
Op 5 juni 1947 hield de Amerikaanse minister 
van Buitenlandse Zaken George Marshall een nu 
legendarische speech op Harvard University. In deze 
speech beschreef hij niet alleen de erbarmelijke situatie 
van het door oorlog verwoeste Europa, maar bood hij de 
Europeanen ook een helpende hand. Dit zou het begin zijn
van het Europese Herstelprogramma – beter bekend als 
het Marshallplan.

Nu, 75 jaar later, spreekt dit plan nog steeds tot de 
verbeelding. Zo stellen vooraanstaande economen dat er 
niets minder dan een nieuw Marshallplan nodig zal zijn 
voor de wederopbouw van Oekraïne, roepen Amerikaanse 
vertegenwoordigers op tot een ‘digitaal’ Marshallplan om 
weerstand te bieden tegen de oprukkende invloed van 
China en gaan er stemmen op voor een ‘Global Marshall 
Plan’ om de wereldwijde klimaatproblematiek doeltreffend 
aan te pakken.  U2-zanger Bono en de Duitse bondskan-
selier Angela Merkel lieten zich juist weer inspireren door 
het Europese Herstelprogramma in hun ideeën om een 
Europees ‘Marshallplan’ voor het Afrikaanse continent op 
te zetten én er gaan stemmen op om de verstrekkende 
sociale en economische gevolgen van de Coronapandemie 
structureel het hoofd te bieden met een Marshallplan. 

Voor wie vandaag de dag een grootschalig hulpinitiatief 
wil verkopen, kan het aantrekkelijk zijn dit te koppelen 
aan de herinnering van het Marshallplan. Dat roept name-
lijk nog steeds associaties op met termen als inventivi-
teit, gulheid, succes en dankbaarheid. In de herinnering 
neemt het Marshallplan dan ook vaak mythische propor-
ties aan, maar hoe zat het nu precies met dat eerste 
echte Marshallplan? Om het belang van de Marshallhulp 
en haar impact goed te kunnen begrijpen gaan we terug 
naar het Europa van net na de Tweede Wereldoorlog.
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1. Een gehavend continent

De Tweede Wereldoorlog had een spoor van vernietiging 
door Europa getrokken. Alleen in Nederland al waren er 
meer dan 200.000 doden te betreuren. Daarnaast had de 
oorlog geleid tot de verwoesting van steden, fabrieken, 
mijnen en infrastructuur. Door de vernietiging van infra-
structuur, waaronder bruggen en havens, werd het 
transport zwaar gehinderd of kwam het zelfs helemaal stil 
te liggen. Bijna alle treinwagons waren tijdens de oorlog 
door de bezetter naar Duitsland versleept en belangrijke 
fabrieken, waaronder het staalbedrijf Hoogovens en de 
olieraffinaderij in Pernis, waren gesloopt. De industriële 
en landbouwproductie was hierdoor sterk afgenomen. 

Het herstel komt tot stilstand
Zodra de oorlog voorbij was, werd aan de wederopbouw 
begonnen. De Europese economieën leken in eerste 
instantie langzaam op te krabbelen, maar in 1947 begon 
het herstel te haperen. Er dreigde een tekort aan de 
grondstoffen en brandstoffen die nodig waren om het 

herstel door te zetten. Dit werd versterkt doordat het 
economische herstel van Duitsland was achtergebleven, 
terwijl de Duitse industrie juist van bijzonder groot 
belang was voor de omliggende landen. Dat gold zeker 
ook voor Nederland. 

Door het wegvallen van de Duitse industrie nam onder 
meer de kolenproductie af, waardoor er een energiepro-
bleem ontstond. Tot overmaat van ramp was de winter 
van 1946-1947 een van de strengste winters uit de 
geschiedenis. Hierdoor raakten de Europeanen nog 
sneller door hun energievoorraden heen. Ondertussen 
waren veel Europese boeren niet in staat om genoeg 
voedsel te produceren, waardoor er op sommige plaatsen 
een hongersnood op de loer lag.

Doordat de productie in Europa niet snel genoeg op gang 
kwam, waren de Europese landen sterk afhankelijk van 
importen uit Amerika, dat als een van de weinige landen 
juist sterk uit de oorlog was gekomen. Als gevolg gaven 
de Europeanen in korte tijd veel dollars uit. Doordat zij 

weinig exporteerden, kwamen er echter bijna geen 
dollars binnen. Hierdoor dreigde hun voorraad dollars  
op te raken. Als dat zou gebeuren konden ze geen 
producten meer uit de Verenigde Staten importeren: 
daar hadden ze namelijk dollars voor nodig.  Op deze 
manier dreigde de wederopbouw tot stilstand te 
komen. 

Het verwoeste stadhuis van Nijmegen (Regionaal Archief Nijmegen) weinig exporteerden, kwamen er echter bijna geen 
dollars binnen. Hierdoor dreigde hun voorraad dollars  
op te raken. Als dat zou gebeuren konden ze geen 
producten meer uit de Verenigde Staten importeren: 
daar hadden ze namelijk dollars voor nodig.  Op deze 
manier dreigde de wederopbouw tot stilstand te 
komen. 

Het verwoeste stadhuis van Nijmegen (Regionaal Archief Nijmegen)
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Kinderen rapen houtblokjes tussen de tramrails

om te gebruiken als brandhout (Nationaal Archief )
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2. Amerikaanse motieven

De Amerikanen hadden tijdens de eerste naoorlogse jaren 
al veel geld gestoken in de wederopbouw van Europa. Dit 
gebeurde vooral via de United Nations Relief and 
Rehabilitation Administration. Deze hulp was alleen van 
tijdelijke aard en zou in 1947 stoppen zonder dat het de 
structurele problemen op het Europese continent had kun-
nen oplossen.

Het was in deze context, dat de Amerikanen over een 
nieuw hulpplan begonnen na te denken. In zijn speech 
benoemde minister Marshall de gevaarlijke situatie die in 
Europa was ontstaan. Hij was bang voor een algehele 
ontwrichting van de Europese economie en waarschuwde 
dat de Europese landen in een neerwaartse spiraal terecht 
waren gekomen. Zonder hulp, zo meende hij, dreigde er 
economisch, sociaal en politiek verval op het Europese 
continent. 

