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Wat kan de aarde 
nog aan? 
Drieëndertig jaar nadat het 'rapport van de Club van 

Rome' waarschuwde dat er grenzen zijn aan 

de groei van de menselijke exploitatie van de 

natuur, verscheen in maart van 

dit jaar het Millennium Eco

system Assessement van de VN. 

Op basis van ongekend uit

gebreid onde~oek wordt daarin 

het gelijk van de waarschuwing 

uit ~972 bewezen, en aange

toond dat het slecht gaat met veel van de ecosyste-

men waarvan 

de mensheid afhankelijk is. 

Voor Spanning was dat onderzoek het vertrekpunt 

voor een themanummer mens en milieu. Allereerst 

komt professor Rik Leemans aan het woord, die een 

belangrijke bijdrage geleverd heeft aan het assess

ment. Zijn boodschap: we staan op een keuze-

moment. 

Namens Milieudefensie pleit Donald Pols voor de 

omschakeling naar een duurzame economie- en 

dus voor het loslaten van de omarming van de 

vrije-markteconomie. 

Een heel ander geluid komt van Theo Richel van 

het Heidelberg Appeal Nederland: de mens is niet 

afhankelijk van ecosystemen, en het natuur- en 

milieupessimisme staat de vooruitgang in de weg. 

Krista van Velzen gaat vervolgens onder andere in 

op de vraag wat de politiek doet met een rapport als 

dat van de VN -en wat we er als gewone burgers 

mee zouden moeten doen. 
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Een schat aan opinies van SP' ers is te vinden op www.sp.nlfopinies. 
Spanning brengt elke maand enkele daarvan extra onder de aandacht. 

Uit referendum valt nog wellesje te leren 
Doordat de WD snel na 1 juni overstag is gegaan, is er een ruime 
Kamermeerderheid voor het houden van referenda. Ronald van Raak 
is blij met die ontwikkeling, maar concludeert wel dat er een aantal 

lessen getrokken dient te worden trekken uit het Europese 
referendum. 
Gepubliceerd in De Volkskrant van 8 juni 

Nederland moet zich bezinnen op rol Europa 
Het 'nee' tegen de Europese Grondwet is volgens Harry van 
Bommel een duidelijk signaal dat de Europese samenwerking zich 
verkeerd ontwikkelt. 'Die samenwerking is in deze vorm van tafel. 
Het referendum moet worden aangegrepen om de kloof tussen de 
EU en de burgers te dichten en om te komen tot een democratisch, 
transparant en sociaal Europa. Dat zijn we nu meer dan ooit aan 
elkaar verplicht.' 
Gepubliceerd in het Utrechts Nieuwsblad van 4juni 

Filosofen in de branding 
Is de wijsbegeerte, 'de liefde voor de waarheid', te verenigen met 
de politiek, die toch vooral te maken heeft met macht? In een perio
de waarin academische filosofen zich weer méér gaan bemoeien 
met de actuele politiek schetst Ronald van Raak een beeld van de 
politisering van de wijsbegeerte in de jaren twintig en dertig van 
de vorige eeuw, toen veel filosofen in Nederland gewild én ongewild 
terechtkwamen in de branding van de politiek. 
Lezing uitgesproken op 27 mei aan de Vrije Universiteit in Amsterdam 
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Grootschalig VN-milieuonderzoek luidt alarmbel 
over fu net i es ecosystemen 

'We staan op een keuzemoment' 

Tekst: 
Peter Verschuren 

'Het gaat slecht met veel belangrijke ecosystemen', is de alarmerende 

uitkomst van een grootschalig milieuonderzoek dat recent is uitgevoerd 

in opdracht van de Verenigde Naties. Eén van de belangrijkste auteurs 

van het eindrapport ziet echter ook positieve ontwikkelingen: 'We zijn 

een beetje op de goede weg'. Een gesprek met hoogleraar Rik Leemans. 

wereldschaal, maar bestudeerde concrete regionale 
ontwikkelingen . 

