksuniversiteit te

Groningen.

Vries, F. de, (1884-1958)

Studeerde vanaf 1903 rechten aan de Vrije Universiteit en aan de Uni-
versiteit van Amsterdam en promoveerde in 1910 te Groningen op stel-
lingen.  In 1913 verkreeg hij aan de in dat jaar opgerichte Neder-
landsche Handels Hoogeschool te Rotterdam een lectoraat in de algemene
leer der economie en het ondernemings- en bedrijfswezen. In 1918 werd
het lectoraat omgezet in een gewoon hoogleraarschap. Sinds 1945 tot
aan het emiraat in 1954 was hij hoogleraar economie aan de juridische
faculteit van de Universiteit van Amsterdam. Hij was directeur Stich-
ting Nederlands Economisch Instituut in de jaren 1929-1944. Vanaf 1950
tot aan zijn dood was hij (de eerste) voorzitter van de Sociaal-Econo-
mische  Raad.  Tot  zijn  functies  hoorden ook commissariaten  van de
Nederlandse Spoorwegen en De Nederlandsche Bank.

Waerden, Th. van der, (1876-1940)

Promoveerde in 1911 aan de Technische Hogeschool te Delft. Was leraar
wiskunde en mechanica. Lid van de Tweede Kamer voor de SDAP in de
jaren 1918-1940, lid Provinciale Staten van Noord-Holland 1910-1940.

Woltgens, M.A.M., (1943)

Deed doctoraal-examen rechten in Utrecht. Hij was leraar te Heerlen en
fractievoorzitter van de PvdA in de gemeenteraad van Kerkrade. Hij is
lid van de Tweede Kamer voor de PvdA sedert 1977.

Zillstra, J., (1918)

Studeerde  economie  aan  de  Nederlandse  Economische  Hogeschool  te
Rotterdam. Promoveerde tot doctor in de economische wetenschappen in
1948. Was hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam 1948-1952,
minister van Economische  Zaken  1952-1959,  minister  van  Financien
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1959-1963, minister-president 1966-1967. Lid van de Eerste Kamer voor
de ARP 1963-1966. Werd in 1967 benoemd tot President van DNB, welke
functie hij bekleedde tot 1982. Was President van de Bank voor Inter-
nationale Betalingen te Bazel.
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Relationship between central bank and Parliament  in the Netherlands
Summary and conclusions

This study tries to answer the question how the relationship between
Parliament and the Netherlands Bank (hereafter referred to as the cen-
tral bank or the Bank) may be characterized. To determine the answer to
this question, parliamentary treatment of monetary policy from 1863 is
given the centre place. After all, the central bank was not established
by law but by Sovereign Decree in 1814. It was only in 1863 that the
Bank's charter, i.e. the licence to issue bank-notes, was granted by an
act of Parliament.

In defining the problem parliamentary treatment of monetary policy was
chosen, mainly because the Bank's most important task - as outlined in
the Memorandum referring to art. 9 of the Bank Act of 1948 - is to regu-

late the value of the Netherlands monetary unit in such a way as is dee-
med most conducive to the welfare of the country, and therewith to sta-
bilize that value as far as possible.

The Netherlands had its social question, its school struggle, its fight
for universal suffrage but no less its currency question which played a
role in the years 1871 to 1903. The decisive change from the double and
the silver standard to the gold standard took place in the early seven-
ties of last century; it appears, however, that this standard was adop-
ted as a result of a series of partial decisions in several countries
without any agreement on whether either silver, or gold, or silver and
gold should be the basis of the international monetary system. This bone
of contention, known as the currency question, was on the minds of many,
not only in other Western European countries and in the United States,
but also in the Netherlands. The end result in this country was that no

definite legal regulation of the currency was adopted after 1873 under
the metallic monetary system.

This unsatisfactory situation had the following effects on the relation-

ship between the central bank and Parliament:

1.   From 1875 - when the Netherlands introduced the limping standard -
the legislature never gave the central bank clear guidelines con-
cerning the policy targets it was to pursue. It is a widely held
belief that under a metallic monetary system the legislature deter-
mines the standard applying in the country, so that the circulation
bank has clear guidelines for its monetary policy. By contrast,
this study shows that the effort to maintain the parity was exclu-

sively dependent on the ability and willingness of the Bank to make
gold available for export when exchange rates moved against the
Netherlands.

