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Op 19 juli 2006 overleed in Hilversum op 91-jarige leeftijd prof. dr. Johan Roelof Maria van 
den Brink, oud-minister van Economische Zaken en voormalig topman van de AMRO-bank. 
Zijn naam zal verbonden blijven met het succesvolle industriebeleid na de oorlog. Als bankier 
werd hij een van de machtigste en daardoor ook in sommige kringen omstreden mannen van 
het land, die niet schroomde zich te uiten als hij meende dat het industriële bouwwerk in 
Nederland dreigde te worden afgebroken.

Jan van den Brink werd in Laren ( n h ) op 12 april 1915 geboren en groeide op in een katho
liek fabrikantengezin. De erfgooiersfamilie bezat van oudsher een weverij, gecombineerd met 
een boerenbedrijf, die was uitgebouwd tot een tapijtfabriek. Na de katholieke h b s  in 
Hilversum studeerde Van den Brink economie in Tilburg, waar hij curn laude afstudeerde in 
1940. Na publicatie van enkele artikelen promoveerde hij in 1942 cum laude bij M.J.H. 
Cobbenhagen op Maatschappijstructuur en werkgelegenheid.’ In de lijn van zijn promotor 
zocht hij vanuit de pauselijke sociale encyclieken met begrippen als solidarisme en subsidia
riteit en de ideeën van de Britse econoom J.M. Keynes naar een pragmatisch én ethisch 
georiënteerde economie die een nieuwe economische crisis kon voorkomen. Intussen was 
Van den Brink zijn loopbaan begonnen op het departement van Handel, Nijverheid en 
Scheepsvaart, afdeling Prijspolitiek. In maart 1942 nam hij ontslag, toen zijn chef N S B ’e r  was 
gewwden. Hij verdiepte zich vervolgens in de opbouw van de naoorlogse samenleving, 
waarover hij artikelen in illegale bladen schreef.2

Na de bevrijding ging zijn voorkeur uit naar een progressieve volkspartij. Hij was dan ook 
enige tijd aanhanger van de Nederlandse Volksbeweging, maar hij koos uiteindelijk voor een 
vernieuwde katholieke partij. Van belang voor hem was de keuze van de Katholieke 
Arbeidersbeweging, waarvan hij adviseur was geworden, voor een eigen partijorganisatie 
voor katholieken. Hij werd in december 1945 onder meer door de Tilburgse oud-hoogleraar 
C.P.M. Romme, met wie hij over bezitsvorming had gepubliceerd, betrokken bij de oprich
ting van de Katholieke Volkspartij ( k v p ) en trad toe tot het dagelijks bestuur ervan.* 
Inmiddels was de veelbelovende econoom in juli 1945 benoemd tot hoogleraar economie en 
statistiek aan de r k  Universiteit te Nijmegen. Op 26 oktober 1945 hield hij zijn inaugurale 
rede over het vraagstuk van de Duitse herstelbetalingen.4

Op 20 november 1945 betrad Van den Brink de landspolitiek door zijn benoeming in de 
Eerste Kamer van de Voorlopige Staten-Generaal; sedert 12 juli 1946 was hij in dezelfde Kamer 
verkozen voor de k v p . Als senator heeft hij zich ingezet voor liberalisatie van het economisch 
leven dat volgens hem, gevangen in de bureaucratie van de schaarste-economie, dreigde over 
te gaan in een door de overheid planmatig geleide economie. De toenmalige minister van 
Handel en Nijverheid, H. Vos ( s d a p / p v d a ) ,  droeg in voorstellen voor een p b o  (publiekrech
telijke bedrijfsorganisatie) en een Planbureau hiervoor argumenten aan. Samen met Romme
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heeft Van den Brink op een katholiek studiecongres hiertegen stelling genomen, zoals hij ook 
met v ijf economen in mei 1946 het beleid van minister van Financiën P. Lieftinck ( p v d a ) in 
een nota aanviel. Hij had zo zijn visitekaartje als econoom-politicus afgegeven.5

Bij de eerste naoorlogse verkiezingen voor de Tweede Kamer op 17 mei 1946 versloeg de 
k v p  de p v d a . Bij de formatie van het KVP-pvDA-kabinet door L.J.M. Beel ( k v p ) ging het tot 
Economische Zaken ( e z ) herdoopte departement van Handel, cruciaal voor de wederop
bouw, over in handen van een Kvp’er, de bankier G.W.M. Huysmans. Diens afkeer van over- 
heidsdirigisme was maar al te bekend; de p v d a  slikte de nederlaag. Toen Huysmans op 14 
januari 1948 wegens ziekte zijn ambt neerlegde, was Van den Brink voor premier Beel en voor 
de voorzitter van de KVP-fractie in de Tweede Kamer, Romme, de aangewezen kandidaat voor 
diens opvolging: een bij uitstek katholieke econoom, geknipt om in een coalitie met socialis
ten te functioneren. Alvorens toe te happen hield de kandidaat familieberaad over compen
satie van het magere ministersinkomen. Toen dit voor vier jaar was geregeld, trad hij als 
bewindsman aan op 21 januari 1948. Het kabinet-Beel moest vanwege de herziening van de 
Grondwet spoedig het veld ruimen. Het kabinet-Drees-Van-Schaik ( k v p - p v d a -v v d - c h u ) 