Het onderzoek was niet alleen langdurig en veelomvat
tend, maar ook breed opgezet. Leemans: 
'Vernieuwend was de sterke verbinding tussen mensen 
die met een ecologische bril naar de ontwikkelingen 
kijken, en de mensen die dat vanuit een economische 
achtergrond doen. Ook is er zwaar ingezet op samen
werking tussen wetenschappers uit de rijke landen en 
die uit de ontwikkelingslanden: elke werkgroep had twee 
voorzitters- uit beide werelden één. Een belangrijk rap
port over de bedreigingen van de biodiversiteit is halver
wege de jaren negentig compleet geflopt omdat het te 
eenzijdig vanuit de natuurbeschermerskant gemaakt 
was. Dat wilden wij voorkomen, en verder hadden we de 
economen ook gewoon hard nodig: 
het onderzoek gaat over schaarste, en daar hebben 
economen verstand van . En willen we problemen 
oplossen, dan moeten we ook het ontwikkelingsvraag
stuk meenemen. Je kunt voor Nederland wel met 
natuurbeschermingsvoorstellen komen waarin je de 
armoede vergeet, maar dat kan niet voor gebieden waar 
de mensen direct afhankelijk zijn van de natuur.' 

Het onderzoek is diepgaand en breed, en de conclusies 
zijn alarmerend. Toch is er in de media niet zoveel 
aandacht aan besteed .. . 

::s 
CU 

Leemans doceert milieusysteemanalyse ('dat is het 
integraal bekijken van milieuproblemen') aan de 
Wageningen Universiteit, en kreeg onlangs ruime 
bekendheid door zijn voorzitterschap van de werk
groep 'wat te doen' van het Millennium Ecosystem 
Assessment, dat de relatie onderzocht tussen de mens 
en zijn natuurlijke omgeving. Het onderzoek is het 
grootste milieuonderzoek ooit: meer dan dertienhon
derd wetenschappers uit 95 landen werkten er ver
deeld over vier werkgroepen gedurende vier jaar aan 
mee. Naast de werkgroep die over de wenselijke 
vervolgacties ging, was er een werkgroep die de hui
dige situatie in kaart bracht en eentje die de mogelijke 
toekomstscenario's op een rij zette. De vierde werk
groep hield zich niet bezig met de ontwikkelingen op 

'Dat valt behoorlijk mee: ik heb heel wat interviews 
gegeven . In wetenschappelijke bladen is er veel over 
geschreven, de Nederlandse kranten hebben er flink 
aandacht aan besteed en dat geldt bijvoorbeeld ook 
voor The Economist die de cover eraan wijdde en een 
groot artikel schreef over het in waarde uitdrukken van 
de functies van de natuur.' 

..... -..... a 
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'We gebruiken steeds meer van 
de natuurlijke hulpbronnen en lopen 

daardoor tegen grenzen aan' 

Wat vooral in de media gekomen is, is de conclusie dat 

tweederde van de ecosystemen waarvan het leven op 

aarde afhankelijk is, ernstig vervuild zijn of uitgeput 

raken. Hoe zijn jullie tot die constatering gekomen? 

'Je kunt de hele wereld bekijken als één ecosysteem . 
Je kunt er ook duizenden verschillende onderscheiden . 
Wat wij gedaan hebben , is het benoemen van de 
24 belangrijkste: dan heb je het onder andere over 
de bossen, de oceanen, de bergen. We hebben vervol
gens gekeken welke functies die ecosystemen hebben 
voor de mensen. Bijvoorbeeld voorzien in voedsel , 
levering van schoon water en produceren van zuurstof. 
Maar ook culturele functies: kunnen genieten van de 
schoonheid van de bossen bijvoorbeeld. Wat we nu 
geconstateerd hebben, is dat 15 van die 24 functies 
de laatste t ijd fors achteruit gegaan zijn .' 

Hoe erg is dat? 