Dreiging van het communisme
Een dergelijk Europees verval vormde ook een bedreiging 
voor Amerikaanse belangen – zowel politiek als econo-
misch. Op economisch gebied was het voor Amerika 
belangrijk dat Europa ook in de toekomst als afzetmarkt 
van zijn goederen zou kunnen dienen en profiteerde het 
van een goed functionerende internationale vrije markt. 
Daarnaast bestond de angst dat economische achteruit-
gang zou leiden tot politieke instabiliteit. De Amerikanen 
vreesden dat de zorgwekkende economische situatie in 
Europa een voedingsbodem zou vormen voor het commu-
nisme. In Frankrijk en Italië kon de communistische partij 
in 1947 al op ongekend veel steun rekenen. 

Wat dat betreft paste het Marshallplan goed in de indam-
mingspolitiek die president Truman kort daarvoor in gang 
had gezet. De Amerikaanse regering was namelijk bang 
dat de Sovjet-Unie misbruik wilde maken van het machts-
vacuüm dat na de Tweede Wereldoorlog op het Europese 
continent was ontstaan om haar eigen macht uit te 
breiden en het communistische gedachtengoed te ver -

spreiden. Dit gedachtengoed ging in tegen de democrati-
sche en vrije markt idealen van de VS. Om daar een stokje 
voor te steken, had president Truman op 12 maart 1947 
aangekondigd dat de Amerikanen steun zouden bieden 
aan alle ‘vrije volkeren’ die zich hierdoor bedreigd voel-
den. Deze politiek zou de kern vormen van de zogenaam-
de ‘Truman Doctrine’. 

De Marshallhulp werd aanvankelijk ook aan de Oost-
Europese landen aangeboden. Deze landen waren door 
de Russen bevrijd en lagen in de invloedsfeer van de 
communistische Sovjet-Unie. De Russen moesten echter 
niets van het Amerikaanse hulpplan hebben. Zij zagen 
het Marshallplan juist als een poging van de Amerikanen 
om hun invloedsfeer in Europa uit te breiden. De 
Amerikanen hadden bovendien diverse voorwaarden aan 
het plan gesteld die volgens de Russische minister 
Molotov ingingen tegen de soevereiniteit van de Europese 
landen. Deze ‘soevereine’ Oost-Europese landen mochten 
van Stalin vervolgens niet op de Amerikaanse uitnodiging 
ingaan, hoewel een aantal dat wel wilde. 

Het begin van de Europese samenwerking
Een van de voorwaarden die de Amerikanen aan de hulp 
stelden, was dat de Europese landen nauw moesten 
samenwerken om zelf een herstelplan op te stellen 
waarmee Europa zo snel mogelijk weer op eigen benen 
kon staan. Uiteindelijk zou deze Europese samenwerking 
moeten leiden tot een permanente Europese organisatie. 
De Amerikanen wilden ook graag dat de Europese landen 
bestaande handelsbarrières zouden opheffen. Zo zou 
Europese samenwerking de economische groei stimuleren 
en voor een effectieve besteding van de dollarhulp zorgen. 

Europese samenwerking bood ook een mooi kader 
waarbinnen het West-Duitse economische herstel plaats 
kon vinden. Na de prominente rol van Duitsland in twee 
wereldoorlogen stonden niet alle Europese landen te 
popelen om Duitsland weer economisch sterk te maken. 

75 jaar Marshallplan

1. Opdrachten 1. Opdrachten 1. Opdrachten 

1.1.1.  De Europese industrie lag na de oorlog in puin. Noem twee redenen waarom de wederopbouw tot stilstand   De Europese industrie lag na de oorlog in puin. Noem twee redenen waarom de wederopbouw tot stilstand   De Europese industrie lag na de oorlog in puin. Noem twee redenen waarom de wederopbouw tot stilstand 
dreigde te komen.dreigde te komen.dreigde te komen.

2.2.2. Waarom was Duitsland belangrijk voor de wederopbouw van Europa? Waarom was Duitsland belangrijk voor de wederopbouw van Europa? Waarom was Duitsland belangrijk voor de wederopbouw van Europa?
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Europese samenwerking kon uitkomst bieden voor dit 
probleem door het nieuwe Duitsland in te bedden in een 
bredere Europese gemeenschap. De hoop was dat zo’n 
sterk verenigd Europa ook weerbaarder zou zijn tegen 
communistische invloeden. Hiermee werd voor een 
radicaal andere koers gekozen dan na de Eerste 
Wereldoorlog toen Duitsland juist hard was gestraft. (zie 
verderop ‘Het probleem van Duitsland en de 
Marshallhulp’)
De Amerikanen hoopten dus dat het Marshallplan een 
oplossing kon bieden voor een hele waslijst aan proble-
men: het Europese dollartekort, de slechte sociaaleconomi-
sche situatie, de vrees voor een ineenstorting van de 
wereldhandel, het economisch herstel van Duitsland en de 
groeiende angst voor communistische expansiedrift. Daarin 
speelde bovendien mee dat de hulp die Europa tot dan toe 
ontvangen had deze problemen niet had voorkomen.

Met zijn speech op 5 juni 1947 probeerde Marshall 
tegelijkertijd steun te verwerven in de VS voor hulp aan 
Europa. Het was namelijk zeker niet vanzelfsprekend dat 
het Amerikaanse Congres zou instemmen met de giganti-
sche bedragen die aan Europa zouden worden geschon-
ken. Het afwijzen van de Amerikaanse hulp door de 
Oost-Europese landen hielp waarschijnlijk om steun voor 
het plan in het Amerikaanse Congres te vergaren. 
Bovendien vond er tijdens de behandeling van het plan 
een communistische machtsovername plaats in Tsjecho-
Slowakije. Dit versterkte de al bestaande zorgen over de 
communistische expansiedrift. Hierdoor viel een belang-
rijk deel van de weerstand tegen het plan in het 
Amerikaanse Congres weg en kwam de nadruk meer op 
het anticommunistische element te liggen.

