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‘Als we op vakantie gaan, zeggen we vaak: 
“Laten we deze keer over dit idee gaan pra-
ten.” Dan maken we heel actief tijd om over 
een groot idee te praten dat een van ons 
heeft.’ Zo beschrijft Roman Krznaric (schrij-
ver van De goede voorouder) de vakanties 
met zijn vrouw Kate Raworth (bedenkster 
van de Donuteconomie). Toen ik het inter-
view las dat Annemiek Leclaire het intellec-
tuele duo via hun dochter afnam, vochten 
jaloezie en verbijstering bij mij om voorrang. 

Want tja: tussen mijn werkzaamheden 
voor Vrij Nederland door help ik mijn twee 
kinderen in de basisschoolleeftijd dagelijks 
met hun thuiswerkopdrachten en ik ben al 
blij als ik aan het eind van zo’n dubbele 
werkdag nog de puf heb voor een oude Bor

gen. Ik ben vast niet de enige. En dan zitten 
zij daar, in hun tent (of aan hun keukentafel, 
zoals in het interview), te praten over hoe ze 
de wereld gaan verbeteren. Indrukwekkende 
mensen, die hun kracht om sociale verande-
ring te bewerkstelligen halen uit intensief 
luisteren, praten en empathie (p. 12-23).

Met elkaar in gesprek gaan, elkaar zo 
beter leren begrijpen en en passant de wereld 
verbeteren: het vormt de rode draad door dit 
eerste nummer van 2021. Klimaatdiplomaat 
Yvo de Boer lult als Brugman, met de stij-
gende zeespiegel op zijn hielen. Rolf Schut-
tenhelm bevroeg hem over de lange weg naar 
de wankele klimaatakkoorden. Het gesprek 
biedt ook veel hoop op het versneld afbou-
wen van het gebruik van fossiele brandstof-
fen (p. 64-71). Luisteren en begrip tonen: het 
is zelfs het centrale thema in het verhaal van 
Karin Sitalsing (p. 72-81) over de kracht van 
compassie. Sitalsing sprak onder meer de 
Amsterdamse officier van justitie Disa Jiro-
net. Jironet publiceerde een paar maanden 
geleden het boek Misdaad en mededogen, 
waarin ze pleit voor een menselijker strafkli-
maat. De belangrijkste pijler onder die aan-
pak: luisteren, zonder oordeel, zonder 
aannames. Zo help je elkaar.

Naast aandacht voor de kracht van 
empathie vindt u in dit nummer een paar ste-
vige economische verhalen: Bas Jacobs zaagt 
aan de poten van de vooral in linkse kringen 
populaire Modern Monetary Theory  
(p. 44-53), Sander Heijne en Hendrik Noten 

roepen onze premier (vermoedelijk ook ná 
maart) op om het land (nu eindelijk) met een 
stevige visie op sleeptouw te nemen. Want 
een duurzamer en socialer Nederland met 
behoud van een stevige economie: het kán, 
mits Rutte er even zijn best voor doet  
(p. 26-33). En dat een socialer Nederland 
nodig is, kunt u lezen in het verhaal van Kim 
van Keken en Dieuwertje Kuijpers over de 
werkende armen in Nederland (p. 34-43).

Deze maand begint ook een nieuwe 
rubriek: wij vonden de gevierde stripteke-
naar Aimée de Jongh (lees een interview van 
Jeroen Vullings met haar via vn.nl/aimee) 
bereid een maandelijkse bijdrage te leveren. 
Wellicht herinnert u zich haar strip ‘Lock-
down’ uit ons jubileumnummer, afgelopen 
zomer. Vanaf nu dus een maandelijkse bij-
drage van De Jongh (p. 108-109).

