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Stoppen met navelstaren 

woensdag 13 juni 2012 Jos Lichtenberg 101x gelezen

We denken veel te klein. Zelfs in de reactie op de crisis 
herken je dat. Ons wereldje houdt schijnbaar op bij de grens. 
Het gaat hier inderdaad niet geweldig, en de verhalen uit nog 
steeds enigszins in het gezichtsveld liggende landen als 
Spanje, Portugal en vooral Griekenland, dompelen onze 
stemming nog verder onder peil. De grafieken bewegen 
omlaag, zo ook de mondhoeken van politici, ondernemers en 
mensen op straat. Ik vind het opmerkelijk dat we dat 
negatieve zo articuleren. Alsof de hele wereld in de put zit. 

Het is namelijk op de keper 
beschouwd maar een klein 
stukje van de wereld waardoor 
wij ons nu laten intimideren. 
Met alle respect: er zijn slechts 
10 miljoen Grieken. En dat 
terwijl Duitsland weer klimt, en 
de Belgen (zonder 
gasvoorraden) nauwelijks te 
lijden lijken te hebben onder 
de crisis en de 3%-norm met 
twee vingers in de neus halen. 
Turkije draait als een tierelier. 
Israël bloeit indrukwekkend. 
De economie van China groeit 
al jaren explosief. India, met 
twee keer het inwonersaantal 
van heel Europa, groeide afgelopen jaar met 6,5 procent. Zelfs enkele 
Afrikaanse landen investeren nu. En wat te denken van snel 
opkomende markten als Brazilië en Mexico. Terwijl wij elkaar in de 
mineur kletsen en denken dat het nergens goed gaat, en dus te veel 
in onszelf gekeerd zijn, worden we langs alle kanten voorbij gelopen. 

Het helpt als je je afvraagt: waarom zij wel en wij niet? Is het niet 
vreemd om de maakindustrie te verstoten? Industriële producties zijn 
ook in China of Brazilië zwaar geautomatiseerd en het zijn toch vooral 
die arbeiders die goedkoop zijn? Nederland zou kennisland moeten 
worden, maar is het dan wel logisch om tegelijkertijd zo genadeloos 
op onderwijs en onderzoek te bezuinigen? Dat soort triviale 
koersbepalingen maken het verschil tussen welvaart en aftakeling. 

Er is veel kapot gemaakt de afgelopen regeringsperiode. Natuurlijk 
moest er worden bezuinigd, maar de wijze waarop – waarbij de 
afgeleide doelstellingen en het middel belangrijker leken dan het doel 
(waartoe zijn wij op aarde?) – heeft zijn littekens achtergelaten. Onze 
volksvertegenwoordigers, zelfs een deel van de oppositie, keken 
daarbij vooral naar de kostenkant. Het beleid was totaal niet gericht Deze website maakt gebruik van cookies. Akkoord
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op de wel degelijk reële kansen in innovatie c.q. kansen in het 
buitenland.

Nogmaals; snijden moest, maar ook in de wijze waarop herken je de 
visie van de meester. Of juist het ontbreken daarvan. Nu was het 
raken wat je raken kunt. Niet alleen scoren op persoonlijke 
stokpaardjes, maar ook hakken in investeringen en dus de toekomst. 
Wilder(s) kon het niet. 
Ik ken mensen die nu uiterst succesvol zaken doen in een van de 
genoemde groeilanden. Zo kan het ook! Zouden we ons niet meer 
daarop moeten focussen, of op het voorop lopen in innovatie? Dat in 
plaats van het navelstaren waar we nu mee bezig zijn. 

Jos Lichtenberg
Hoofdredacteur bouwIQ
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