Machtsstrijd tussen de Verenigde Staten 

en Sovjet-Unie (Flickr)
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2. Opdrachten 2. Opdrachten 2. Opdrachten 

1.  De Verenigde Staten boden de Marshallhulp aan alle 
landen in Europa aan. Toch ging er uiteindelijk geen 
steun naar Oost-Europese landen. Welke verklaring is 
hiervoor te geven?

2.  Leg uit waarom het Marshallplan paste binnen de 
‘Truman Doctrine’.

3.  Scan de QR-code. Hier vindt je de speech waarin George 
Marshall zijn hulpplan presenteert. Welke redenen 
draagt hij hiervoor aan? Noem er tenminste twee.

4.  Volgens Marshall is het een probleem dat de 
Amerikaanse bevolking op grote afstand leeft: ze 
kunnen zich moeilijk voorstellen hoe de situatie in 
Europa is. Hoe probeert hij ze toch hierbij te betrekken?

Speech van George Marshall
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3. Het Marshallplan in actie

Op 3 april 1948 ondertekende president Truman de 
Economic Cooperation Act (ECA) en trad het Marshallplan 
in werking. Zestien West-Europese landen deden mee. 
Tussen 1948 en 1952 zouden de Amerikanen bijna dertien 
miljard dollar in de wederopbouw van West-Europa 
steken. Nederland ontving relatief veel van deze 
Marshallgelden, ruim 1 miljard dollar. Twintig procent 
hiervan was een lening. De overige tachtig procent was 
een gift.

Op 26 april 1948 werd het 
eerste schip met hulpgoede-
ren feestelijk onthaald in de 
Rotterdamse haven. De 
Nederlandse minister voor de 
Voedsel voorziening Mansholt
mocht het eerste builtje 
tarwe in ontvangst nemen 
(scan de QR-code om hierover 
een video te zien).

Over de Marshallhulp die Nederland ontving vertelde 
Ernst van der Beugel (de directeur van het bureau dat de 
Marshallhulp in Nederland coördineerde) een inmiddels 
bekend geworden anekdote. (zie kader ‘Het Mariakaakje-
overleg’).

Een knappe fi nanciële constructie
De Marshallhulp werd niet zomaar in dollars uitgekeerd 
aan de hulpontvangende landen. Een deel werd direct in 
de vorm van door de ECA gefinancierde goederen gele-
verd. Zo ontving Nederland bijvoorbeeld graan.

75 jaar Marshallplan

Het “Mariakaakje-overleg”

“Die vorsten van het Marshallplan (de Amerikaanse 
topambtenaren Paul Hoffmann en W. Averell Harriman) 
reisden in Europa rond om met de regeringen te praten, 
om te kijken wat er met hun centen gebeurt. Ik moest 
dat bezoek technisch voorbereiden. We kregen bericht 
dat ze Rome zouden bezoeken en daarna zouden ze 
Den Haag bezoeken. En dat bezoek in Den Haag zou 
plaatsvinden op zaterdagmorgen. Ik belde dus de minis-
ter-president op en zei: ‘Convenieert u dat?’ ‘Ja, 
uitstekend. […]  Toen kwam er een omineus telegram uit 
Rome dat de heren wat vertraagd waren. Die waren 
natuurlijk in Rome van het ene palazzo naar het andere 
gedragen. En die vroegen of het de minister-president 
ook zo zou uitkomen om op zondag maar naar 
Nederland te komen. Ik al met een onrustig gevoel de 
minister-president opbellen en zei: ‘Meneer Drees, 
convenieert u dat ook?’ ‘Ja, dat convenieert me 
uitstekend, maar dan moeten ze bij me thuis komen.’ 
Dat was toen een absoluut schrikbeeld, want Drees die 
woonde sinds, ik geloof, 1920 aan de Beeklaan en - ik 
was ook wel bij hem thuis geweest - je zat daar - hij had 
geen centrale verwarming - in een kleine kamer met 
rieten stoeltjes. Dus ik zag dat al voor me en ik probeer-
de dus met een kletsverhaal hem ervan af te halen door 
te zeggen: ‘Is dat niet vreselijk lastig voor mevrouw 
Drees als die mensen op zondagochtend komen?’ Want 
ik zag al het kopje koffie met het mariakoekje. ‘Ja, dat 
kan wel wezen, dat is helemaal niet lastig. Als ze 
zondag komen, komen ze bij mij thuis.’ […] 
Ik naar Schiphol om die heren te halen. En ik geloof dat 
er ook een auto werd meegevlogen waarin ze rondre-
den. Ja, dat was een grote Amerikaanse auto. Ik dacht: 
‘die kan de Beeklaan al niet in’. Maar dat ging dan net. 
En ik mocht natuurlijk niet mee naar binnen. Ik moest 
naast de chauffeur zitten wachten tot ze terugkwamen. 
[…]. Toen kwamen ze na een heel lange tijd, twee uur of 
zo, naar buiten toe en ik had gezorgd dat het raampje, 
wat er dan tussen de chauffeur was en waar ze zaten, 
opengedraaid was, want ik wilde natuurlijk dolgraag 
horen wat ze zeiden. En toen gingen ze zitten en toen 
zei Harriman tegen Hoffmann of Hoffmann tegen 
Harriman: ‘In a country where the Prime Minister lives 
like this our money is very well spent.’ [...] Ze waren 
dus in het Palazzo Madama, in het Palazzo Chigi, daar 
hadden ze gedacht: ‘daar gaan onze centen’, maar in 
de Beeklaan, dat vonden ze veilig.”

Bron: “Uitgetypte Oral History” met prof. Dr. E.H. van der 
Beugel, p 140-141, inventarisnummer 62, Archief E.H. van der 
Beugel, 1946-1990 (2.21.183.08), Nationaal Archief Den Haag. 

