Het verhaal van een briljant verteller: een
verslag van Johan Van den Broek
Laatst aangepast donderdag, 07 februari 2019
Vier tot zes keer per jaar inspireren topsprekers uit België en het buitenland tijdens een
"Limburg Lezing". Op maandag 4 februari was Jan Rotmans gastspreker. Hij is scientivist,
schrijver, gepassioneerde spreker en internationale autoriteit op het gebied van duurzaamheid
en transities. Hij onderzoekt niet alleen de kanteling van de samenleving, maar probeert daar
ook actief aan bij te dragen.
De aula van UHasselt zat maandagavond barstensvol. De aanwezigen genoten van een
begeesterd "storyteller pur sang". Collega Johan Van de Broek (Directie Omgeving) was één
van hen. Hij deelt graag zijn impressie van de avond met jou. Zijn verslag kan voor jou een
inspiratiebron zijn bij de vertaling van de duurzame ontwikkelingsdoelen naar jouw
beleidsdomein.

De verandering zit in onszelf
Het verhaal van Jan Rotmans ging over transitie, over de wijze waarop we ons als
samenleving georganiseerd hadden en best gaan organiseren. Geen verhaal dus over klimaat,
biodiversiteit, migratie, …, hoewel de inhoud voortdurend aan bod komt. Juist de inhoud is de
aanleiding, drijfveer en noodzaak tot wijziging.
De gouverneur schepte verwachtingen, 27 boeken. Moet je maar doen, en dat voor een
vijftiger. En verder, hoogleraar aan de Universiteit in Rotterdam, honderden publicaties,

talloze lezingen voor een zeer uiteenlopend publiek, (mede) stichter van diverse verenigingen,
o.m. Stichting Urgenda die de Nederlandse overheid met succes dagvaardde voor haar te
schuchter klimaatbeleid. En de verwachtingen werden ruimschoots ingelost.
Rotmans vertelde over een transitielogica. Als briljant, zei hij van zichzelf, wiskundige houdt
hij daarvan. Er is geen revolutie buiten ons of naast ons, wij zijn een onderdeel van een
revolutie. Daarom opent hij steevast met de uitspraak dat we niet leven in een tijd van
verandering, maar in een verandering van tijd. En het moet radicaal anders, dat is juist de
transitie. Radicaal anders in denken (waarden en paradigma’s), in doen en handelen (onze
houding, ons gedrag) en de wijze van organisatie (wetten en regels).
Rotmans is niet enkel een briljant wiskundige, hij is vooral een briljant verteller. Gedurende
één uur brengt hij een verhaal waarin hij heel veel informatie samenbrengt, en in een logische
volgorde plaatst. Hij brengt abstracte hoofdlijnen, aangevuld met anekdotes en persoonlijke
invullingen, en laat regelmatig het publiek even lachen, om dan weer volop door te gaan. Hij
vertelt over de verschillen tussen de 19e en de 21e eeuw in New York (Fifth Avenue), over
data en manipulatie ervan, over gsm-gebruik en de onvoorspelbaarheid van de
gedragswijziging die het veroorzaakt, over Marx en Piketty, over de systeemcrises, over de
pinguins, over …
En dan gaat hij naar de kern, de crisis zit in onszelf. Wij hebben de crises (economisch,
ecologisch, democratisch, vertrouwen, moreel) gemaakt, en dus hebben wij het vermogen tot
verandering. Weer die zakelijke logica. En vooral dat woord "dus". Op die basis raast hij
door en vertelt over nieuwe samenlevingsvormen, over het belang van de commons, over het
belang van netwerken, van blockchain, het belang van angst en hoe je er mee omgaat, over de
explosieve groei van burgercoöperaties, over een nieuw economisch systeem (fintech, google
en consoorten, uber, airbnb, bol.com, spotify), over de digitale gezondheidskluis, over
"iedereen producent", over transformatieve bedrijven, over wendbaarheid, over
decentralisatie, over burgerparticipatie en buurtbudgetten, en wat dat allemaal voor ons
betekent. En, een pleidooi voor verbindende leiders.
Op de VN-conferentie in Rio, 1992, werd formeel het begrip "duurzame ontwikkeling"
gelanceerd. Snel volgde een invulling met de slogan "think globally, act locally, change
personally". Ook Rotmans gaat uit van deze idee. Hij verwoordt het als "de verandering zit in
onszelf". Change personally, moeilijker is dat niet. En steevast sluit hij met "iedereen zei dat
het onmogelijk was, totdat iemand langskwam die dat niet wist".

Meer info?
Wil jij meer informatie over het verhaal van Jan Rotmans?
Neem contact op met Johan Van den Broek!
Geïnteresseerd in het programma van de Limburg Lezingen?
Volg de communicatie op hierover op onze website.

