'Vooruitgang
vereist
vooruitdenken'
Jarenlang bekleedde ze een topfunctie binnen de Verenigde Naties. Nu specialiseert Louise Fresco zich als universiteitshoogleraar aan de Universiteit van
Amsterdam in duurzame ontwikkeling. Een begenadigd bèta met maatschappelijk geweten over toekomst en techniek.
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elegen aan het Spui in hartje Amsterdam ligt
het bestuurlijk centrum van de Universiteit van
Amsterdam (UvA), het roemruchte Maagdenhuis.
Een imposante, door pilaren ondersteunde hal verwelkomt
de bezoeker op de plek waar een aantal van Nederlands
meest vooraanstaande wetenschappers kantoor houden. Zo
grenst de kamer van Louise Fresco (56) aan die van haar
bètacollega Robbert Dijkgraaf, voorzitter van de Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen.
Fresco’s kantoor wordt gekenmerkt door witte wanden,
grote ramen en een antieke kast in een minimalistisch ingericht designinterieur. Ondanks de inspirerende omgeving
plaatst ze direct een kanttekening: ‘Enkel glas, dat kan
gezien mijn specialisme natuurlijk niet.’
Met haar verfijnde voorkomen en koninklijk blauwe kledij
doet Fresco geenszins denken aan een vrouw die haar carrière aan onderzoek naar voedsel en landbouw heeft gewijd.
Dat ze daarin door enkel mannen wordt omgeven, deert
haar niet. ‘Ik ben in mijn carrière overal de enige vrouw
geweest, ik weet niet beter.’
Technologieoptimist
Als universiteitshoogleraar duurzame ontwikkeling wordt
Fresco voortdurend geconfronteerd met nieuwe technologie. Ook is ze kroonlid van de Sociaal Economische Raad
(SER), die door de Eerste en Tweede Kamer vaak wordt
gevraagd advies uit te brengen over het al dan niet toepassen van innovaties. Onlangs adviseerde deze raad, tegen de
lijn van het kabinet in, op het gebied van energievoorziening
geen opties voorbarig terzijde te schuiven. Kernenenergie
moet volgens de SER als reële mogelijkheid worden overwogen.
‘Ik ben een technologieoptimist’, stelt Fresco. ‘Natuurlijk is
kritiek van belang, maar wachten op volledige veiligheid is
geen optie. De eerste auto’s bijvoorbeeld, dat waren moordtuigen: remmen ontbraken en ze hadden geen licht. Nu zijn
we meer dan een eeuw verder en rijdt iedereen ermee naar
het werk.’ Volgens Fresco heeft de mens van nature een
hang naar nostalgie, maar is juist vooruitdenken een vereiste
voor vooruitgang. ‘Het is van groot belang dat ook jonge
mensen zich bezighouden met innovaties, die hebben niet
zoveel last van het idee dat vroeger alles beter was.’
Overlegcultuur
De positie die Fresco aan de UvA bezet, voorziet haar in
een aantal privileges. Zo hoeft ze geen leiding te geven aan
een eigen onderzoeksgroep of zich bezig te houden met de
rompslomp aan administratieve en bestuurlijke aangelegenheden waar ‘normale’ hoogleraren mee worden geconfronteerd. ‘Als ik zou worden weggestopt in een vakgroepje op
driehoog-achter, dan had ik daar voor gepast. Door de vrijheid die ik nu heb, kan ik mijn wetenschappelijke interesses
koppelen aan initiatieven die een directe invloed hebben op
de toekomst van de samenleving.’ Haar lidmaatschap van
de SER, de bètacanon- en de nieuwe Deltacommissie getuigen ervan dat ze deze vrijheid zoveel mogelijk benut.
Hoewel de verscheidenheid aan commissies voor Fresco
een mogelijkheid is om zich maatschappelijk in te zetten,
frustreert de overleg- en adviescultuur en het bijkomende
gemis aan daadkracht haar bij tijd en wijle ook. Dit kwam
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het duidelijkst naar voren in de brief waarin Fresco als
adjunct-directeur-generaal ontslag nam bij de Voedsel- en
Landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties.
Daarin beticht ze de FAO van gebrek aan leiderschap en
onkunde om nieuwe problemen adequaat aan te pakken.
‘In plaats van daadkrachtig op te treden, wordt er vergaderd
over de agendapunten van de volgende vergadering.’ Ook
de SER waarvoor ze sinds april vorig jaar actief is, omschrijft
Fresco als overlegcultuur ten top: ‘Het is iets typisch
Nederlands, een soort vleesgeworden poldermodel.’
Literair di(e)ssen
In haar kritiek ontziet Fresco de universiteit niet. Zo liet ze
vorig jaar in haar Diesrede ter gelegenheid van de 375ste
Dies Natalis van de UvA de fictieve Iranese dr. Sarastro
opdraven, die met verbazing naar de Amsterdamse universiteit kijkt. Fresco licht toe: ‘De universiteiten gaan een periode van nadenken over de toekomst tegemoet. De overheid
wil graag dat Nederland een kennisintensieve samenleving
wordt en dat brengt verwachtingen uit de samenleving met
zich mee. Ondertussen wordt er meer geld in onderzoek
gestopt. Dat gaat ten koste van het onderwijs aan de universiteit. De kloof tussen wat het bestuur en wat de werkvloer wil, wordt steeds groter.’ Of ze over tien jaar eenzelfde
rede zou kunnen houden? ’Dat sluit ik zeker niet uit.’
De fictieve dr. Sarastro komt niet uit de lucht vallen.
Naast wetenschap en bestuur heeft Fresco zich ook in het
schrijverschap bedreven. ‘Maatschappijbeelden zijn nooit
eenduidig. De enige goede manier om de ambivalentie in
de maatschappij te tonen, is middels literatuur. Bovendien
bereik ik met mijn romans ook de spreekwoordelijke huisvrouw in Zeeland.’
Paardenpoep
Van de klimaatproblematiek zijn zelfs de degenen in de
verste uithoek van Nederland op de hoogte. Fresco: ‘We
moeten onder ogen zien dat de mens net zo’n grote invloed
heeft op de aarde als de natuurkrachten. CO2-uitstoot is
natuurlijk maar het topje van de ijsberg. Ook methaangassen spelen een rol.’ Dat de Europese Unie onlangs afspraken
maakte om voor het einde van dit jaar afspraken te maken
betreffende de uitstoot van schadelijke gassen, vindt Fresco
typerend: ‘Het is dezelfde bureaucratie als waar ik me bij
de VN zo aan stoorde.’ Toch ziet ze het niet als verspilde
moeite. ‘Als EU kunnen we een goed voorbeeld stellen voor
andere wereldmachten, door onze economie duurzamer in
te richten.’ Dat opkomende en sterk groeiende economieën
zich niets zullen aantrekken van het klimaat verwacht Fresco
niet. ‘Met name China is zich maar al te bewust van de problemen omtrent het klimaat. Wat dat betreft komt de grootste weerstand waarschijnlijk vanuit de Verenigde Staten.’
Doemdenken over toekomst van het klimaat is volgens
Fresco niet terecht: ‘Een typerende anekdote stamt uit het
Londen van de negentiende eeuw. Het aantal paardenwagens zou zover toenemen, dat de stront in de straten zich
manshoog zou ophopen. Later bleek dat probleem door
de opkomst van de trein en auto totaal niet relevant meer.
Wellicht zijn we over twintig jaar dusdanig ver gevorderd,
dat we ons niet eens kunnen voorstellen waar iedereen zich
nu zo druk over maakt.’
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