opinie

Op zoek naar de Europese Obama
Na de zege van Barack Obama moet Europa niet op haar lauweren rusten, maar doorpakken, stelt Otto Holman.
ele klimaat in het altijd zuinige Nederland. Aan de
ene kant zagen we de zwartgallige, aan zelfoverschatting lijdende Bart Jan Spruyt, die aan de vooravond van
de Amerikaanse verkiezingen nog eens waarschuwde
voor een overwinning van Obama. De radicaal-linkse
Obama, zo stelde de Nederlandse neocon enigszins
mal, zal in binnen- en buitenland slechts troep (zijn
woordkeuze) produceren die vervolgens kan worden opgeruimd door verantwoordelijk en weldenkend rechts, zoals altijd – en zoals Spruyt zelf. Aan

de andere kant was daar mijn gewaardeerde collega
en Buitenhof-columnist Jos de Beus, die stelde dat het
met die nieuwe werelddroom van Obama wel mee zal
vallen. De idealistische soep van het (mondiale) verwachtingspatroon zal door de realist Obama niet zo
heet gegeten worden. In een apocalyptisch slotakkoord zinspeelde de Amsterdamse hoogleraar vreemd
genoeg nog wel even op een nieuwe wereldoorlog, in
het geval verlosser Obama alsnog zou kiezen voor een
roekeloos idealisme.
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De eerste veldslag is gewonnen. De klinkende overwinning van Barack Obama vormt een eerste belangrijke stap in de psychologische oorlogvoering tegen
het anti-Amerikanisme in de wereld. De reacties in
Afrika, Azië en Europa zijn vrijwel uitsluitend positief,
alleen Osama Bin Laden zit naar verluidt ergens in een
grot te knarsetanden van woede. Russen en Palestijnen
reageren vooralsnog sceptisch, eerst die verandering
zien en dan in de nieuwe tijd geloven.
Twee reacties overheersten tot nu toe het intellectu-

Voor een dubbeltje op de eerste rang
De Nederlandse kenniseconomie komt niet van de grond. Er zijn investeringen en hervormingen nodig, wil
Nederland de concurrentieslag met omringende landen niet verliezen, vinden Hidde Boersma en Thijs Kleinpaste.
Het kabinet Balkenende IV pretendeert in te zetten op
Nederland als kenniseconomie. In 2010 moeten we bij
de top van Europa horen als het gaat om kennis, en de
implementatie daarvan in de economie. Helaas ziet het
er niet naar uit dat die doelstelling gehaald wordt. Het
kabinet lijkt te denken dat een kenniseconomie zich vanzelf ontwikkelt. Dat er geen investeringen nodig zijn,
of dat er zelfs bezuinigd kan worden op gebieden die
essentieel zijn voor een kenniseconomie, zoals onderwijs en onderzoek.
Nederland steekt ongeveer 1,7 procent van het bruto
binnenlands product (BBP) in universitair onderzoek, zo
blijkt uit gegevens van Eurostat, het Europese CBS. Dat
is minder dan Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Denemarken en Zweden, die allemaal ver boven de twee procent van het BBP zitten. Nederland zit zelfs beneden het
Europese gemiddelde van 1,8 procent en daarmee op
het peil van Oost-Europese landen als Slovenië en Bulgarije. Veelzeggend is dat toponderzoekers aan de Universiteit van Groningen gestrikt worden voor banen bij
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toponderzoeksinstituten als het Max Planck Instituut in
Duitsland. Inclusief dual careerplanning van de partner en
een smak geld om echt innovatief onderzoek te doen.
Zulke braindrains laten duidelijk het manco van het huidige Nederland zien: we willen wel, zolang het maar
niets kost.
Voorts investeert het kabinet niet in onderwijs: voor het
eerst in een decennium wordt er dit jaar minder geld
opzijgezet voor onderwijs dan het jaar ervoor. We zijn
zelfs weer terug op het niveau van 2006. De inflatie in
ogenschouw nemend betekent dit een bezuiniging van
ruim zes procent. Het kabinet, en vooral de PvdA, lijkt
deelname aan het hoger onderwijs te willen ontmoedigen. De proefballonnetjes van Jacques Tichelaar en
Ronald Plasterk liggen nog vers in het geheugen: studenten moeten de vergrijzing opvangen door hun studie volledig zelf te betalen, en bij voorkeur stoppen na
het afronden van hun bachelor om snel de arbeidsmarkt
op te gaan. Natuurlijk kost dit kortetermijndenken op
de lange termijn alleen maar meer geld. Hoe bouw je in