“Die vorsten van het Marshallplan (de Amerikaanse 
topambtenaren Paul Hoffmann en W. Averell Harriman) 

Tractoren als onderdeel van de Marshallhulp (US State Department)

Marshallhulp arriveert in 

Rotterdam
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gestoken in het herstel van door de oorlog beschadigde 
huizen, fabrieken, wegen, bruggen, kanalen en spoorwe-
gen. Ook werd de Rotterdamse haven hersteld en konden 
luchtvaartmaatschappij KLM, vliegtuigbouwer Fokker en 
de Koninklijke Hoogovens in IJmuiden op steun rekenen. 
De bouw van nieuwe hotels en het herstel van het 
Krasnapolsky in Amsterdam en het Kurhaus in 
Scheveningen moesten helpen om het Nederlandse 
toerisme te stimuleren. Om de wetenschap vooruit te 
helpen, ging er onder meer geld naar TNO en werd de 
Technische Hogeschool in Delft uitgebreid. Er werd ook 

Ad Doeleman

“Die eerste week in Washington, dan zie je daar al die 
grote Amerikaanse auto’s rijden… en dat eten: bacon and 
eggs, ice cream, banana split…” De Verenigde Staten 
maken diepe indruk op de tweeëntwintigjarige Ad 
Doeleman als hij daar in 1950 aankomt. “Vergeet niet, we 
waren in Europa na de oorlog straatarm, eten was nog op 
de bon.” Doeleman was één van de vijftig vertegenwoor-
digers van de Nederlandse Landbouw die mee mochten 
op een studiereis naar de VS in het kader van het 
technical assistance programma.

Wanneer de groep, ter voorbereiding op de reis, een paar 
dagen bij elkaar komt in een conferentieoord wordt het 
Doeleman duidelijk dat er voor Nederland veel op het spel 
stond: “Denk erom dat je je goed gedraagt daar’, werd er 

tegen ons gezegd, ‘want we hebben het geld van het 
Marshallplan zo hard nodig!”
Na een week in Washington, waarin er voor de 
Nederlanders allerlei excursies zijn georganiseerd, gaat 
de groep uiteen naar verschillende bedrijven. Doeleman 
zal 3,5 maand op een boerderij in Ohio werken en gaat 
daarna voor twee maanden naar Michigan. Aan zijn 
verblijf in Ohio heeft hij de beste herinneringen overge-
houden. “Ik voelde me er direct thuis. Om drie uur kwam 
ik aan, om vier uur zat ik op de trekker. Op die manier 
konden we ’s avonds bij het eten direct over het werk 
praten. Dat was prettig want mijn Engels moest nog wel 
wat bijgespijkerd worden.” Met de boerin, Helen, zal 
Doeleman altijd contact blijven houden. “Die vrouw deed 
het echt vanuit het idee dat ze Europa moesten helpen.”

“Op landbouwkundig gebied heb je natuurlijk allerlei 
dingen meegenomen.”, vertelt Doeleman, “Hier was het 
bijvoorbeeld op grotere akkerbouwbedrijven nog 
gebruikelijk dat de arbeiders het werk deden en de boer 
met zijn duim in z’n vestje over het land liep om te kijken 
of het goed ging. Dat heb ik nooit gedaan, ik heb als 
boer altijd meegewerkt.” In Amerika leerde hij ook 
werken met de modernste landbouwmachines. Op basis 
van brieven die hij vanuit Amerika naar huis stuurde, 
schreef Doeleman een uitgebreid reisverslag waarin hij 
nauwkeurig uiteenzette wat hij had opgestoken over de 
Amerikaanse landbouw en samenleving. “Ik had in 
Amerika al gezien dat het mogelijk zou worden om een 
bedrijf van 40 hectare met één man te bestieren.”

Terugkijkend denkt Doeleman dat de ervaringen van de 
studiereis en de voordrachten die hij, terug in Nederland, 
moest houden bij de plaatselijke landbouworganisaties 
heel bepalend zijn geweest voor zijn leven.

De meeste hulp werd echter indirect uitgekeerd via een 
ingenieus systeem waarmee het probleem van het 
dollartekort werd omzeild. Dat werkte als volgt: 
Nederlandse ondernemers die Amerikaanse producten 
wilden bestellen, betaalden deze zelf in guldens aan de 
Nederlandse Bank. Dit bedrag werd vervolgens op een 
speciale rekening van de Nederlandse staat gezet – de 
zogenaamde tegenwaarderekening. Dit geld werd 
vervolgens, in overleg met de Amerikanen, besteed aan 
projecten ten behoeve van de wederopbouw.
Het geld uit de tegenwaarderekening werd bijvoorbeeld 

75 jaar Marshallplan

Groepsfoto boeren technical assistance program 1950

 (reisverslag Ad Doeleman)
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geld uitgetrokken voor de ontwikkeling van achtergeble-
ven gebieden zoals Zuidoost-Drenthe. Meer dan een 
derde van het tegenwaardegeld werd gestoken in de 
ontwikkeling van de Nederlandse landbouw.

Nieuwe technieken uit de VS
Een relatief klein deel (1%) van de Marshallhulp werd 
geïnvesteerd in zogenaamde technical assistance pro-
gramma’s. Het idee achter deze programma’s was om de 
productie in de Europese landen te vergroten door deze 
te moderniseren naar Amerikaans voorbeeld. Door de 
overname van succesvolle Amerikaanse methoden en 
technieken zouden de Europese landen sneller op eigen 
benen moeten kunnen staan. Het overdragen van deze 
Amerikaanse ‘know how’ gebeurde onder andere door 
studiereizen van Europeanen naar de VS, maar ook via 
cursussen, films, publicaties en bezoeken van Ameri-
kaanse deskundigen aan de Europese landen. Een van 
de Nederlanders die in 1950 op zo’n studiereis naar 
Amerika mocht was de Zeeuwse boer Ad Doeleman 
(zie kader ‘De reis van Ad Doeleman’).

