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PERSONALIA

Jan Willem Sieburg (67) is 
met ingang van 1 november 
benoemd tot zakelijk directeur 
ad interim bij het Stedelijk 
Museum Amsterdam. Hiervoor 
was Sieburg interim-directeur 
bij het Wereldmuseum in Rot-
terdam.

Bij vastgoedadviseur Cushman 
& Wakefield zijn op 24 oktober 
de volgende elf professionals 
gepromoveerd tot associate: 
Olav Bezem, Marc Haupt-
meijer, Bernald Doorn, Rogier 
Lindner, Stefan Visscher, 
Sjoerd Meijers, Rik Noom, 
Koen Sauerborn, Bas Olden-
burg, Jonathan de Blaauw en 
Stijn Moll.

Sinds september is Aat Hoorn 
manager machinekamer- en 
highvoltage-simulatoren bij 
maritiem simulatiecentrum 
Simwave. 

Op 1 november zijn Eva  
Muller en Joep Savelsbergh 
in dienst getreden bij Fender 
Advocaten.

Lexmark heeft 
vorige maand 
Richard Geruson 
aangesteld als 
nieuwe president 

en chief executive officer (ceo). 
Geruson zal ook toetreden tot 
de raad van bestuur van  het 
elektronicabedrijf. Hij werkte 
de laatste zes jaar als ceo en 
president van Phoenix Tech-
nologies. Geruson volgt David 
Reeder op.

Martijn Brand (51), algemeen 
directeur ADP Nederland, is op 
20 oktober toegetreden als lid 
van de raad van toezicht van het 
Nederlands Instituut  Register 
Payroll Accounting (Nirpa). Tijs 
Pijls (55), programmadirecteur 

nationaal coördinatiepunt 
NLQF, is benoemd tot lid van de 
commissie Kwaliteitsborging 
Nirpa.

De Persgroep Online Services 
stelt deze maand Dennis van Al-
lemeersch (46) aan als nieuwe 
directeur voor de businessunit 
employment solutions. Van Al-
lemeersch volgt Sander van den 
Hout op.

Leen Bakker heeft de afgelopen 
maand Ernst de Kuiper (52) 
benoemd tot chief financial 
officer en Matthijs Moeken 
(40) tot directeur marketing & 
formule.

Nieuwe baan? Meld het 
aan personalia@fd.nl, met 
leeftijd, Nederlandse func-
tieomschrijving van oude en 
nieuwe baan en een hoge 
resolutie portretfoto.

Frank Gersdorf
Amsterdam

De Duitse Groenen, die in de coalitieon-
derhandelingen hameren op een harde 
deadline voor het bannen van auto’s met 
verbrandingsmotoren, krijgen een waar-
schuwing uit onverwachte hoek. Ernst Ul-
rich von Weizsäcker, een van de meest ge-
renommeerde ecologen van het land en 
president van milieudenktank de Club 
van Rome, spreekt zich hiertegen uit. 

Het milieu, en in het bijzonder de 
toekomst van de auto, is een van de gor-
diaanse knopen die tijdens de Duitse 
coalitiebesprekingen moet worden door-
gehakt. De Groenen dringen aan op een 
afspraak om benzine- en dieselauto’s ook 
vanaf 2030 uit de showrooms te weren. 
Maar Von Weizs äcker waarschuwt de par-
tijen niet te hard van stapel te lopen. Hij 
somde gisteren in een regionale krant zes 
punten op waaraan de politieke partijen 
moeten denken als ze over het milieu-
beleid debatteren. Een luidt: ‘Alsjeblieft 
geen noodstop bij verbrandingsmoto-
ren.’ Hij redeneert dat elektrische auto’s 
bij de huidige energiemix vervuilender 
zijn dan benzineauto’s. Bovendien heb-
ben verbrandingsmotoren wel degelijk 
een toekomst: ze kunnen ook op het mi-
lieuvriendelijke waterstof rijden.

In het milieudebat in Berlijn zal het 
minder relevant zijn, maar de naam Von 
Weizsäcker doet nog altijd deuren ope-
nen. Hij is een telg uit een vermaard  
adellijk geslacht. Zijn oom Richard was  
bondspresident. Zijn vader Carl Friedrich 
was als fysicus nauw betrokken bij de 
ontwikkeling van kernbommen in Duits-
land in de Tweede Wereldoorlog. Ernst, 
de vader van deze twee broers, was top-
diplomaat in Hitlers Derde Rijk en werd 
in Neurenberg vervolgd voor oorlogsmis-
daden. Zelf zat Ernst Ulrich tussen 1998 
en 2005 voor de SPD in de Bondsdag. Zijn 
zoon Jakob is sinds 2014 lid van het Euro-
pees Parlement, voor de SPD.

MILIEUDEBAT

Topecoloog is 
tegen noodstop 
benzineauto

Ernst Ulrich von Weizsäcker  FOTO: HH

Von Weizsäcker redeneert 
dat elektrische auto’s 
momenteel vervuilender 
zijn dan benzineauto’s

Marcel de Boer
Amsterdam

H
ij heeft niets van de weten-
schapper die opgesloten 
in een ivoren toren een te-
ruggetrokken leven leidt, 
ver van de realiteit van het 
gewone volk. Integendeel. 