Tot slot nog dit: in de late jaren veertig 
van de twintigste eeuw heeft Vrij Nederland 
tientallen boeken uitgegeven. Ik ontdekte 
dat bij toeval, toen ik een prachtige poster 
vond die Fiep Westendorp tekende voor deze 
boekenuitgeverij. Ik begin erover omdat wij 
komend jaar de draad weer oppakken en 
rond de (ons inziens) belangrijkste journalis-
tieke thema’s boeken gaan uitgeven. Mocht 
u interesse hebben in onze toekomstige 
publicaties, kijk dan af en toe op vn.nl/boe-
ken. n
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Tekst Annemiek Leclaire
Fotografie Sanne Glasbergen 

Hij schreef De goede voorouder. Zij Donuteconomie. En samen wonen ze in 
Oxford met hun twaalfjarige tweeling Siri en Cas. Annemiek Leclaire bevroeg 

Roman Krznaric en Kate Raworth via hun dochter, aan hun keukentafel.  
Over hoe hij haar aan het schrijven van Donuteconomie kreeg, en hoe zij hem 

van ‘de kunst van het leven’ naar ‘de kunst van sociale verandering’ trok. 

Roman: ‘Okay, here we are for the recor

ding: Kate and Roman and daughter Siri.’ 

Kate: ‘With a glass of wine.’ 

Roman: ‘Roman with a kind of Aperol 

Spritz, and Siri with a list of questions!’

Siri: ‘Yeah!’

Roman: ‘Off we go.’

Keukenworkshops
Hoogleraar Kate Raworth (50) is de be-
denkster en schrijfster van Donutecono

mie, een economisch model dat 
economische welvaart meet door te kijken 
naar de realisatie van een sociaal funda-
ment zonder het overschrijden van ecologi-
sche plafonds. Paus Franciscus noemt het 
model in zijn nieuwe boek Let Us Dream 

‘onderdeel van het nieuwe denken over de 
economie dat de wereld nu nodig heeft’.

Roman Krznaric (acht dagen na Kate 
50 geworden) is filosoof: hij is mede-
oprichter van The School of Life in Londen 
en publiceerde internationale bestsellers 
over beter leven en maatschappelijke ver-

andering. Het meest bekend is hij om zijn 
pleidooi voor empathie als dé emotionele 
vaardigheid voor de 21ste eeuw. Begin 
januari verscheen de Nederlandse vertaling 
van zijn boek The Good Ancestor. How to 

Think Long Term in a ShortTerm World 
(De goede voorouder: langetermijndenken 

voor een kortetermijnwereld). 
Krznaric noemt in zijn werk verschil-

lende keren de keukentafel bij hen thuis, 
bijvoorbeeld in zijn boek Carpe diem. De 

geschiedenis van een culturele kaping 

(2017). Als hij wikt en weegt om zijn saai 
geworden vaste baan te verlaten om cur-
sussen levenskunst gaan geven, stelt Kate 
op een dag voor: ‘Je hoeft nog geen ontslag 
te nemen. Waarom geef je die cursussen 
niet in het weekend, hier in de keuken?’ 

De keukenworkshops werden een suc-
ces en zouden er naderhand toe leiden dat 
hij leraar werd aan The School of Life. 
Krznaric herinnert zich in Carpe diem hoe 
hij zich voelde na de eerste workshop: ‘Ik 
zat in mijn eentje aan de keukentafel, 

omringd door lege koffiemokken en Post-it 
briefjes, en merkte hoe een onstuimige 
lichtheid zich door mijn hele wezen ver-
spreidde.’ 

Vrijdagavondgesprek
Naar aanleiding van de Nederlandse publi-
catie van The Good Ancestor was ik van 
plan om voor Vrij Nederland de trein naar 
Oxford te nemen, om daar een keuken-
tafelgesprek te voeren met Krznaric en 
Raworth. Ik was benieuwd naar de invloed 
van hun relatie op hun werk − die vraag 
durfde ik te stellen omdat Krznaric in het 
slotwoord van The Good Ancestor na een 
opsomming van collectieve acties schrijft: 
‘We must still, however, make space for the 

deeply personal.’  
Corona gooide roet in het eten. Het 

alternatieve plan om op een vrijdagavond 
vlak voor het weekend virtueel rond bor-
reltijd te Zoomen leek me naarmate de 
datum naderde steeds minder aantrekke-
lijk. Een beetje aarzelend stelde ik iets 
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Het erepodium van  
de politieke geschiedschrijving 
wordt ingenomen door leiders 
die in tijden van grote crisis 
een nieuwe visie wisten te 
ontvouwen waar de bevolking 
collectief in kon geloven. 
Fantoomgroei-auteurs Sander 
Heijne en Hendrik Noten 
onderzochten hoe  
het regeerakkoord van  
het volgende kabinet-Rutte 
eruit kan zien. Want het 
moment om een blijvend 
stempel op de koers van 
Nederland te drukken, is nu.
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Tekst Rolf Schuttenhelm
Fotografie Desiré van den Berg 