3. Opdrachten 3. Opdrachten 3. Opdrachten 

1.  Lees ‘Het Mariakaakje-overleg’, een anekdote van Ernst van der Beugel 
die staatssecretaris was in het kabinet Drees. Dit verhaal is over de 
jaren een eigen leven gaan leiden en uitgegroeid tot de mythe dat 
Nederland Marshallhulp kreeg, omdat mevrouw Drees de Amerikanen 
een mariakaakje voorschotelde.

  a.  Dat is helemaal niet wat Van der Beugel oorspronkelijk beweerde. 
Wat zegt hij precies over het Mariakaakje?

  b.  Waarom zou deze anekdote van Van der Beugel toch tot een mythe 
zijn uitgegroeid? Waarom vonden Nederlanders dat misschien een 
aantrekkelijke mythe?

2.  Naar welke sectoren ging de meeste Marshallhulp? Waarom werd juist 
voor die sectoren gekozen?

3.  Lees het kader met het verhaal van Ad Doeleman. Scan daarna de QR-
code en bekijk de video.

  a.  Wat was het gevolg van de Marshallhulp voor de Nederlandse 
landbouw?

  b.  Welk doel heeft de video over de landbouwmachines? Waarom denk 
je dat?

  c.  Welke impact had de Marshallhulp op het beeld dat Nederlanders 
van Amerika hadden? Gebruik hiervoor het verhaal van Ad Doeleman.

4.  Extra opdracht: scan de QR-code. Je ziet een destijds populaire video om 
Amerikaanse ideeën aan Europeanen uit te leggen.

  a. Welk verhaal wordt in de video verteld?
  b. Welke ideeën probeert de video over te dragen?
  c. Hoe passen deze ideeën in het Marshallplan?

7
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Amerikaans graan komt aan in Nederland (US State Department)

Boer Pietersen koopt een tractor

De schoen- en hoedenmaker
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De ‘Duitse Kwestie’
Na de oorlog was Duitsland opgedeeld in vier bezettings-
zones: een Britse, Amerikaanse, Franse en een 
Sovjetzone. Dit moest ervoor zorgen dat Duitsland de 
machtsbalans in Europa niet weer zou verstoren, zoals het 
sinds de eenwording in de 19e eeuw meerdere malen had 
gedaan. Deze ‘Duitse kwestie’ - over hoe nu met Duitsland 
om te gaan - was na de Tweede Wereldoorlog een belang-
rijk internationaal discussiepunt. Helemaal omdat het 
economisch herstel van Europa na de oorlog niet zo snel 
werd bereikt als gehoopt.

Een belangrijke reden was dat de Duitse economie na de 
oorlog voor een belangrijk deel stil was komen te liggen 
terwijl deze – en met name de Duitse kolenindustrie – ook 
van groot belang was voor de wederopbouw van andere 
Europese landen. De bezetters konden het echter maar 
niet eens worden over wat er nu met de Duitsland moest 
gebeuren.  Het onvermogen van de Amerikanen, Fransen 
en Engelsen om overeenstemming te bereiken met de 
Sovjet-Unie over de toekomst van Duitsland leidde in 1949 
tot de opsplitsing van Duitsland in de West-Duitse 
‘Bondsrepubliek Duitsland’ (BRD) en de Oost-Duitse 
‘Duitse Democratische Republiek’ (DDR).

De standpunten: wie vond wat?
Volgens de Amerikanen was het herstel van de Duitse 
economie én in het bijzonder het Ruhrgebied van funda-
menteel belang voor de welvaart van heel West-Europa. 

Mede geïnspireerd door het idee dat de Duitse economie 
als motor van de Europese wederopbouw 
moest dienen, pleitten de Verenigde Staten er eind jaren 
‘40 voor om West-Duitsland weer op te bouwen door het 
op te nemen in het Marshallplan.
Deze aanpak was ingegeven door de lessen die vooraan-
staande Amerikanen trokken uit de ervaringen van het 
interbellum. Zij waren ervan overtuigd geraakt dat de 
harde afstraffing van Duitsland na de Eerste Wereldoorlog, 
toen de overwinnaars onder andere hoge herstelbetalin-
gen eisten, hadden bijgedragen aan Duitse gevoelens van 
rancune en de ontwikkeling van een economische depres-
sie. Deze twee elementen hadden samen vervolgens een 
vruchtbare voedingsbodem gecreëerd voor de opkomst van 
Adolf Hitler en zijn fascistische regime in de jaren ’30. 
Deze keer wilden de Amerikanen niet alleen de oorlog 
winnen, maar ook de vrede en stabiliteit op het Europese 
continent voor de lange termijn veiligstellen. Een construc-
tieve oplossing van de ‘Duitse kwestie’ was hiervoor van 
fundamenteel belang.

De Sovjet-Unie, onder leiding van Jozef Stalin, zag hele-
maal niets in dit Amerikaanse idee. Zij benadrukte juist het 
gevaar dat een sterk Duitsland opnieuw zou kunnen 
vormen. Het was ook niet zo gek dat er in de Sovjet-Unie 
zo over gedacht werd: het land had in beide wereldoorlo-
gen bijzonder grote verliezen geleden door de Duitsers. 
Om ervoor te zorgen dat dit niet nog een keer zou gebeu-
ren, wilde Stalin Duitsland juist zwak houden. Dit wilde hij 
voor elkaar krijgen door de Duitse industrie te ontmante-

len, herstelbetalingen af te 
dwingen én door een 
bufferzone van Sovjet-
vriendelijke staten te 
creëren in Oost-Europa. 
Door Duitse machines, 
goederen en productie-
opbrengsten naar zijn 
eigen land te verslepen, 
hoopte hij de door de 
Tweede Wereldoorlog 
zwaargehavende Sovjet-
Unie dus weer op te 
bouwen ten koste van 
Duitsland. 

