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Als prof.dr. Arie van der Zwan in zijn le- 
ven ergens mee is geassocieerd, dan is het industriepolitiek, 
het idee dat de overheid het voortouw neemt bij het ontwikke-
len van een duidelijke visie op de ‘plaats en toekomst’ van de 
Nederlandse industrie. De overheid bedenkt die niet zelf, 
maar organiseert het proces van het maken van heldere keu-
zes, bijvoorbeeld door te bepalen op welk gebied we in Neder-
land willen uitmunten. Dat was het centrale idee achter het 
rapport Plaats en toekomst van de Nederlandse industrie, aan de 
totstandkoming waarvan Van der Zwan in 1980 leiding gaf als 
lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
(WRR).

Het grote voorbeeld van Van der Zwan is KVP-minister Jan 
van den Brink, die van 1948 tot 1952 het naoorlogse industrie-
beleid vorm gaf en zo de ontwikkeling van onder meer de che-
mische en de luchtvaartindustrie stimuleerde. Het was, aldus 
de emeritus hoogleraar, niet zozeer de verwoesting ten gevol-
ge van de Tweede Wereldoorlog die zo’n actieve opbouwpoli-
tiek nodig maakte, want met die verwoesting viel het wel mee. 
Waar het om ging, was leren concurreren met de Verenigde 
Staten. Evenzo moesten wij in de jaren tachtig leren concurre-
ren met Japan, en nu in 2010 met Brazilië, Rusland, India en 
China. De economische en geopolitieke opmars van deze vier 
landen stelt die van de VS en Japan in de schaduw en wordt 
meer dan ooit gestuwd door een voorsprong in kennis die ze 
op ons nemen. De concurrentie die zij met ons aangaan op  
de wereldmarkt voor grondstoffen en energie, dwingt ons 
meer dan ooit tot het vinden van technologieën die ons hier-
van minder afhankelijk maken.

‘De financiële economie heeft de reële economie lang op 
de achtergrond gedrongen. We gaan nu weer een heel andere 
tijd tegemoet, waarin de reële economie zich aandient. De 
vraag is natuurlijk: waar halen we onze welvaart vandaan? 
Dan kom je uit op ingenieurs en economen, en niet bij de  
financiële experts. Dus ik ben geneigd te denken dat de om-
standigheden zoals we die nu kennen en die vergelijkbaar 

zijn met die in de jaren tachtig, ons dwingen om een heel an-
dere zienswijze te ontwikkelen. De roep om industriebeleid 
komt daarvandaan’, stelt Van der Zwan. ‘Als je erin zou slagen 
om tot die herijking te komen en nieuwe groeisectoren te en-
tameren, maar ook je eigen productieapparaat bestendig te 
maken met het oog op de nieuwe schaarste, dan heb je het 
voordeel dat je de economie op een groeipad kunt brengen. 
Dan komt ook de kwestie waar nu de kranten van vol staan, 
de nationale schuldproblematiek, in een veel minder somber 
daglicht te staan.’

Van der Zwan vindt het deprimerend om in een psycholo-
gisch klimaat te leven dat doortrokken is van bezuinigingen 
alleen. ‘We moeten onszelf uit de schuld 
‘weggroeien’. Een schuldproblematiek is 
niet op te lossen zonder groei. Zo is het in 
de jaren tachtig ook gegaan: pas toen de 
economische groei terugkwam, slaagden 
we erin om onze schuld terug te schroe-
ven. En als je zo tegen de economie aankijkt, dan ligt er een 
enorme uitdaging voor ingenieurs. Die beroepsgroep met die 
manier van kijken naar de werkelijkheid, die verdient het om 
weer meer in de aandacht te komen.’