2.   Until 1948 the Bank had a conditional monopoly in as far as the is-
sue of bank-notes was concerned. The legislature was at liberty to
grant the right to issue bank-notes to others provided that - in
the legislature's opinion - the central bank did not fulfil its
task. In this manner, Finance Minister Betz in 1863 moved some way
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towards the many who argued for complete freedom as far as the is-
sue of bank-notes was concerned. It was one of the results of the
currency question that from the mid-seventies of last century no-
body in his right mind considered giving others than the centra]
bank the right to issue bank-notes.

3.   There would be little occasion for evaluating the basic relation-
ship between government and circulation bank if it had been laid
down by law that the silver or the gold standard was to apply,
since that would give the circulation bank a clear guideline to de-
termine the policy it was to pursue. Since no definite regulatior
of the currency materialized in the Netherlands after 1873, preca-
rious monetary developments such as those of the 1880s obviousl4
did create a problem concerning the relationship between Bank ant
government. In our chronological report on the currency question it
is shown that the position of the central bank had repeatedly beer
subject of discussions in Parliament. Illustrative in this context
is the amendment Gildemeester - adopted by the Lower House of Par-
liament - to the bill tabled on February 21, 1883, to authorize the
Finance Minister to melt down up to f 25 million worth of f 2.5C
coins into bullion, and to sell that bullion. Although the Bank was
wholly responsible for discount policy, the majority of the House
felt that in view of the nature of the currency system the Minister
should ascertain that the Bank's discount policy was in keeping
with the legislature's intention to spare the treasury the expense
involved in this melt-down law as far as possible.

From the mid-18705, no significance could be attached to the right
of Parliament to authorize others than the central bank as circu-
lation bank as an indirect means of influencing central bank poli-
cy. Nor could much significance be attached to another indirect
means at the disposal of the Lower House to give teeth to its
wishes concerning central bank policy, namely its right of amend-
ment, in view of the following.

Since the clauses of the Bank's charter were established as a cove-
nant between equal parties, and not as a regulation unilaterally
imposed by the government on the central bank, the use the Lower
House could make of its right of amendment had to be very modest
and confined to subordinate points. This left the Lower House hard-
ly any opportunity for an active participation in settling the con-
tents of the charter.

From 1887 to 1948, the Bank's form of organization had repeatedly
been subject to debates in both houses of Parliament. Since no im-
portance could any longer be attached to Parliament's right to li-
cence other circulation banks besides the central bank, as indirect
method of exerting influence on central bank policy, repeated ef-
forts were made in that period to design an organizational form
that would guarantee that the Bank would fulfil its task. In the
view of MPs, the Bank's position had often been equivocal. It was
seen not only as a monetary authority but also as a private insti-
tution, a commercial enterprise aiming at making a profit. This
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equivocal position - in the eyes of MP's - largely explains the
distrust of central bank policy expressed during that period. In-
stances are the currency question, parliamentary treatment of the
various Bank Acts - in which the question of profit distribution
threatened to obscure the correct insight into the nature of a cir-
culation bank - and the 1932 bill on covering the Bank's losses on
its sterling portfolio. This equivocal position only came to an end
after 1948, when the Bank's stock was nationalized and the 1948
Bank Act operated. After that the Bank's organizational form was
never again subject of parliamentary debate.

In contrast to earlier bank charters, the 1948 Bank Act was not me-
rely a revision of the 1863 Bank Act but a new law on a new basis.
Whereas all preceding charters up to that of 1937 had a typically
metallistic basis, the 1948 Bank Act is of an ametallistic nature.

The 1948 Bank Act authorizes the Finance Minister to give instruc-
tions to the Bank in those cases in which he considers that neces-
sary in view of the co-ordination of the government's monetary and
financial policy and the Bank's policy. The arguments for this
right of instruction brought forward by the De Vries Commission and
Finance Minister Lieftinck in 1946 and 1947 were unconvincing. The
fact the Bank was never given clear guidelines for monetary policy,
not just after 1948 but already from 1875, demonstrates that the
right of the Minister to give instructions to the Bank is not a ne-
cessary consequence of the switch from a metallic to a fiduciary
monetary system. The main argument given by the De Vries Commission
in 1946 cannot be said to be a credible argument for including the
right of instruction in the Bank Act.