Van het Marshallplan 
moest Stalin ook niets 
hebben. Hij zag dit als
 een boosaardig plot om 
de Europese landen 

4. Het probleem van Duitsland en de Marshallhulp

Duitse demonstranten in de winter (Bundesarchiv Deutschland)
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binnen de Amerikaanse invloedsfeer te krijgen. De 
gebieden binnen de Sovjet-invloedsfeer mochten dan ook 
niet deelnemen, dit gold ook voor de Duitse zone waar de 
Sovjetunie het voor het zeggen had. De opname van de 
West-Duitse zones in het Marshallplan zou uiteindelijk 
bijdragen aan de langdurige opdeling van Duitsland én de 
tegenstellingen tussen Oost en West-Europa verscherpen. 
Zo speelden de Duitse kwestie én het Marshallplan 
gezamenlijk een belangrijke rol in de ontwikkeling van de 
Koude Oorlog. 

Ook onder de West-Europese bondgenoten waren de 
meningen verdeeld over de Amerikaanse ideeën om de 
Duitse economie weer op te bouwen. Duitsland was ook 
voor hen natuurlijk nog steeds wel de voormalige vijand. 
Groot-Brittannië steunde desalniettemin het Amerikaanse 
idee om de Duitse bezettingszones op te nemen in het 
Marshallplan. De Britten hoopten onder andere dat de 
Marshallhulp tot extra financiële steun voor hun eigen 
Duitse zone zou leiden.

De Fransen, daarentegen, waren een stuk minder enthou-
siast. Zij vonden een economisch sterk Duitsland naast 
de deur helemaal geen aantrekkelijk idee. Dit was mede 
ingegeven door het feit dat zij de Duitse industrie als een 
directe economische concurrent in Europa zagen. 
Anderzijds speelden ook hier veiligheidsoverwegingen 
een belangrijkere rol: de Duitsers waren Frankrijk immers 
driemaal in een relatief korte periode militair binnenge-
vallen: tijdens de Frans-Pruisische oorlog van 1870-1871 
en sinds de Duitse eenwording die daarop volgde ook 
nog eens tijdens de Eerste én Tweede Wereldoorlog. De 
Fransen zagen dus niet alleen een economische, maar 
ook een militair-strategische bedreiging in de Duitse 
wederopbouw. Er zou dan ook behoorlijk wat 
Amerikaanse overredingskracht voor nodig zijn om de 
Fransen voor dit plan aan boord te krijgen én te houden.

De Nederlandse positie
Nederland dacht hier als klein handelsland weer heel 
anders over. Duitsland was voor 1940 al de belangrijkste 
handelspartner. Het was niet alleen de grootste importeur 
van agrarische goederen uit Nederland, maar ook de 
voornaamste leverancier van kapitaalgoederen en grond-
stoffen. Daarnaast was Duitsland de belangrijkste bestem-
ming voor de doorvoerhandel vanuit de Rotterdamse 
haven. Doordat de Duitse bezettingszones afgesloten 
waren van de handel met Nederland kwam het handels-
verkeer met de rest van Europa na de oorlog nauwelijks 
op gang. Deze situatie droeg er sterk aan bij dat de 
Nederlandse economie tijdens de wederopbouw bleef 
haperen. Het herstel van de handel met het Duitse 
achterland was dus van fundamenteel belang voor de 

rehabilitatie van de Nederlandse economie. Op de 
Marshallplanconferentie in Parijs kwamen Nederlandse én 
Franse vertegenwoordigers dan ook vaak recht tegenover 
elkaar te staan tijdens discussies over de ‘Duitse Kwestie’. 

Er wordt een oplossing gevonden
Hoe kon Frankrijk nu worden overtuigd om toch in te 
stemmen met de economische wederopbouw van Duits-
land? Juist daar bood het Marshallplan een oplossing 
voor: de Amerikanen hadden als voorwaarde gesteld dat 
de Europese landen alleen Marshallhulp zouden ontvan-
gen als ze op Europees niveau samen zouden werken. 

Door de oprichting van een Europese organisatie konden 
de Duitsers worden opgenomen in een grotere Europese 
gemeenschap. Deze grotere Europese gemeenschap 
maakte het mogelijk om het economisch potentieel van 
de (West) Duitse economie effectief in te schakelen voor 
de wederopbouw van heel West-Europa. Tegelijkertijd 
werd gehoopt dat een nieuwe onderlinge verbondenheid 
en het delen van gezamenlijke – Europese! – belangen 
een tegenwicht kon bieden tegen een nieuwe opleving 
van het nationalisme. 

Poster ter promotie van Europese samenwerking 
(Wikimedia Commons)

Poster ter promotie van Europese samenwerking 
(Wikimedia Commons)
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De Fransen gingen uiteindelijk akkoord met de deelname 
van de West-Duitse bezettingszones aan de Marshallhulp. 
Zij wilden hiervoor wel een duidelijke veiligheidsgarantie 
van de Amerikanen terugzien. Deze veiligheidsgarantie 
vormde een belangrijke aanzet voor de oprichting van de 
NAVO. Zoals de eerste Secretaris-Generaal van de NAVO, 
Lord Ismay, het eens wat plat verwoorde: de Noord 
Atlantische Verdragsorganisatie was opgericht “to keep 
the Soviet Union out, the Germans down and the 
Americans in”.

Een boost voor de samenleving en politiek
Door de Marshallhulp kreeg de West-Duitse economie 
een flinke boost. In totaal ontving de Bondsrepubliek 1,4 
miljard dollar aan Marshallhulp. In het begin was dit 
vooral in de vorm van levensmiddelen, later aangevuld 
met industriële producten en grondstoffen. Het bruto 
binnenlands product (BBP) steeg in die jaren gemiddeld 
meer dan zeven procent. Hoewel het moeilijk is de exacte 
impact van de Marshallhulp te meten, was het één van de 
factoren die bijdroeg aan het ‘Wirtschaftswunder’, de 
opbloei van de West-Duitse economie in de jaren vijftig 
en zestig. Het Marshallplan hielp een kader te scheppen 
dat economisch herstel stimuleerde en een sterke 
West-Duitse economie acceptabel maakte voor haar 
West-Europese buurlanden. Dit economische ‘wonder’ 

vormde de basis van het succes van de regering van 
Konrad Adenauer en zorgde voor de terugkeer van 
West-Duitsland als economische macht in Europa.