Volgens Van der Zwan zijn werkgevers nu voor het eerst 
bereid te praten over iets meer dan generiek beleid (lage lo-
nen, lagere regeldruk, e.d.). ‘Dus over het gericht stimuleren 
van bepaalde kansrijke groeisectoren. Ineens is de koudwater-
vrees voor een selectief industriebeleid verdwenen. Het grote 
verwijt dat werkgevers maakten, is dat de overheid gaat uitma-
ken wat de nieuwe groeisectoren worden. Zo werkt dat na-
tuurlijk helemaal niet. In Plaats en toekomst van de Nederlandse 
industrie, het rapport dat we als WRR maakten, en het ver- 
volgrapport Naar een nieuw industrieel elan, die ik samen met 
oud-Shell-topman Gerrit Wagner schreef, hebben wij keuzes 
gemaakt voor een paar heel specifieke sectoren. Maar die heb-
ben we niet uit onze hoge hoed getoverd: wij hebben toen de 
productie- en exportstatistieken heel goed uitgeplozen.  

 

De tijd is voor het eerst sinds tientallen jaren weer rijp voor industrie-
politiek, stelt prof.dr. Arie van der Zwan. Nieuwe industriële bronnen van 
welvaart zijn de enige manier om uit de financiële schuldencrisis weg te 
groeien. Ingenieurs zijn bij uitstek de protagonisten van de herontdekte 
reële economie, nu de tovenaars van de financiële economie van hun 
voetstuk zijn gevallen.

‘Het is tijd voor een industrieel reveil’
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minister van Economische
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Zo kom je erachter waar de nieuwe mogelijkheden liggen. Die 
te laten doorgroeien en te promoten, dat is eigenlijk het ge-
heim. En dan moet je ook niet die dingen kiezen die iedereen 
in de landen om ons heen al doet, want daarin kan een klein 
land zich helemaal geen positie verwerven. Mijn stelling is dat 
hetgeen waar Nederland het de komende jaren van moet heb-
ben, in beginsel al aanwezig is. Daarvan moeten de kiemen al 
zijn gelegd. Dus het is een kwestie van heel goed speuren 
naar wat zich eigenlijk al aandient. Daarnaast zijn er een aan-
tal dingen waaraan je ook als ze zich niet zouden aandienen, 
zult moeten geloven, zoals energiebesparing en vervangende 
materialen.’

In de jaren zeventig werd Nederland over-
vallen door een toen ongekende recessie die 
gepaard ging met snel verlies van werkgele-
genheid. ‘Er werd bij het ministerie van Eco-
nomische Zaken een projectorganisatie in het 
leven geroepen die zich ging bezighouden  
met individuele bedrijfssteun. Dat was tot dat 
moment het terrein van de Nationale Investe-
ringsbank, maar die hielp alleen bedrijven met 
toekomstwaarde. Om de snel oplopende werk-
loosheid te remmen wilde men een nieuw be-
leid dat was gericht op het redden van arbeids-
plaatsen. Als men dat korte tijd had gedaan, 
dan was er nog niets aan de hand geweest. 
Dan was het zelfs een heel verstandige in-
greep, die tijd won om na te kunnen denken 
over de toekomst en nieuwe beleidslijnen uit 
te zetten. In plaats van dat er een nieuw elan 
kwam, is men zich gaan toeleggen op allerlei rapporten en 
studies. Het idee van de postindustriële samenleving is een 
notie geworden waarin de politiek gevangen zit. Daarom 
wordt het tijd om opnieuw een industrieel reveil te propage-
ren.’

ONDERSTROOM
Uit de partijprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezin-

gen stijgt echter weinig industrieel elan op. ‘Mensen die de 
verkiezingsprogramma’s schrijven, doen een greep uit aan-
sprekende ideeën, maar zo wordt beleid niet gemaakt. Dat ge-
beurt door onderstromen. Er moet nu een onderstroom wor-
den gecreëerd die afstevent op een nieuw industriebeleid. 
Zo’n onderstroom bestaat uit ingenieurs, ondernemers, ban-
kiers, wetenschappers – mensen die overtuigd zijn van het 
nut en de noodzaak. Zij praten daarover in bepaalde gremia 
en beïnvloeden de beleidsmakers. Want de beleidsmakers zit-
ten met één vraag die ze zelf niet kunnen beantwoorden: waar 
moet onze nieuwe welvaart vandaan komen? Mensen met 
ideeën, met opvattingen, met een visie beantwoorden die 
vraag. Hoe weinig er ook over gesproken wordt tijdens de ver-
kiezingen, als het eenmaal op regeren aankomt, dan gaat het 
om visie.’