The second argument brought forward by the Commission for the right

of instruction - already mentioned by Minister Lieftinck in his ad-
dress at the inauguration of the Commission - was as follows. Since
the Bank's monetary policy could and should no longer be of an auto-

nomous nature but should be a component of the government's general
economic policy and be subordinate to the latter, and since the pos-

sibility cannot be excluded that the Bank's decisions could run
counter to governmental monetary and financial policies, the Mini-

ster should have the authority to give instructions. In this con-
text it may be pointed out that neither Minister Lieftinck nor the

De Vries Commission have answered the obvious question whether a

central bank - de jure under no obligation to follow instructions

from others - can and will counter government policies. Moreover,
it is the very characteristic of monetary analysis that a distinc-

tion is made between the Bank's task - stabilizing the value of the

guilder - and the other targets of macroeconomic policy. Whatever

macroeconomic policy is being pursued, the monetary conditions will
have to be observed. Already during the general debate concerning
the draft Bank Act of 1948, the majority of the House adopted the

Sassen amendment that added stabilization of the Netherlands unit

of currency as Bank task in article 9, and so expressed the view
that it would be wrong to use monetary policy singly and exclusi-

vely in aid of the employment situation without regard to the sta-
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bilization of the guilder. In that sense monetary policy cannot and
must not be subordinate to the government's macroeconomic policy.
Everything affecting the prosperity of the nation may be considered

a target of the Bank, e.g. employment, controlled growth, produc-
tivity etc. However, stabilization of the value of the currency is
the only task mentioned explicitly.

It may be concluded that although the arguments in favour of the
right of instruction brought forward by Finance Minister Lieftinck
and the De Vries Commission are extremely weak, the basic princi-
ples of the current Bank Act must be considered the best possible,
as they give the Bank conditional independence by including mone-
tary policy in final ministerial responsibility. On one hand, the

Bank Act gives the Bank the opportunity of fulfulling the task with
which it has been charged under a policy based on its own respon-
sibility. On the other hand, the right of instruction makes that
policy subordinate to the higher responsibility of the national go-
vernment. From the viewpoint of Parliament this situation implies
that the minister cannot and may not hide behind the Bank. That is

to be welcomed for the sake of the purity of political relation-
ships under which the minister is clearly the politically respon-
sible person for monetary policy. Actually this interpretation of
the right of instruction was only adopted in the sixties. During
the fifties a situation prevailed in which responsibility for po-
licy was vague, meaning that the minister who was formally accoun-
table to Parliament in actual fact evaded that duty. From the view-

point of the central bank the basic principles of the current Bank
Act imply that its place in the political system is less exposed
than that of a central bank not subject to receiving instructions.

Laying down ministerial responsibility for monetary policy in the
1948 Bank Act did not appreciably change the relationship between
Parliament and the central bank after 1950 from what it had been in
the period 1863-1950. Yet there is a remarkable continuity in that
relationship. In the 120 years of parliamentary concern with mone-
tary policy discussed in this study, peace and harmony were para-
mount; this implies that Parliament did not as a rule interfere di-
rectly in monetary policy. The relationship between the States Ge-
neral and the Bank is characterized by a great reluctance of both
Houses of Parliament to debate monetary policy with the minister.
Parliament took little notice of monetary policy. One would have
expected Parliament to be concerned - prior to 1950 - about the ef-

fect  (possibly  adverse)  of  currency  conditions  in  the  period
1871-1903 on the monetary policy pursued by the Bank. Even after
1950 Parliament too very little notice of the - from a global point
of view - unique elements of Dutch monetary policy; these include
from the early fifties the particular emphasis on the monetary as-
pects of economic phenomena, and credit ceilings as the leading in-
strument of monetary policy.
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The modest parliamentary concern with monetary policy must be chiefly
explained by the following three factors:

1.   The Bank should keep its distance from politics. It can operate at
some distance from politics because there is a degree of objecti-
vity in monetary policy.