Het West-Duitse Wirtschaftswunder kwam in schril 
contrast te staan met de economische ontwikkelingen in 
Oost-Duitsland, dat niet aan het Marshallplan mee mocht 
doe. Onder invloed van de Sovjet-Unie volgde het land 
een communistische planeconomie. Het nationale 
inkomen daalde en veel schappen in Oost-Duitse winkels 
raakten leeg. Er heerste grote schaarste en veel Oost-
Duitsers probeerden naar het welvarende - en vrije - 
West-Duitsland te vluchten. 

Voor West-Duitsland kan het succes van het Marshallplan 
echter niet alleen worden gemeten in puur economische 
termen. Het was voor het land namelijk ook een manier
 om te re-integreren in Europa en de bredere (Westerse) 
internationale gemeenschap door contacten te herstellen 
na een tijd van volledige isolatie. De regering Adenauer 
streefde dit actief na door haar politiek van ‘Westint e-
gration’. De economische integratie van de Bonds republiek 
via het Marshallplan zou zo ook de weg banen voor 
militaire en politieke samenwerking in de vorm van West-
Duitse betrokkenheid bij andere organisaties, zoals de 
NAVO en de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal.

4. Opdrachten 4. Opdrachten 4. Opdrachten 

1.1.1.  Duitsland werd na de oorlog door verschillende landen bestuurd.  Duitsland werd na de oorlog door verschillende landen bestuurd.  Duitsland werd na de oorlog door verschillende landen bestuurd.
a. Welke landen waren dit?a. Welke landen waren dit?a. Welke landen waren dit?
b. Waartoe leidde het meningsverschil tussen deze landen in 1949?b. Waartoe leidde het meningsverschil tussen deze landen in 1949?b. Waartoe leidde het meningsverschil tussen deze landen in 1949?

2.2.2.  De bezetters van Duitsland dachten verschillend over de vraag of het land hulp mocht krijgen uit het   De bezetters van Duitsland dachten verschillend over de vraag of het land hulp mocht krijgen uit het   De bezetters van Duitsland dachten verschillend over de vraag of het land hulp mocht krijgen uit het 
Marshallplan. Geef voor elk land kort het standpunt weer en leg uit waarom ze dat vonden.Marshallplan. Geef voor elk land kort het standpunt weer en leg uit waarom ze dat vonden.Marshallplan. Geef voor elk land kort het standpunt weer en leg uit waarom ze dat vonden.

3.3.3.  Uiteindelijk stemde Frankrijk toch in om hulp te bieden aan Duitsland. Welke voorwaarde werd daar aan   Uiteindelijk stemde Frankrijk toch in om hulp te bieden aan Duitsland. Welke voorwaarde werd daar aan   Uiteindelijk stemde Frankrijk toch in om hulp te bieden aan Duitsland. Welke voorwaarde werd daar aan 
gesteld?gesteld?gesteld?

4.4.4.  Duitsland werd als dader van de oorlog gezien.   Duitsland werd als dader van de oorlog gezien.   Duitsland werd als dader van de oorlog gezien. 
Hoe moet het voor de West-Duitse bevolking Hoe moet het voor de West-Duitse bevolking Hoe moet het voor de West-Duitse bevolking 
gevoeld hebben dat zij nu toch door de gevoeld hebben dat zij nu toch door de gevoeld hebben dat zij nu toch door de 
Amerikanen geholpen werden? Wat zou het Amerikanen geholpen werden? Wat zou het Amerikanen geholpen werden? Wat zou het 
effect van de Marshallhulp op de beeldvorming effect van de Marshallhulp op de beeldvorming effect van de Marshallhulp op de beeldvorming 
van de Verenigde Staten zijn geweest?van de Verenigde Staten zijn geweest?van de Verenigde Staten zijn geweest?

5.5.5.  Scan de QR-code. Je ziet de brochure ‘Onze   Scan de QR-code. Je ziet de brochure ‘Onze   Scan de QR-code. Je ziet de brochure ‘Onze 
Schulden, Hun Schuld’ van Jo Spier uit 1945.Schulden, Hun Schuld’ van Jo Spier uit 1945.Schulden, Hun Schuld’ van Jo Spier uit 1945.
a. Waar gaat deze brochure over?a. Waar gaat deze brochure over?a. Waar gaat deze brochure over?
b.  b.  b.  Welk beeld wordt er van Duitsland neergezet?Welk beeld wordt er van Duitsland neergezet?Welk beeld wordt er van Duitsland neergezet?

  c.  Past deze brochure wél of juist níet in de   c.  Past deze brochure wél of juist níet in de   c.  Past deze brochure wél of juist níet in de 
gedachte van het Marshallplan. Waarom?gedachte van het Marshallplan. Waarom?gedachte van het Marshallplan. Waarom?

‘Onze Schulden, Hun Schuld’
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Ook in Nederland werd een intensieve voorlichtingscam-
pagne uit de grond gestampt met informatiebrochures, 
documentairefilms, tentoonstellingen, schrijfwedstrijden 
en allerlei evenementen die de Nederlandse bevolking 
moesten doordringen van de Amerikaanse gulheid. 
Daarnaast werd veel nadruk gelegd op de aan de 
Amerikanen verschuldigde dankbaarheid. Hierbij werd 
regelmatig een schrikbeeld geschetst van wat er allemaal 
wel niet had kunnen gebeuren als Nederland geen 
Marshallhulp had ontvangen. Ook werd duidelijk aange-
geven dat er ook het een en ander van de ontvangende 
landen werd verwacht, met name sober leven en hard 
werken. In de voorlichtingsbrochure ‘Het Marshall Plan 
en U’ met illustraties van de Nederlandse tekenaar Jo 
Spier werd dit als volgt verwoord: “Aannémen is geen 
kunst, we moeten aanpákken. Dus: Kop op, De Schouders 
erónder, de Handen uit de Mouwen, op eigen benen, niet 
op grote voet. Zó hoort het!”. 

