Balkenende “preekt” over duurzaamheid
Oud-premier Jan Peter Balkende voelde zich als een vis in het water toen hij op 25 april 2022
voor het Zincafé (bij deze gelegenheid verplaatst naar de Koningshof) een voordracht hield.
Duurzaamheid vormde de rode draad in zijn betoog. Balkenende reageerde direct op kleine
reacties uit de zaal en zijn humoristische opmerkingen fungeerden als smeerolie om iedereen bij
de les te houden. Die les was serieus genoeg. Duurzaamheid heeft heel veel facetten: klimaat,
energie, materialen, maar ook minder tastbare zaken als arbeidsverhoudingen, beloning en
integriteit. Al die grote vraagstukken spelen op elkaar in. Hoe stuur je dat allemaal in een goede
richting? Innovatie is bijvoorbeeld heel belangrijk, maar het gaat alleen goed als de
rechtsgemeenschap in een land op orde is en er sprake is van inclusiviteit. Daar waar autocraten
en populisten de dienst gaan uitmaken, schuiven de ‘Sustainable Development Goals’ van de
Verenigde Naties al snel naar de achtergrond.
Hoe moet dat dan met het lage vertrouwen in de Nederlandse politiek, was een vraag uit de zaal.
Dat antwoord kregen we niet want Balkenende geeft geen politiek commentaar op zijn opvolgers.
Wel zette hij bijvoorbeeld vraagtekens bij mooie woorden van Nederlandse banken over
moraliteit, wat nogal contrasteert met de overmatige aandacht van diezelfde banken voor de
kwartaalcijfers.
Die nadruk op kortetermijndenken kwam ook ter sprake bij de vraag of er wel voldoende
grondstoffen overblijven. Voldoende voor de volgende generaties, daar gaat het om. Dat is voor
politici die als horizon de volgende verkiezingen hebben nogal ongemakkelijk. Daarom vond
Balkenende een topconferentie als het World Economic Forum in Davos heel nuttig. Daar hebben
politici de tijd om elkaar in de ogen te kijken.
Niet vaak hoor je iemand spreken die deel uitmaakte van de wereldpolitiek. Iemand die ook
moeiteloos citeert uit de economisch-filosofische literatuur. Gezien het tempo duizelde het de
toehoorders wel eens. Maar in de toekomst is de kans groot dat een aanwezige zal zeggen: hé,
daar maakte Balkende toen ook een interessante opmerking over.
Veel stof tot nadenken, dus precies waar het Zincafé voor is.
Uit de veelheid van aangehaalde boeken, hierbij de belangrijkste:
• Daron Acemoglu - Narrow corridor; Why nations fail
• Mariana Mazzucato - Value of everything
• Kate Raworth - Doughnut economics
• Jan Tinbergen - Leefbare aarde
• Francis Fukuyama - Trust; End of history
• Michel Albert - Capitalism vs. capitalism
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