2.   The Bank has a special position in relation to the government and
to both houses of Parliament. From 1948, the Bank bears the prime
responsibility for monetary policy and for the management of reser-
ves, while it would not be in the national interest for Parliament
to provoke a conflict with the Bank.

3.   MPs consider monetary matters as highly confidential. Parliament is
showing itself highly reluctant to debate exchange rate policy in
public.

On only a few occasions did Parliament concern itself strongly with mo-
netary policy. I may call to mind the currency question, i.e. the debate
whether the Dutch guilder should orient itself on gold, or silver, or

gold and silver, and the parliamentary treatment of the 1952 Act on Su-
pervision of the Credit System in which the central question was whether
permanent monetary supervision of the credit system was desirable, and
in particular whether DNB should be handed the instrument of quantita-
tive control over credit. In both cases the leading part was played by
the Finance Minister. As far as the currency question was concerned, the

motives of Minister van Delden remained unclear to Parliamen't,-while his
arguments for currency reform were unconvincing and he was not on the
best of terms with Parliament.

In respect to the draft Act on Supervision of the Credit System submit-
ted by Minister Lieftinck in 1951 it may be pointed out that the ques-
tion why the minister had not previously asked the representative ban-

king organizations for their advice remained unanswered,  as was the
question why the minister had not given consultations between the Bank
and the credit institutions on credit restriction measures to be taken a

central place in his bill. Here, too, the fact deserves mention that the
minister was not on the best of terms with Parliament. Only after Mini-

ster van der Kieft had taken over could the regulation of monetary
supervision be given permanence. The 1956 Act on Supervision of the Cre-

dit System bore the stamp of pacification, partly through the fact that

consultation between the central bank and the representative banking

organizations formed its basis.

Part III of the present study gives an explanation of the Bank's mone-

tary analysis. This monetary analysis - with which the names Kessler and

Holtrop are inseparably linked - does not merely meet the desire to dis-

tinguish the responsibility of the various decision-making bodies. Hol-
trop pointed out, e.g., that co-ordination between the Bank's monetary

policy and government policies had always been possible, since it had

been mutually recognized at an early stage that the Bank's field of ope-

ration could be delimited and its responsibilities defined correspon-
dingly. It remains remarkable, however, that the Bank's monetary analy-
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sis, in view of the delimitation of its field of operation and in the
context of the adoption of the 1948 Bank Act, when the relationship be-
tween the Bank and the Finance Ministry had been left indefinite for the
time being, hardly received the attention in literature it deserved.

The implication of monetary analysis for monetary policy is that by pro-
viding an insight into monetary problems it gives us a view of the role
monetary policy should play. What I have in mind here is the idea that
monetary policy should play a conditioning role. Progressive inflation,
e.g., is possible only on condition of a progressive expansion of money
supply. Only in that sense are inflation processes conditioned moneta-
rily. In other words: the term "condition" does not imply that monetary
factors are a sufficient precondition, as the occurence of depreciation

of the currency also depends on other factors such as the cyclical phase
whose impact is felt side by side with that of monetary factors. The
verdict that inflation processes are monetarily conditioned gives no
answer whatsoever to the question whether there is a direct causative
link between monetary factors - such as the growth rate of liquidity
supply - and the rate of inflation.

The volume of domestic liquidity creation forms the strategic factor in
the Bank's monetary model. The starting points of policy emanating from
the model  of "monetary conditionality" - such as a guideline for domes-
tic liquidity creation - must be handled cautiously. That already fol-
lows from the distinction made in the analysis between conditions and
causative factors. After all, monetary analysis makes no claim to be an
encompassing causal monetary and economic analysis. In part III it is
repeatedly emphasized that care is being taken to avoid singlemindedness
in monetary decision-making by including economic variables such as le-
vel of costs, output volume, employment situation etc. in to the consi-
derations. Therefore the conclusion is justified that the exchange rate
policy pursued from the seventies was not onesidedly aimed at price sta-
bility and balance-of-payments equilibrium, bypassing in particular the
fight against unemployment. It was not within the powers of the monetary

