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AMSTERDAM Een maand niks ko-
pen, alle fietsen delen of je huisdier
uitlenen aan de buren. Geen idee is te
gek om de economische crisis te be-
zweren, blijkt woensdag tijdens de
debatavond ‘Momentum: De Crisis
Voorbij’ in de Amsterdamse Stads-
schouwburg.

Met waarzegsters in de gang en de
mogelijkheid om te sjoelbakken met
munteenheden is de toon snel gezet:
organisator happyChaos, een samen-
werking tussen Amsterdamse stu-
denten en Vrij Nederland, wil op vro-
lijke wijze met jongeren in discussie
over de toekomst van de economie.

‘De wereld staat in brand. We moe-
ten ons afvragen of de fundamenten
van onze economie nog voldoende
zijn’, zegt bestuurslid en bedrijfs-
kundestudent Wybren van der Vaart
(26). ‘Iedereen roept maar om groei
als antwoord op de economische cri-
sis. Alsof dat ons gaat redden.’

‘Alleen maar meer inkomen is in-
derdaad niet altijd goed’, legt milieu-
econoom Reyer Gerlagh van de Uni-
versiteit van Tilburg tijdens een
stoomcollege economie aan zijn ge-
hoor uit.

De sociale mobiliteit zal de komen-
de jaren volgens Gerlagh afnemen.
‘Kinderen van rijke ouders blijven
rijk, kinderen van arme ouders blij-
ven arm.’ Ook de zorg om het klimaat
verschuift naar de achtergrond. ‘Als
de ijskap smelt, en de wereld over-
stroomt, is het te laat.’

Nee, als we iets willen doen, dan
moet het nu. Maar wat? En welke rol
kan de jongere generatie hierin spe-
len? Alleen maar wijzen naar de ba-
byboomers en boos zitten tanden-
knarsen zoals Occupy doet, ziet nie-
mand van de aanwezigen zitten.
HappyChaos gaat daarom te rade

bij de wetenschap. Ingrid Robeyns,
hoogleraar praktische filosofie, stelt
enthousiast voor ‘de commissie voor
toekomstige generaties’ op te rich-
ten: een commissie die onafhanke-
lijk oordeelt over besluiten die in-
vloed hebben op generaties na ons.

En een niet te stuiten Klaas van Eg-
mond, hoogleraar geowetenschap-
pen aan de Universiteit van Utrecht,
houdt een warm betoog voor het re-
volutionaire idee de overheid te la-
ten optreden als bankier. Voor priva-
te banken is dan geen plaats meer.
‘Zij moeten het geld niet meer ma-
ken.’

En, dichter bij huis, roept Ewald

Engelen, hoogleraar financiële geo-
grafie aan de Universiteit van Am-
sterdam, de overheid op het roer om
te gooien. ‘Willen we echt iets veran-
deren, dan moet de overheid stop-
pen met eenzijdige bezuinigingen
en een nieuwe verzorgingsstaat op-
bouwen.’

De voorstellen gaan sommige be-
zoekers misschien boven de pet,

maar wat zij delen, is de overtuiging
dat ze een eerlijkere en duurzamere
toekomst willen. ‘Met een eindige
wereld kun je geen oneindige wel-
vaart bewerkstelligen’, aldus Van der
Vaart.

Engelen spiegelt het publiek niet-
temin een vrij grimmig toekomst-
scenario voor, al het opgewekte opti-
misme van de avond ten spijt.

‘Hogeropgeleide jongeren zullen
in de toekomst niet meer voor het
collectief kiezen, maar voor zichzelf’,
zegt hij. De huidige samenleving sti-
muleert om individualistisch te
werk te gaan, en minder vanuit de ge-
meenschap te denken. De hogerop-
geleide vinden we volgens Engelen
over tien jaar terug met een dikke
baan in een rijk Aziatisch land.

25VRIJDAG 17 FEBRUARI 2012
DE VOLKSKRANT

Economie

www.citroen.nl

BETAAL NU € 3.795 EN DE ANDERE HELFT IN 2014ETAAL NU € 3.795 ENN DDE AANNDERE HELFT IN 2014

BBEBEEETTTAAAAAAL DE HEHEELFLFFTTTT
NNNNNUU EENN DE ANDDDEERRREEE
HHHHEEELLFTFTT IN 201444

EN DE ANDERE HELFT IN 2014

BBEBEEETTTAA
NNNNNUU E
HHHHEEELLF

CITTTTRRRROOOËËËNN CCC111 SSSEELLEECCCTTTIIIIOOOON
Airconditioning
Stuurbekrachtiging
Radio/cd-speler
Centrale deurvergrendeling
met afstandsbediening

BBEEEETTAAAALL NU €3.79955

GEEN BPM
GEENWEGENBELASTING

14% BIJTELLING

Gem. verbruik:1/100 km: 4,5-4,6; km/l 21,7-22,2; CO2:103-106 gr/km. Prijs is incl. BTW en BPM, excl. verwijderingsbijdrage, leges en kosten rijklaar maken en na aftrek van de The Winner Is premie en de Citroën afscheidspremie. De afscheidspremie is geldig voor inruilauto’s
van 2002 en ouder. Deze moet minimaal 4 maanden op naam van de koper staan en een geldige APK met een duur van minimaal 3 maanden hebben. De aanbieding is geldig t/m 29 februari 2012 bij de aan de actie deelnemende Citroën-verkooppunten. Financiering is op basis van uitgestelde betaling,
rentevrij en verstrekt door Citroën Financial Services, handelsnaam van PSA Finance Nederland B.V. (registratienummer AFM 12007744). Afgebeelde modellen kunnen afwijken van de standaardmodellen. Prijs- en specificatiewijzigingen voorbehouden. Kijk voor de actievoorwaarden op www.citroen.nl.

ADVERTENTIE

‘Groei verlost ons
niet vande crisis’

Tijdens de pauze van ‘Momentum: De Crisis Voorbij’ geven jongeren in een speakerscorner hun mening ten beste over
waar het naartoe moet met de economie. ‘Het moet eerlijker en duurzamer.’ Foto Guus Dubbelman / de Volkskrant
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