nam in augustus 1948 het roer over, met Van den Brink wederom op e z . Hij zou de vier jaar 
volmaken door de voortzetting van zijn ambt in het kabinet-Drees 11 (1951-1952).

In reactie op pvDA-klachten over te weinig economische ordening heeft hij in de Tweede 
Kamer kort na zijn aantreden zijn visie duidelijk gemaakt. Voor hem gold het economisch 
doelmatigste systeem; overheidsbemoeienis mocht de economie niet hinderen, want dan 
vielen de regulerende krachten van het bedrijfsleven weg; drastische productie- en exportver- 
groting was noodzakelijk, maar directe leiding door de overheid hierbij was funest; het even
wicht tussen gebonden en vrije economie kon worden gevonden via de p b o , waarvoor wet
geving onderweg was. Evenzo heeft hij binnen het kabinet direct zijn gezag doen gelden. 
Omdat hij de Marshallhulp beschouwde als een kans om het economisch tij te keren, wist hij 
snel deviezen te reserveren voor uitbreiding van het elektriciteitsnet voor de industrialisatie. 
Samen met het besluit om in geval van milieuschade het economisch belang de doorslag te 
laten geven was daarmee het startschot voor de industriepolitiek gegeven.6

Het beleid van Van den Brink als bewindsman was concreet gericht op liberalisatie, indus
trialisatie en export als middelen voor ontplooiing van de bedrijven, uitbreiding van de werk
gelegenheid voor de snel stijgende bevolking en verhoging van de welvaart. De distributiere
gels werden allereerst aangepakt: waar de betrokken dienst tegenspartelde, wist de minister 
sleutelfiguren van die dienst weg te promoveren.7 De Koreacrisis (1950) dreigde deze liberali- 
satiepolitiek echter ongedaan te maken. Minister van Financiën P. Lieftinck wenste het drei
gende tekort op de betalingsbalans te bestrijden met distributieregels. Van den Brink was hier 
fel op tegen, omdat hierdoor zijn economische politiek zou worden aangetast en internatio
nale afspraken tot vrijmaking van het handelsverkeer, zoals in Beneluxverband, zouden 
worden geschonden. Dankzij de bemiddeling van premier W. Drees ( p v d a ) trok hij aan het 
langste eind: enkele bestedingsbeperkingen resteerden.8

Ongestoorde liberalisatie van de economie was één trofee van Van den Brink, zijn indus
triepolitiek zou een andere en de meest bekende worden. In september 1949 verscheen de 
eerste van de befaamde ‘industrialisatienota’s’. Onder Van den Brink zouden er nog twee 
volgen. Het ging in deze nota’s niet om een door de overheid geleide industrialisatiepolitiek 
met bijbehorende investeringspolitiek, maar om een voorwaardenscheppend beleid in het 
kader van een indicatieve planning. De overheid gaf macro-economisch aan welke produc-
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J.R.M . van den Brink, september 1965 [Foto: Historisch Archief a b n -a m r o ]

tieve prestaties nodig waren om doeleinden als evenwicht in de betalingsbalans en vergroting 
van de werkgelegenheid te behalen. Vervolgens werd nagegaan welke bedrijfstakken de 
meeste kansen boden om de gestelde doelen te halen. Ten slotte werd opgesomd wat de 
overheid kon bijdragen aan een goed industrieel klimaat, zoals opheffing van belemmerin
gen, fiscale tegemoetkomingen, bevordering van loonmatiging en infrastructurele verbete
ringen. Het initiatief was derhalve aan het bedrijfsleven; slechts bij uitzondering heeft de 
regering met het oog op grote belangen actief een nieuwe industrietak gesteund 
(Breedbandwalserij Hoogovens). De voortgang van de industrialisatie werd in de nota’s 
gerapporteerd. De notas oogden liberaal-economisch: coalitiepartner p v d a  was teleurge
steld. Van den Brink meende echter dat alleen via een hechte economische fundering een 
goede sociale politiek was te voeren.9 Later heeft hij toegelicht dat de eerste nota’s vooral 
bedoeld waren om het vertrouwen van de ondernemers in het economisch beleid te herwin
nen, zonder dat van de werknemers en de socialistische coalitiepartner te verspelen. Dat bete
kende dat moeilijk verteerbare zaken voor links, zoals consumptiebeperking en ploegenar- 
beid, in een breder kader van werkgelegenheid en welvaartsvergroting werden geplaatst. De 
originaliteit van de nota’s stak volgens hem dan ook niet in cijfers of beleidsmaatregelen, 
maar in de samenhang van doeleinden en middelen van industrialisatie.10

