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KUNST ALS LUXE

GERARD
DROSTERIJ
POLITICOLOOG DROSTERIJ

SCHRIJFT ELKE DAG IN

METRO OVER DE FORMATIE

Het mysterie van de kunst is
dat ze altijd een stap verder is
dan je dacht. De politiek kampt
met het omgekeerde: je denkt
dat ze voorop loopt, maar
schrikt van haar tekort. Is dit
de reden waarom kunst altijd
het haasje is in tijden van
bezuinigingen: politieke jaloe-
zie?

Het zal weinigen ontgaan
zijn: in de formatie wordt ge-

sproken over een bezuiniging
van de kunstuitgaven van onge-
veer 200 miljoen euro. Voor het
perspectief: dat is bijna twintig
procent van de kunstbegroting
van het Rijk. Of vanuit een an-
dere gezichtspunt: drie Chi-
nook helikopters...

De vraag is of iemand met
droge ogen kan beweren dat
Nederland hier beter van
wordt. Is kunst werkelijk een
luxe? Het is bekend dat haar
opbrengsten vele malen groter
zijn dan de investeringen. Maar
zelfs daar zijn Rutte, Verhagen
en Wilders niet meer gevoelig
voor. Dan maar de woorden
aanhalen van een ‘VVD-masto-
dont’, wijlen Henk Vonhoff:
“Ruimte aan het onmeetbare
en het tegendraadse bieden, dat
is wellicht een vorm van echte
staatkunde.”

Gerard Drosterij is verbonden aan de Uni-

versiteit van Tilburg.

Onderwijs is geen Olympische
Spelen. Investering in on derzoek
is noodzakelijk om niet te
zakken op de internationale ran-
glijst en voor de concurrentiepo-
sitie op de wereldmarkt. Ne -
derland moet immers geld ver -
dienen. Voorzitter Sijbolt Noorda
van de Vereniging van Universi-
teiten (VSNU) is teleurgesteld
door de begroting en vooral door
het geschetste toekomstbeeld
voor onderzoekend Nederland.
“Ik kan er weinig respect voor
opbrengen.”

In uw reactie op de gepresenteerde
begroting zegt u dat de voor de ken-
niseconomie noodzakelijke focus op
innovatie een wassen neus wordt.
Kunt u dat toelichten?
Jarenlang hebben we in
Nederland het systeem gehad dat
wat we als samenleving
verdienen, moeten investeren in
de lange termijn. Deze begroting
gaat dat afbouwen.

Op welke manier?
De belangrijkste financierings -
bron voor innovatie, voor nieuwe
onderzoeken, het FES daalt met
63 procent. En ik krijg de indruk
dat dit een opmaat is voor het
nieuwe regeerakkoord waarin
men het geheel dreigt af te schaf-
fen.

U noemt de begroting schijnheilig.
In de Troonrede worden allemaal
mooie dingen gezegd. Dat we als
kenniseconomie moeten klim -
men tot de top vijf. Dat goed
onderwijs en onderzoek daarbij

hoort, dus dat onderwijs ontzien
wordt in bezuinigingen. Kijk je
de begroting erop na, zie je dat
het tegenovergestelde gebeurt.
En dat vind ik schijnheilig. 

Kunt u hiervoor een reden bedenken?
Mensen willen horen dat onder-
wijs wordt ontzien, daar kun je
moeilijk tegen zijn. Dus dan
maar deftig laten zeggen door de
koningin. Maar de mensen aan
de knoppen bepalen uiteindelijk
dat het toch niet gebeurt. Mensen
die naar de toekomst kijken, ver-
liezen het van mensen die zich
op de korte termijn richten.

Wat betekent dit concreet voor de
studenten?
Volgend jaar krijgen we een com-
pensatie voor de enorme toe-
stroom aan studenten de afgelo-
pen jaren, maar vanaf 2012 is dat
alweer veel lager. Concreet bete-
kent dat: minder docenten, volle-
re collegezalen, per student is
minder geld beschikbaar.

Gaat de kwaliteit van onderwijs
omlaag?
Die gaat zeker achteruit. En erger
nog, die is nu al niet perfect. Er
vallen nog te veel studenten uit:
een op de drie studenten in het

hoger onderwijs haalt z'n diplo-
ma niet. De oplossing daarvoor
kan niet alleen van onze inspan-
ningen komen, daar is ook geld
voor nodig.

Kun je eigenlijk beter in het buiten-
land gaan studeren?
Ieder jaar kiezen duizenden stu-
denten voor een studie in het bui-
tenland, en er komen ook veel
studenten onze kant op. De we -
reld is open, daar is niets mis
mee. Waar het om gaat is de in -
ternationale kwaliteit te garande-
ren.

Doen we internationaal nog mee?
We doen mee, maar de
ranglijsten van de werelduniver-
siteiten die vorige week bekend
werden kijken inmiddels ook
naar investeringen die in onder-
wijs worden gedaan als indicator,
waardoor de vijf of zes universi-
teiten uit Nederland die altijd wel
in de top 100 stonden, nu een
heel stuk zijn gezakt.

Zou de investering voor onderzoek
niet vanuit het bedrijfsleven moeten
komen?
Het bedrijfsleven moet zeker aan-
gesproken worden, maar je kunt
niet van bedrijven verwachten
dat ze investeren, terwijl de
minister van Financiën dat niet
doet. 

Metro

interview

Voorzitter van de VSNU Sijbolt Noorda.
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“Troonrede lijkt prachtig, maar is eigenlijk schijnheilig” 
“Innovatie verdwijnt bijna helemaal uit Nederland” 

Concreet e-ect voor student universiteit: minder geld 
beschikbaar per student, grotere collegezalen, minder 

docenten, kwaliteit onderwijs achteruit

SIJBOLT NOORDA
“BEGROTING IS

SCHIJNHEILIG”

“Mensen willen horen
dat onderwijs wordt
ontzien, daar kun je
moeilijk tegen zijn.”

SIJBOLT NOORDA MILOU
VAN DER WILL
MILOU.VD.WILL@METRONIEUWS.NL

Het mysterie van de ‘gevonden
baby van Wolvega’ blijft voorlo-
pig onopgelost. De politie meldde
gisteren dat geen onderzoek
meer wordt gedaan naar de mel-
ding van een baby die werd
gevonden langs de weg. Op 4 sep-
tember vertelde een meisje uit
Wolvega dat ze een baby had

gevonden. Een vrouw die voorbij
fietste nam het kind mee om naar
de politie te brengen. Daar heeft
zich echter nooit iemand met een
baby gemeld. Na grondig onder-
zoek is niet duidelijk geworden
waar de baby is en ook de mel-
ding van het meisje werd niet
bevestigd. METRO

Onderzoek naar baby
van Wolvega  gestaakt  


