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HOOFDEN & ZINNEN 

Mijn herinneringen 
aan Sicco Mansholt 

Eigenlijk zou s &..P als postume 
hulde aan Sicco Mansholt het 
voortreffelijke artikel van Arend 
J. Voortman uit Van Troelstra tot 

Den Uyl . Het vijftiende jaarboek voor 

het democratisch socialisme (wBS 
1994) moeten herdrukken. Daar
in wordt op vrijwel volledige 
wijze de levensloop van Mansholt 
geschetst: zijn jeugd in de Gro
ninger Westpolder, zijn ervarin
gen in de thee in de Preanger op 
Java, zijn werk als landarbeider 
en daama als boer in de dan nieu
we Wieringermeer, zijn minis
terschap van 1945 tot 1958, zijn 
rol in Europa van 1950 tot 197 2 
en zijn streven in Nederland na 
zijn terugkeer uit Brussel. Daar
naast verdient het zorgvuldige 
hoek van Dr. W.H. Vermeulen, 
Europees landbouwbeleid in de maak, 

Mansholts eerste plannen 1945-

1953 (Groningen 1989) de aan
dacht van degenen die zich een 
oordeel willen vormen over de 
betekenis van Mansholt als gang
maker van de landbouwintegra
tie, nationaal en intemationaal. 

lk heb het niet geringe voor
recht gehad van 1947 tot medio 
1958 een van zijn naaste mede
werkers te zijn geweest. Toen is 
er een heel hechte vriendschap 
ontstaan, die ook nadat mijn 
ambtelijke relatie met Mansholt 
in 19 58 in Brussel bd~indigd 
werd, tot zijn heengaan heeft 
geduurd. 

W erken met en voor Mansholt 
was even fascinerend als inspire
rend. Zowel in Den Haag als 
minister, als in zijn Brusselse 
jaren als Europees Commissaris, 

had hij een kleine kring van naaste 
medewerkers om zich heen, met 
wie hij in vrijwel constante dis
cussie zijn beleid ontwikkelde en 
toetste. Hij kon uitstekend dele
geren en liet een grote mate van 
vrijheid bij de uitvoering van het 
beleid. Het was werken in hecht 
teamverband. 

Mansholt was op 24 juni 1945, 3 6 
jaren oud, als minister van Voed
selvoorziening, Landbouw en 
Visserij - de volgorde in de te
naamstelling van zijn departe
ment wijst op de prioriteiten van 
die jaren - benoemd in het kabi
net-Schermerhorn/Drees . Aan 
die benoeming zal zijn rol in het 
verzet niet vreemd zijn geweest. 
De boerderij 'Fletum' van Sicco 
en Henny Mansholt in de 
Wieringermeer was in de oor
logsjaren een centrum van verzet 
en een toevluchtsoord voor 
Joodse onderduikers. Vandaaruit 
ook werd een belangrijke illegale 
bijdrage geleverd aan de voedsel
voorziening van onder andere 
Amsterdam. Ook bij de wapen
droppings was Sicco nauw 
betrokken. Over zijn verzets
werk sprak hij nooit. 

Al spoedig na zijn aantreden als 
minister begon zijn aandacht uit 
te gaan naar de internationale 
aspecten van het landbouwbe
leid. Het meest voor de hand lig
gende forum daarvoor was de 
toen jonge FAO (de Landbouw
en Voedselorganisatie van de 
Verenigde Naties) in Rome. 
Tijdens Mansholts bewind op 
Landbouw heeft Nederland een 
vooraanstaande rol gespeeld in de 
FAO, later ook voortgezet door 
Boerma als directeur-generaal. 
Ook Boerma stamde uit de stal 

van Mansholts medewerkers. 
In de FAO ontwikkelde zich 

Mansholts belangstelling voor en 
betrokkenheid bij wat toen heet
te 'de onderontwikkelde Ian
den'. In de vroege jaren vijftig 
bracht hij met enige collega
ministers in het kabinet-Drees 
een voorstel ter tafel om in de 
Rijksbegroting voor de eerste 
maal een post op te nemen van -
ik meen - honderd miljoen gul
den voor hulp aan ontwikkelings
landen. Het plan wierp heel wat 
stof op in de ministerraad. Maar 
het werd aangenomen. Ook aan 
de voorbereiding van de toe
spraak die koningin Juliana in juni 
1955 in Lei den uitsprak op uitno
diging van de Nederlandse Jeugd 
Gemeenschap en de Nederlandse 
Studenten Raad - 'De welvaart 
der wereld als gemeenschappelij
ke verantwoordelijkheid' - had 
Mansholt een werkzaam aandeel. 
In de opeenvolgende kabinetten 
tussen 1945 en 19 58 nam 
Mansholt nogal eens standpunten 
in die met name Bee! niet aan
stonden. De jormatiedaaboeken van 

Bee/ 1945-1973 (1994) geven 
daarvan een soms welsprekende 
illustratie. 

Mansholts Europese initiatie
ven begonnen omstreeks 1950 

toen hij, gei'nspireerd door het 
plan-Schuman voor de kolen- en 
staalgemeenschap zijn eerste 
plannen voor de landbouwinte
gratie lanceerde. Vermeulen 
beschrijft dat uitvoerig. Na de 
mislukking van de onderhande
lingen in Parijs over deze plannen 
waarin Mansholt gesteund werd 
door Frankrijk (Pflimlin) en Italie 
(Fanfani) vond hij Beyen aan zijn 
zijde toen de benadering van de 
intergratie per sector verlaten 
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werd, en de landbouw werd inge
bracht in het plan van Spaak en 
Beyen, dat uiteindelijk leidde tot 
het Verdrag van Rome. Uit die 
tijd stammen ook zijn contacten 
met jean Monnet . 

In 1958 werd Mansholt lid en 
vice-voorzitter van de Europese 
Commissie. Daar werd hij niet 
aileen de architect van de Euro
pese landbouwpolitiek. Hij was 
er naast pr~sident Hallstein een 
van de meest gezaghebbende en 
invloedrijke leden van die eerste 
Europese Commissie. Voorzitter 

mocht hij van Adenauer niet wor
den. De kanselier zei tegen 
Alfred Mozer: 'Ein Bauer und ein 
Sozialist, das ist des Guten zu
viel.' Zijn Europese loopbaan 
werd niettemin op Frans voorstel 
besloten met een periode als 
voorzitter, na het tussentijds af
treden van de Italiaan Malfatti . 
Het was dan ook heel terecht dat 
The Economist hem tegen het einde 
van zijn Europese jaren betitel
de als 'the formidable Mr. 
Mansholt'. De universiteit van 
Cambridge gaf hem een eredoc-

toraat met een fraaie laudatio. 
Van de Nederlanders die sinds de 
jaren veertig een belangrijke en 
constructieve rol hebben ge
speeld, nationaal en internatio
naal, was Sicco Mansholt een der 
vooraanstaanden. Ook het demo
cratisch socialisme is hem daar
voor dank verschuldigd. Want 
dat was zijn politieke credo. 

J .J. VAN OER LEE 

Oud-voorzitter van de redactie 
van s&.P 
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