Minister Van den Brink is er destijds in geslaagd een mee-
slepende visie te ontwikkelen op de industrie, vindt Van der 
Zwan. ‘Zo zijn wij aan onze chemische industrie gekomen, 
aan de vliegtuig-, voedsel- en genotsmiddelenindustrie. Er 
werden analyses gemaakt, groeisectoren geïdentificeerd, en 
ook researchcentra en opleidingen gecreëerd. Dat TNO toen 
een jonge, dynamische, onconventionele organisatie was, was 
vooral te danken aan het feit dat er toen een duidelijk rege-
ringsbeleid is geformuleerd. Dat gaat aan alles vooraf. De 

overheid moet – niet omdat zij dat zelf uitvindt, maar in nauw 
overleg met alle betrokken instanties – tot zo’n plan komen. 
En dan moeten er mensen zijn die knopen doorhakken. Het 
moet geen rijstebrij zijn van alle mogelijke invloeden. Er moet 
een kleine groep van mensen zijn die zo’n beleid formuleert.’

‘Van den Brink had een wetenschappelijk-economische 
achtergrond, kwam uit een ondernemersfamilie en had ge-
werkt als ambtenaar op Economische Zaken’, vervolgt Van der 
Zwan. ‘Hij was jong, visionair, maar had toch gezag en statuur 
en hij had zijn sporen verdiend. Zo iemand kan constituerend 
optreden. Mensen voelen zich onmachtig omdat ze denken 
dat er alleen iets gaat veranderen als ze de politiek publiekelijk 

kunnen beïnvloeden, maar daar gaat het niet om. Het gaat  
erom dat je de geesten in de samenleving rijp maakt en dat je 
eensgezindheid kweekt. Het zou helemaal niet gek zijn als er 
tijdens de formatie iemand met veel maatschappelijk gezag 
naar voren komt, die bij de informateur een lans gaat breken 
voor een nieuw industriebeleid.’

We moeten niet wachten op een Europees beleid, stelt Van 
der Zwan. ‘Dat komt er wel, maar zal alleen een opstelsom 
zijn van nationale beleidsinspanningen. Wij moeten ons spie-
gelen aan China; dat land heeft een gecoördineerde economie. 
China aarzelt niet om een industriebeleid te voeren en doet 
dat in een ongelofelijk tempo. Die temposlag is een factor die 
ons zal dwingen om veel resoluter in de besluitvorming te 
werk te gaan. Als de komende regering daar 
geen invulling aan geeft, dan ben ik ervan 
overtuigd dat we daarvoor een zware tol zul-
len betalen.’

‘De werkgevers vragen daarom ook voor 
het eerst om een veel sterker en daadkrachti-
ger ministerie van Economische Zaken. Het 
is nu ondergeploegd door Financiën. Talentvolle jonge ambte-
naren gaan liever naar Financiën, maar daar is de komende ja-
ren minder te halen – dat zal ook jonge mensen wel duidelijk 
worden. Het financiële aspect is op de terugtocht en de reële 
economie komt weer meer naar voren. Ik ben ervan overtuigd 
dat jongeren zich daar heel snel aan gaan aanpassen. Maar er 
moet wel een heel sterke minister van Economische Zaken 
komen. Als die post niet goed wordt ingevuld, als ze daar we-
derom iemand gaan neerzetten vanuit politieke overwegin-
gen, iemand die geen enkele achtergrond qua opleiding en  
ervaring heeft, zoals nu het geval is, dan houd ik mijn hart 
vast.’ 

‘We moeten ons spiegelen 
aan China; dat land heeft een 
gecoördineerde economie'

‘De koudwatervrees 
voor een selectief 
industriebeleid is 
verdwenen’