vredesnaam een competitieve kenniseconomie op zonder hoogopgeleiden en zonder goede faciliteiten?
Bedrijven zitten niet te springen om hun Research and
Development- (R&D-) activiteiten in Nederland te ontplooien. Liever verplaatsen ze die naar het buitenland.
Uit gegevens van de Sociaal Economische Raad (SER)
blijkt dat er door Nederlandse bedrijven zes keer zoveel
geld in R&D-activiteiten wordt geïnvesteerd in het buitenland als in Nederland zelf. Onze kenniseconomie
wordt hiermee uitbesteed aan andere landen. Dit heeft
meerdere oorzaken. Allereerst het onderzoeksklimaat:
met het huidige, overwegend christelijke kabinet mag er
weinig in het laboratorium. Er is een ‘nee, tenzij’-beleid
aangaande genetische modificatie en zelfs een volledige
stop op het kweken van embryonale stamcellen voor
onderzoeksdoeleinden. Nederland loopt door deze wetgeving de kans de biotechnologische boot te missen.
De tweede oorzaak is het arbeids- en vestigingsklimaat
in Nederland. De Nederlandse arbeidsmarkt is te inflexibel en schrikt ondernemers af. Werknemers behoren
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Acht jaar van zogenaamd realisme,
‘management by explosion’ en
wanstaltig potverteren

Joost van Liere

Beide heren spraken hun verbazing uit over het
wereldwijde optimisme en concludeerden met een
zeker dédain dat de collectieve hoop op niets is
gebaseerd. Ik stel daar een eenvoudige mededeling
tegenover: de positieve spanning voorafgaande aan
de verkiezingsuitslag en de emotionele ontlading
daarna hadden voor mij een betekenis vergelijkbaar
met de vreugde na de bevrijding, die ik uit verhalen
van mijn vader ken; en vergelijkbaar met de euforische taferelen op en rond de Brandenburger Tor,
die ik op de televisie zag. Toen, zowel in 1945 als
in 1989, kwam al snel de harde realiteit van puinruimen en wederopbouw naar boven. Zo ook nu.
Acht jaar van zogenaamd realisme, ‘management
by explosion’ en wanstaltig potverteren heeft de
nieuwe president een lijst met ‘uitdagingen’ opgeleverd die ongekend is in de geschiedenis van de
Verenigde Staten en de rest van de wereld. Laat me
duidelijk zijn: ook Obama zal de kredietcrisis niet
kunnen wegcharmeren en ook Obama zal beseffen
dat een terugtrekking van Amerikaanse troepen uit
Irak makkelijk beloofd is, maar veel moeilijker gerealiseerd. Dit betekent echter niet dat we het moment
van hoop niet met beide armen zouden moeten vastpakken. Het unilateralisme onder Bush kan worden
omgebogen (yes we can, zeg maar); ongebreidelde
machtspolitiek kan plaatsmaken voor multilaterale
samenwerking en voor een vreedzamere en recht-

vaardigere wereldorde (yes we can); ook echte kerels
en meiden kunnen overtuigd raken van de zachte
kracht van diplomatie en integratie (nogmaals, yes
we can).
Mocht deze laatste zin wat al te vrijblijvend overkomen, dan is een tweetal waarschuwingen aan het
adres van Europa op zijn plaats. Voorkomen moet
worden dat we terugkeren naar de schoothondjespolitiek van individuele lidstaten (zoals Spanje onder
Aznar, Groot-Brittannië onder Blair, Polen onder leiding van de ‘twin brothers’ en het Nederland van Balkenende I t/m IV). De gedachte dat we ons nu weer
veilig onder de Amerikaanse hegemoniale paraplu
kunnen scharen is zowel kortzichtig als contraproductief. Tegelijkertijd is een gemakzuchtig achteroverleunen van Europees links, onder het motto ‘we
vertrouwen volledig op Obama, nu zal alles goed
komen’ gevaarlijk en misplaatst. Het is nu tijd om
door te pakken. En dat betekent ook dat alleen een
verenigd Europa kan bijdragen aan het partnerschap
waarnaar de wereld zo hunkert. En hier lijkt een
mooie taak weggelegd voor de toekomstige Europese
president. Is het alleen nog zaak de Europese Obama
te vinden. Yes we can, can we? l

tot de best beschermde ter wereld. De balans is duidelijk
doorgeslagen, het ontslagrecht moet versoepeld worden wil Nederland kunnen concurreren met omringende
landen. Hier bovenop zijn we kampioen parttime werken van Europa: niet het arbeidsethos waar innovatieve
bedrijven op zitten te wachten.
In juni van dit jaar bood de commissie arbeidsparticipatie de regering een rapport aan, waarin de urgentie
voor investeringen en hervormingen werd benadrukt. In
plaats van hierop te anticiperen lijkt het kabinet vooral te
berusten in niks doen. Zo komen we steeds verder achter