5. Opdrachten5. Opdrachten5. Opdrachten
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Het was erg belangrijk om steun voor de Marshallhulp 
onder het Amerikaanse publiek te vergaren én te behou-
den. Het Congres had de hulp namelijk niet in één keer 
voor vier jaar goedgekeurd, maar had besloten om de 
waarde van het herstelprogramma ieder jaar opnieuw te 
evalueren. Om de Amerikaanse burgers ervan te overtui-
gen dat hun dollars goed werden besteed, werd een 
grootse PR-campagne opgezet.

Publiciteit voor het Marshallplan
Het liefst zagen de Amerikanen dan ook dat het tegen-
waardegeld gebruikt werd voor projecten die tot de 
verbeelding spraken en veel publiciteit trokken. Een 
voorbeeld van zo’n project was de drooglegging van 
Walcheren. Dit Zeeuwse schiereiland was onder water 
gelopen nadat de geallieerden tijdens de Tweede 
Wereldoorlog de dijken hadden gebombardeerd. Om 
zoveel mogelijk publiciteit te genereren liet de ECA een 
documentairefilm over het project maken met de veel-
zeggende titel ‘Island of Faith’.

Bevrijdingsschip 1948 ‘Het Marshall Plan en U’

5. Een plan dat tot de verbeelding spreekt

‘Duitsland kreeg hulp’

1.  Scan de QR-code ‘Bevrijdingsschip 1948’. 
Je ziet een advertentie van de Nederlandse 
regering in de Nieuwe Rotterdamse 
Courant.

  a.  Wat is de boodschap van dit bericht?
  b.  Aan wie is het gericht en waarom?
  c.  Op welke manieren probeert de 

regering de lezer te overtuigen met 
deze advertentie?

2.  Scan de QR-code ‘het Marshallplan en U’. 
Je ziet een brochure van Jo Spier uit 1949.

  a.  Welk beeld wordt er neergezet van de Marshallhulp? Geef 
voorbeelden.

  b.  Deze brochure verschilt met de brochure ‘Onze Schulden, Hun 
Schuld’ uit 1945. 
Waar komt dit verschil vandaan denk je?

3.  Scan de QR-code ‘Duitsland kreeg hulp’. In Nederland was het direct na 
de oorlog niet vanzelfsprekend dat Duitsland hulp zou krijgen. Het boekje 
‘Onze Schulden, Hun Schuld’ van Jo Spier oppert bijvoorbeeld heel 
andere plannen. Ook in Amerika bestonden er heel andere plannen voor 
Duitsland. Lees daarover het artikel van Van Heumen ‘Duitsland kreeg 
hulp, maar dit was niet vanzelfsprekend’. Leg uit wat het oorspronkelijke 
Amerikaanse plan voor Duitsland was en verklaar waarom er uiteindelijk 
toch voor hulp aan Duitsland werd gekozen.
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6. De resultaten van het Marshallplan 

Economische gevolgen
West-Europa maakte in de periode waarin de Marshallhulp 
werd uitgekeerd een ongekende economische groei door. 
Historici verschillen echter van mening over de rol die de 
Marshallhulp hierin heeft gespeeld. Het is moeilijk te 
bewijzen hoe de wederopbouw precies verlopen zou zijn 
zonder dit Amerikaanse hulpprogramma. Toch zijn de 
meeste historici het erover eens dat de Marshallhulp op 
z’n minst een positieve impuls aan het indrukwekkende 
economische herstel van Europa heeft geleverd. Met name 
voor het urgente probleem van de dollartekorten kon het 
hulpprogramma op een cruciaal moment uitkomst bieden.

Psychologische en culturele invloed
De uit het Marshallplan voortgekomen Organisatie voor 
Europese Economische Samenwerking zou uiteindelijk 
niet het belangrijkste orgaan worden waardoor de door 
de Amerikanen gewenste permanente Europese samen-
werking plaats zou vinden. Toch was het een belangrijke 
eerste stap op weg naar Europese integratie. Deze 
integratie zou, aangemoedigd door de VS, vanaf 1950 
vooral vorm krijgen via het Schumanplan en de daaruit 
voortvloeiende Europese Gemeenschap voor Kolen en 
Staal, de voorloper van de huidige Europese Unie.

De Europese samenwerking die door de Marshallhulp 
ontstond creëerde een succesvol kader voor het herstel 
van West-Duitsland, wat ook voor de Nederlandse econo-
mie van grote waarde was. Indirect droeg de Marshallhulp 
ook bij aan het wegnemen van Europese handelsbarrières. 
Het opvoeren van de productiviteit op het Europese 

continent door modernisering naar Amerikaans model 
zou de Europese maatschappij blijvend veranderen.

Wellicht de grootste bijdrage van het hulpprogramma 
wordt echter toegeschreven aan de psychologische impact 
die uitging van de verbeeldingskracht van het Marshall-
plan, gestimuleerd door de grootschalige publiciteits-
campagne die de beeldvorming voor een groot deel zou 
bepalen. Het Amerikaanse voorbeeld van economische 
welvaart in combinatie met de financiële hulp stak de 
Europeanen niet alleen een hart onder de riem, maar gaf 
ze ook een positief toekomstperspectief. De terugkerende 
verwijzingen naar het Marshallplan als inspiratiebron voor 
nieuwe grootschalige hulpprojecten om de problemen van 
deze tijd op te lossen – van de Coronapandemie tot de 
verwoestende oorlog in Oekraïne en klimaatverandering 
– tonen aan dat deze verbeeldingskracht nu, 75 jaar na 
dato, nog steeds niet is uitgewerkt.

SlotopdrachtSlotopdrachtSlotopdracht

Het Marshallplan is belangrijk geweest voor de 
ontwikkeling van de naoorlogse economie en 
politieke vorming van Europa. Vandaag de dag 
spreekt de Marshallhulp dan ook nog steeds tot 
de verbeelding. Zou je vandaag  de dag een nieuw 
Marshallplan willen zien? Voor welk probleem 
moet dit worden georganiseerd, welke hulp moet 
er worden geboden en welke landen zouden die 
verantwoordelijkheid moeten nemen?
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