Vijf jaar na het sluiten van het klimaatakkoord van Parijs sprak Vrij Nederland  
met Yvo de Boer. Hij gaf van 2006 tot 2010 leiding aan het VN-klimaatverdrag  

– een dramatische, maar ook vormende periode, waar de internationale 
klimaatonderhandelingen nog steeds op voortbouwen.

Het was 12 december 2015. Een simpele 
klop van een houten hamer markeerde de 
totstandkoming van het klimaatakkoord 
van Parijs – vandaag precies vijf jaar gele-
den. Het wordt algemeen gevierd als een 
groot klimaatsucces. Maar wie de onder-
handelingen vanaf dag één heeft gevolgd, 
weet dat het niet zozeer succes was wat die 
dag in conferentiecentrum Le Bourget werd 
gevoeld, als wel opluchting – opluchting 
over het uitblijven van weer een mislukking. 

Wat dacht Yvo de Boer, voormalig 
hoofd van het VN-klimaatverdrag, na die 
‘historische’ hamerklop? ‘Ik dacht: wat ik 
hiervan vind, kan ik de komende tien jaar 
maar beter voor me houden.’ 

Dat hij die stilte nu doorbreekt, komt 
door het aandringen van een klimaatjour-
nalist. Niet dat hij negatief is over ‘Parijs’. 
De vraag is alleen of het volstaat – en of een 
alternatief niet beter was geweest. ‘Ik vond 
het geweldig dat alle landen het eens waren 
geworden,’ zegt hij. ‘Dat vond ik een poli-
tieke en diplomatieke prestatie. Maar ik ben 

in klimaatland opgegroeid met de gedachte: 
dit is zo belangrijk, hier moeten bindende 
afspraken over komen. Ik snap dat het 
moeilijker is om heldere afspraken te maken 
dan vage, maar er bestaat het risico van een 
heel groot dooie-mus-effect.’

Bindende afspraken kwamen er niet in 
Parijs, met een akkoord waarin alles vrij-
willig is. De Boer wijst naar de mondiale 
emissies – na ruim 25 jaar klimaatonder-
handelingen één grote stijgende lijn, die 
ook na Parijs doorzette. Het klimaatak-
koord zweeft dan ook ergens tussen een 
vrijbrief om door te gaan met uitstoten en 
een intentie om ermee te stoppen. 

De waaromvraag
Yvo de Boer werd in 1954 geboren in Wenen 
in een Nederlands diplomatengezin. Zijn 
ouders verhuisden om de vier jaar naar een 
ander land, en zoon Yvo werd uiteindelijk 
maar op een Engelse kostschool gezet. Het 
bracht De Boer een perfecte beheersing van 
de Britse taal en omgangsvormen die een 

oceaan verwijderd zijn van de Hollandse 
lompheid die voor de meeste landgenoten 
bij voorbaat een streep zet door een carrière 
in de internationale diplomatie. Maar wat 
zijn ontheemde achtergrond hem bovenal 
bracht, is het vermogen moeiteloos te scha-
kelen tussen perspectieven. ‘Als mensen mij 
vragen waar ik vandaan kom, weet ik nooit 
wat ik moet antwoorden. Ik heb niet het 
idee dat ik echt ergens vandaan kom. Een 
gevolg van al dat gereis en die diplomatieke 
achtergrond is dat ik de wereld door heel 
veel brillen heb leren bekijken, en besef dat 
mensen op tal van onderwerpen een totaal 
verschillende kijk kunnen hebben, afhanke-
lijk van hun achtergrond. Ik kwam al vroeg 
tot de conclusie dat het belangrijkste woord 
in alle talen “waarom” is. Je kunt pas tot een 
oplossing komen als je antwoord hebt op de 
waaromvraag.’

Zo werd De Boer iemand die complexe 
puzzels wist te leggen. En voor je het weet 
doe je dan een gooi naar de meest complexe 
puzzel van de eeuw.
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