Sluitstuk van het industrialisatiebeleid was de bevordering van de export, waarover in 1952 
een nota met globale maatregelen verscheen. Zelfs Prins Bernhard werd voor de exportbevor
dering op goodwill-veizen ingezet en met succes. Werkspoor haalde zo een grote order in
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Argentinië binnen. Van den Brink zelfwas nauw betrokken bij de schenking van een Philips- 
radiozender door de Nederlandse katholieken aan het Vaticaan in 1950, omdat daarvan pro
fijtelijke publiciteit in katholieke landen werd verwacht.11

De periode-Van den Brink is in de geschiedenis van Economische Zaken de meest dyna
mische geweest, met een minister die bovendien gewiekst de publieke aandacht wist te 
bespelen met fabrieksopeningen en opmonterende redevoeringen. Zijn beleid heeft aan de 
aldus geschapen verwachtingen voldaan. Met de Marshall-wind in de rug heeft de vaste hand 
van deze minister bij de ontplooiing van het bedrijfsleven immers bijgedragen aan het 
miracle hollandais. Bij het aftreden van Van den Brink konden een eerste positieve betalings
balans en een forse toename van industrialisatie en productiviteit worden vastgesteld. Ook 
was de PBO-wet dankzij zijn staatssecretaris W.C.L. van der Grinten ( k v p ) binnengehaald. In 
het parlement had de p v d a  wel kritiek, maar in het kabinet was de steun voor zijn beleid 
algemeen. Toch vertrok Van den Brink in 1952 als minister, waarmee hij ook zijn definitieve 
afscheid van de landspolitiek inluidde. Hij had zich, naar hij later bekende, nooit écht een 
politicus gevoeld.12 Het is dan ook niet verrassend dat hij uitnodigingen om terug te keren in 
de politieke arena heeft afgeslagen zoals in 1959,1966 en 1977.13 Wél bleef hij als vooraanstaand 
financier een politicus-in-de-schaduw door informeel te adviseren.

Na zijn aftreden als minister koos Van den Brink voor een loopbaan in het bankwezen. 
Aanvankelijk was hij adviseur/commissaris van de Amsterdamsche Bank, en van 1953 tot 1965 
lid van de directie van deze bank, waar hij een van de stuwende krachten was bij de fusie met 
de Rotterdamsche Bank tot a m r o  Bank n v  in 1964. Tot zijn pensionering in 1978 was hij voor
zitter van de Raad van Bestuur van deze bankcombinatie.14 In zijn periode als AMRO-topman 
heeft Van den Brink zich nog enkele malen in het politiek-maatschappelijk debat gemengd. 
Zo protesteerde hij in een interview met het links-katholieke weekblad De Nieuwe Linie tegen 
het beeld van hem als de machtigste man van Nederland vanwege zijn commissariaten, zoals 
dat was geschetst door een werkgroep van de Universiteit van Amsterdam. Macro-econo- 
misch lag volgens hem de echte macht bij de overheid, zodat studie van de verbindingen van 
de sociale organisaties met regering en parlement meer zin had.1? Van den Brink heeft die 
overheid in redevoeringen regelmatig gekapitteld over de te hoge arbeidskosten en collectieve 
lasten zoals in 1967,1973 en 1974. Hij was een van de negen ondernemers die op 9 januari 1976 
ten tijde van het kabinet-Den Uyl ( p v d a ) een paginagrote advertentie-brieflieten plaatsen in 
de dagbladen met een waarschuwing over de verwaarlozing van de belangen van het bedrijfs
leven en de daardoor ontstane gevaren voor de verzorgingsstaat, gericht aan het kabinet en 
de Staten-Generaal.

Na zijn pensionering was Van den Brink allereerst de trotse pater familias, die daarnaast 
met verve zijn liefhebberij beoefende, de schilderkunst, waarvoor hij les heeft gehad bij Kees 
Verweij.16 Hij ontplooide zich ook als historicus-econoom door zijn analyses van opbouw, 
neergang en perspectief van de Nederlandse welvaartsstaat, gelardeerd met memoires, gebun
deld in Zoeken naar een heilstaat (1984). Als wetenschapper legde hij grote belangstelling aan 
de dag voor geschiedvorsing naar zijn tijd als minister. Met het overlijden van Jan van den 
Brink is een bijzonder tijdvak uit de recente historie, waarvan hij de laatste directe getuige- 
deskundige was, definitief afgesloten.
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