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Kennislander wordt sukkelaarKennisl
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D SM maakt winst en gaat
vierhonderd Nederland-
se banen schrappen.
Het chemieconcern is

zeker geen lompe werkgever, eer-
der een sociaal betrokken bedrijf.
Toch gaat werkgelegenheid weg.
‘Offshoring’ heet dat in moderne
managertaal, het jargon dat opwelt
uit krijtgestreept driedelig als een
kwade boodschap pluimen en een
strikje moet krijgen. ‘Offshoring’
betekent in dit geval dat DSM werk
(boekhouding, ICT) gaat uitbeste-
den in het buitenland. De zeevaart-
term ‘offshore’ (buitengaats) kreeg
een economische betekenis toen
hij na de oorlog in het Marshall-
plan gebruikt werd voor landen
buiten de VS die in aanmerking
kwamen voor Amerikaanse aanko-
pen of investeringen.
Niks nieuws. Nederland was in
1948 ook een lagelonenland en nu
werkt de pomp in een andere rich-
ting, met name naar India dat met
een aanbod van goed opgeleide spe-
cialisten en een dataverbinding de
diensten kan leveren. Telecommu-
nicatie is goedkoop en trekt er zich
niks van aan of een land rijk of
arm is. Daarmee zit ik bij de stel-

ling van dit stukje: niet de politiek
maar de toegang tot de techniek be-
paalt de maatschappelijke ontwik-
keling. Technologie is geen exclu-
sief recht van rijke landen. In de ko-
loniale tijden konden we nog het al-
leenrecht van kennis reserveren.
Technologie is thans bereikbaar
voor iedereen en vooral de lagelo-
nenlanden doen er hun voordeel
mee. Je hoeft geen voorspellende
gave te hebben om te beseffen dat

onze samenleving de impact van
de techniek in handen van de aan-
stormende landen gaat voelen. Dit
gaat over veel meer dan onze ‘con-
currentiepositie’, dit gaat over onze
levensstandaard, misschien over
ons levensbehoud. Hebben we dat
in de gaten?
Een rondgang langs de verkiezings-
programma’s van de partijen, die
deelnemen aan de verkiezingen

van 12 september, levert het halluci-
nante beeld op van wereldvreemde
maatschappijhervormers die op
een andere planeet wonen. De
Marsmannetjes van de SP en de
PVV zijn zelfs vergeten een raam-
pje in hun ruimteschip te bouwen
en verwijderen zich met de snel-
heid van het licht van de realiteit.
Alsof minder Europa automatisch
meer Nederland gaat brengen en
meer van het kleine de grote pro-
blemen op de arbeidsmarkt gaat op-
lossen. Met 5,3 procent werkloos-
heid tegen een Europees gemiddel-
de van 10,8 procent staan we er
niet eens zo slecht voor. De men-
sen die de werkgelegenheid ‘offsho-
ren’ zitten echter al lang niet meer
naar de grenzen van Europa te kij-
ken, laat staan naar die van Neder-
land. Geleuter over de hervorming
van de Nederlandse arbeidsmarkt
gaat hier niet helpen. Als lagelonen-
landen zo aantrekkelijk zijn omwil-
le van goedkoop en goed geschoold
personeel zou je in de parafrase
kunnen stellen dat het de ambitie
van Nederland moet zijn om óók
een lagelonenland te worden.
Dat lijkt een absurd idee maar het
is in essentie zo gek nog niet. Als

de werkplekken zich naar het bui-
tenland verplaatsen, ontkom je
niet aan de dwingende werkelijk-
heid dat ook de bevolking zich
moet verplaatsen, óf dat het land
blijft zitten met een werkloze en
verarmde bevolking. Echt absurd is
pas het fabeltje van ‘Nederland ken-
nisland’. Dat is een kwetsbaar land
dat alleen maar gedoogd wordt zo-
lang goedkope Chinezen het werk
doen, dat alleen maar hoge lonen

en voorzieningen kan betalen als
het winst maakt op de lage lonen
elders. Met het uitbestede werk
gaat uiteindelijk ook de kennis
naar het buitenland. Dat is een
kwestie van tijd en vooral van de
technische evolutie. En mocht in
een land als China of elders in de
wereld de onoverwinnelijke combi-
natie van lagelonenland én kennis-
land ontstaan, kunnen we hele-

maal inpakken. Het staat immers
nergens geschreven dat de lagelo-
nenlanders hun werkkracht moe-
ten besteden aan het comfort van
de kennislanders.
Voor politici is de machteloosheid
tegen de invloed van de technologi-
sche ontwikkeling geen vrolijke ge-
dachte. Daarom ontbreekt in de ver-
kiezingsprogramma’s de simpele
constatering dat vijfentwintig jaar
geleden de eerste betaalbare compu-
ters met een harde schijf van 10 me-
gabyte schoorvoetend hun intrede
deden. Een technisch revolutie die
één generatie geleden begon, nog
lang niet afgelopen is en inmiddels
met een wereldwijd communicatie-
netwerk geld, werk en ideeën in
een handomdraai verplaatst.
Die werkelijkheid wordt door alle
partijen volkomen genegeerd. Het
lijkt erop dat die partijprogramma’s
tweehonderd jaar geleden geschre-
ven zijn in het krampachtig vocabu-
laire van de grote manifesten. Ze
komen inderdaad van een andere
planeet, een waar de tijd heeft stil-
gestaan.
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