Hoewel Dani Rodrik zich al vier decen-
nia ophoudt in de ‘Ivy League’-instellin-
gen Harvard en Princeton, lijkt het zijn 
levenswerk te zijn om aan te geven hoe-
zeer juist de mondiale zakelijke en po-
litieke elite is losgezongen van het alle-
daagse leven.

De elite vertelt een foutief verhaal over 
globalisering, vertelt hij aan iedereen die 
het maar wil horen, en heeft daarmee 
een populistische tegenreactie over zich-
zelf afgeroepen. Het is die boodschap die 
hij vandaag ook bij De Nederlandsche 
Bank zal uitdragen. Daar zal hij op de 
mede door vakblad ESB georganiseerde 
Nederlandse Economendag de presti-
gieuze Tinbergenlezing verzorgen.

Volgens de van origine Turkse eco-
noom leert de economische theorie dat 
landen weliswaar kunnen profiteren 
van vrijhandel, maar er zijn wel altijd 
verliezers. Bovendien worden negatieve 
herverdelingseffecten groter als de han-
delsbarrières kleiner worden.

Daarop voortbordurend ontwikkelde 
Rodrik (60), een verwoed twitteraar met 
bijna 85.000 volgers, zijn inmiddels 
beroemde ‘globaliseringsparadox’. Die 
stelt dat globalisering, democratie en 
nationale staten niet samengaan. De op-
komst van het populistische tij, met de 
wens om burgers achter hoge muren te 
beschermen, is daar een uiting van.

Ironisch genoeg waren het juist hoge 
tariefmuren die Rodriks carrière moge-
lijk hebben gemaakt. Net als veel andere 
landen voerde Turkije halverwege de 
jaren zeventig een importsubstitutiebe-
leid. Daarbij werden heffingen ingezet 
om buitenlandse producten te weren, 
zodat binnenlandse producenten de 
kans kregen zichzelf te ontwikkelen. 
Zijn vaders balpenbedrijf kon hierdoor 
floreren, waardoor er voldoende geld 
was om Rodrik in de Verenigde Staten te 
laten studeren. ‘Ik ben het product van 
importsubstitutie’, zegt de door vrijwel 
iedereen als aimabel en bescheiden ge-
typeerde Rodrik dan ook graag.

Inmiddels behoort de econoom, die 
uit een Sefardisch-Joodse familie stamt, 
tot de meest invloedrijke denkers in de 
wereld, stelt Robert Went van de Weten-
schappelijke Raad voor het Regerings-
beleid (WRR). ‘Als iemand de Nobelprijs 
verdient, is dat wat mij betreft Rodrik.’

Al in 1997, toen het Westen nog druk 
bezig was de overwinning van het kapi-
talisme op het communisme te vieren, 
maakte Rodrik naam door de knuppel in 
het economische hoenderhok te gooien 
met zijn boek Has Globalization Gone 
Too Far? 

Kort daarop zakten Aziatische eco-
nomieën door hun hoeven toen onge-
breidelde mondiale kapitaalstromen 
zich plotseling drastisch verlegden. De 
door het IMF opgetuigde crisisrespons 
maakte de situatie alleen maar erger, wat 

GLOBALISERING

Econoom die de elite een spiegel voorhoudt

Rodrik aanspoorde tot het schrijven van 
een serie artikelen en boeken waarin hij 
veel aannames van de economische be-
leidsmakers onderuithaalde.

De ‘one size fits all’-voorschriften 
van het Internationaal Monetair Fonds 
werken vaak contraproductief, zo leerde 
Rodrik. Hij bepleit juist meer aandacht 
voor institutionele en historische eigen-
aardigheden van landen. Samen met 
Ricardo Hausmann ontwikkelde hij de 
groeidiagnostiek, een methodologie om 
te analyseren waar de grootste obstakels 
voor groei zitten in een land en een hand-
vat om daar iets aan te kunnen doen. 
In Nederland kreeg deze methodologie 
navolging in de manier waarop is omge-

gaan met ontwikkelingssamenwerking, 
zegt Went, die Rodrik in de VS opzocht 
ter voorbereiding van een WRR-advies 
over dat onderwerp.

De ondermijning van de Turkse 
rechtsstaat door president Recep Tayyip 
Erdogan is een grote bron van zorg voor 
Rodrik. Hij heeft daar persoonlijk mee te 
maken vanwege zijn huwelijk met Pinar 
Dogan. Zij is de dochter van oud-ge-
neraal Cetin Dogan, die in 2012 werd 
veroordeeld voor zijn rol in de geplande, 
maar nooit uitgevoerde militaire coup 
van 2003 tegen de ook toen al regerende 
AK-Partij. Samen met haar man heeft Pi-
nar een boek geschreven waarin ze stelt 
dat het bewijs gefabriceerd was. 

Volgens Dani Rodrik vertelt de elite een foutief verhaal over globalisering.  FOTO: VITTORIO ZUNINO CELOTTO/GETTY IMAGES

Waarschuwing 
Hij gooide de knuppel 
in het hoenderhok  
met een boek over 
globalisering
Ironisch 
Zijn vaders bedrijf 
floreerde dankzij hoge 
tariefmuren, waardoor 
Dani Rodrik kon 
studeren in de VS

Vandaag spreekt Dani Rodrik de Tinbergenlezing uit bij De Nederlandsche Bank
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