authorities to improve the competitive position through a different ex-
change rate policy, or else to avoid a worsening of the competitive po-
sition through the exchange rate policy. Keeping the essential distinc-
tion between conditions and causality for monetary analysis in mind, the
liquidity ratio must not be considered a policy indicator, and the stan-

dard for the permissible domestic liquidity creation was not imposed
coute que coute. There is still another reason calling for caution. It

follows from the fact that the condition model uses working hypotheses.
It may be pointed out, e.g., that the value the Bank attaches to the
marginal liquidity ratio, i.e. the normal demand for cash for transac-
tion purposes, does not depend on an econometric estimate, but is simply
assumed to equal the size of the liquidity ratio at the start of the
year. In other words: it is assumed that the demand for liquidity rises
in step with nominal national income growth. Another major policy point
of the analysis is that the determination of permissible domestic liqui-
dity supply abstracts from changes in interest rates. Interest rate de-
velopments are left to the interaction of demand supply in the capital
market at a "balanced" liquidity supply controlled by the authorities.
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It may also be pointed out that changes in the guilder parity or ex-
change rate in the Bank's model of "monetary conditionality" are not
part of the policy aimed at internal and external equilibrium. The idea
that revaluation could offset the inflationary pressure of the outside
world on the Dutch economy was hardly convincing during the fifties and
sixties. From the seventies, however, the effective appreciation of the
guilder has been welcomed by the monetary authorities on account of its
moderating the inflationary impact of the external economic environment.
It may be pointed out in this context that monetary analysis was develo-
ped in a period during which the industrial world's exchange rates were
in fact fairly rigid; between the restoration of convertibility in 1958
and the problems around sterling in 1967 only DM and guilder parities
were changed.  In the current global situation it goes without saying
that no importance whatsoever can still be attached to the policy dilem-
ma - described in part III, chapter 1.7 in connection with the debate
between Klant and Holtrop - whether in case of excessive external mone-
tary impulses the policy recommendation should be adjustment to prices
and costs abroad, or else a parity change of the guilder, which during
the fifties and sixties had been the main basis of the Netherlands ex-
change rate policy.

If necessary, a credit ceiling policy may be pursued to support exchange

rate policy. From the seventies, the aim of this policy has been to keep
the guilder as close to the DM as possible in order to help control in-
flation in the Netherlands. During the sixties, too, credit ceiling po-
licy was inspired by external considerations, in particular by the ba-
lance-of-payments situation. It should be kept in mind that every credit
restriction period from the sixties was linked to a reaction of the cur-
rent account. Since monetary analysis assumes that a durable balance-

of-payments deficit is conditioned by the conti nuous operation of net
inflationary domestic monetary impulses, the Bank tries to let the cur-
rent account deficit affect domestic monetary conditions by abstracting
from the liquidity outflow through that deficit in calculating the scope
for credit expansion. In this manner a standard for permissible domestic
liquidity creation creates monetary counterforces which may help over-
come that deficit. In this case the balance-of-payments deficit can only

be financed by activating existing liquidity reserves which will lead to
a reduction of the liquidity ratio and to rising interest rates. The in-

flow of foreign funds to the capital market in reaction to the interest
rate rise due to monetary policy is acceptable as a contribution to res-
toration of balance-of-payments equilibrium and consequently to defense

of the exchange rate.

Credit ceilings have been the main instrument of monetary policy in the
1950 to 1985 period. This preference for credit ceilings over the indi-
rect credit restriction regulation of the early sixties was connected
with international monetary considerations, particularly with the Bank's
reserve policy which was based on gold. In the mid-seventies, too, the
Bank gave preference to credit ceilings over indirect credit restric-

tion. At present, policy regarding money market rates holds a prominent
position in regulating the exchange rate. Since the effect of indirect
credit restriction always operates through money market rates, a situa-
tion may occur in which the internal and the external aspect of the mo-
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netary target make contrary demands on monetary and exchange rate poli-
CY.

Moreover, the Bank has doubts about the efficacy of indirect credit re-
striction regulations. That is why a separate instrument - credit cei-

lings - is applied in the policy aimed a controlling domestic (banking)
liquidity creation.
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