te lopen op de ons omringende landen. Er moet zowel
geïnvesteerd worden in onderwijs en onderzoek als in
ons arbeids- en vestigingsklimaat om de opgelopen achterstand in te halen en te zorgen dat Nederland weer
meeloopt in de voorhoede. Het is tijd voor een liberale
wind door het Binnenhof en de laboratoria. l

brief
Ondoordacht
De CSR heeft met grote verbazing kennis genomen
van Edwin van Sas’ verwijt in Folia van 31 oktober dat
de CSR niets anders heeft bereikt dan heisa. Deze
kritiek slaat op de onderhandelingen over het AUC,
die voor alle betrokken partijen lastig waren. Het was
steeds de insteek van de CSR om een student over
het onderwijs te laten meepraten. Bij het onthouden
van instemming hebben wij ons niet alleen afge-
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vraagd wat wij hiermee zouden bereiken, maar ook
wat principieel juist was. Het laatste gaf de doorslag
om niet in te stemmen. In plaats van een geschil af te
wachten zijn de CSR en de rector toch tot een oplossing gekomen. In het managementteam van het AUC
zal een student plaatsnemen en meepraten over het
onderwijs. Het was inderdaad niet doordacht om
in Ad Valvas de UsR ondoordacht te noemen. Echter, de conclusie dat de CSR behalve een hoop heisa
niets heeft bereikt, was voorbarig en misschien zelfs
ondoordacht.
Karsten Meijer, voorzitter van de CSR

Joost van Liere (26), heeft net zijn master cultuurgeschiedenis afgerond. Hij schreef zijn scriptie over
het ontstaan van Amsterdamse poppodia.
‘Amsterdam was in de jaren zestig de eerste plek
waar op grote schaal poppodia werden geopend.
Paradiso is daarvan natuurlijk het bekendste voorbeeld, maar je had toen ook podia als Lijn 3 en
Fantasio. Over deze plekken is al het een en ander
geschreven, maar dat zijn vaak geromantiseerde en
eenzijdige verhalen. Iedereen denkt bij de jaren zestig aan jongeren die de wereld wilden verbeteren en
tegen de gevestigde orde ingingen. Dit is ook het
beeld dat bestaat over poppodia, namelijk dat jongeren deze helemaal zelf opgericht hebben zonder
overheidsbemoeienis. Precies daarnaar heb ik onderzoek gedaan en ik kwam erachter dat deze veranderingen in de maatschappij juist niet tot stand hadden
kunnen komen zonder steun van de overheid. De
ontwikkeling van poppodia is dus niet alleen van
onderaf gekomen. Er was wel degelijk invloed van
de gemeente, de provincies en de rijksoverheid. Een
van de leukste voorbeelden hiervan vind ik Lijn 3.
Deze plek, vernoemd naar de tramlijn die erover
heen loopt, was een atoombomschuilkelder. In
januari 1968, nog voor Paradiso en Fantasio waren
geopend, zette de gemeente de gemeentearchitect
aan het werk en liet de kelder voor een half miljoen
gulden ombouwen tot een beatkelder. Een plek waar
jongeren konden dansen op popmuziek, toentertijd
beatmuziek genoemd. Ik vind het nogal wat dat de
gemeente ervoor koos om voor zo’n bedrag iets aan
de jeugd te geven.
Er heerste in de jaren zestig een mentaliteit die voorschreef dat er naar jongeren geluisterd moest worden. Zo kwam ik een conferentie tegen uit 1966, de
Prinsenhofconferentie, waar aan drieduizend jongeren hun mening werd gevraagd over wat er in die
tijd gaande was. Hun antwoorden werden vervolgens
gebruikt bij het maken van beleid en dit leidde onder
andere tot steun aan poppodia. Ik verbaasde me hierover, omdat het heersende beeld van de jaren zestig
toch is dat de twee werelden van jongeren en gezag
recht tegen over elkaar stonden. Ik moet wel eerlijk
zeggen dat de overheid bij het steunen van poppodia niet per se popmuziek wilde stimuleren, maar
juist een plek wilde bieden aan de jeugd. Veel jongeren voelden zich niet meer thuis bij de bestaande,
verzuilde organisaties en voor hen wilde de overheid
open jeugdcentra bouwen. Een deel van deze centra
zijn uiteindelijk verworden tot poppodia.’ (Julie de
Graaf )
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