'Waarin moet je uitdrukken hoe erg zo iets is? Ik kan 
wel een voorbeeld geven dat duidelijk maakt wat de 
gevolgen kunnen zijn . Een aantal visgebieden is de 
afgelopen jaren in korte tijd volledig in elkaar gestort, 
met de kabeljauwgronden bij New Foundland als 
ekendste voorbeeld. Daar werd met steeds geavan
ceerder materieel gevist, totdat de kabeljauw in 1992 
ineens compleet verdwenen was. Als we doorgaan 
zoals we nu doen, zullen we vaker met dit soort 
plotselinge ineenstortingen van ecosystemen te maken 
krijgen. Het probleem is dat we een steeds groter 
gebruik maken van de natuurl ijke hulpbronnen en dat 
we daardoor tegen grenzen aan lopen. De beschikbaar
heid van drinkwater is in bepaalde gebieden een groot 
probleem, malaria komt sterk op door de klimaat
verandering. Enzovoorts. De problemen verergeren , 
totdat je de zaak op een gegeven moment niet meer 
in de hand hebt.' 

Een sombere boodschap dus ... 
'Nee. Het rapport laat ook zien dat er mogelijkheden 
zijn de ontwikkeling te keren . De boodschap is dat we 
op een keuzemoment staan . Voor de toekomst hebben 
we vier mogelijke scenario's bekeken : verregaande 
globalisering - dan heb ik het wel over échte globali
sering: tweerichtingsverkeer in plaats van het bescher
men van de positie van de rijke landen . Verder een 
ontwikkeling met sterke regionale blokken : de VS, 

De problemen zijn heel concreet 
de oplossingen zijn dat minder 
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Europa, Azië etc. waartussen weinig wisselwerking is . 
Van beide scenario 's zijn twee varianten uitgewerkt: 
één waarin een sterk reactief beleid gevoerd wordt: pas 
reageren op problemen als die zich voordoen . En de 
andere waarin sprake is van een sterk pro-actief beleid: 
proberen de problemen vóór te zijn , onder andere 
door goed te onderzoeken welke processen zich 
voltrekken zodat je kunt voorzien waar ze toe leiden.' 

'Het kappen van de kustbossen levert 
geld op. Maar het kost ook veel. Dat moeten 

we beter in kaart gaan brengen.' 

'Het zal duidelijk zijn, dat de pro-actieve scenario 's de 
beste uitkomsten bieden. Vertaald in beleid kom je dan 
uit op begrippen als integraliteit en participatie. 
Integraal, omdat je zaken als vervuiling, natuurlijke 
hulpbronnen en armoedebestrijding in hun samen
hang móet bekijken , en daarbij ook de mensen moet 
betrekken om wie het gaat. En zonder de participatie 
van iedereen houden we de functies van de ecosyste
men ook niet intact. Overheden, burgers, NGO's, het 

bedrijfsleven: de betrokkenheid zal veel groter moeten 
worden dan nu het geval is. 
En nog een belangrijke conclusie : we moeten de func
ties van de ecosystemen op hun waarde gaan schatten, 
en dat zó eendu idig doen dat economen ermee 
kunnen rekenen. Neem het kappen van de mangrove
bossen langs de kusten in Azië. Dat levert geld op 
doordat er ruimte komt voor de bouw van huizen en 
hotels. Maar bij de tsunami van vorig jaar december 
was de verwoesting van de kust veel sterker in gebie
den waar de bossen verdwenen zijn, dan op plaatsen 
waar de mangroves nog wel stonden . Het kappen van 
de kustbossen kóst dus ook geld in de vorm van 
verminderde veiligheid. En al die kosten en baten moe
ten we helder in kaart brengen .' 

Zit daar wat schot in? Dertig jaar geleden werd dit ook 

gezegd en waren wetenschappers er al mee bezig. 
'Er wordt vrij veel onderzoek naar gedaan, en uit 
bijvoorbeeld het artikel in The Economist blijkt dat het 
welleeft onder economen. Een praktijkvoorbeeld: in 
de staat New York waren plannen voor de ontginning 
van een berggebied dat drinkwater levert aan de stad 
New York. Een lobby vanuit de stad heeft daar succes
vol campagne tegen gevoerd door te verwijzen naar 
de miljarden die nodig zijn om te investeren in een 
andere drinkwatervoorziening.' 

Dat zal in New Vork wel lukken. Maar wie moet die 

lobby voeren in een arm land waar een grote multi

national met de ontginning aan de slag wil? 

'Dat is inderdaad niet gemakkelijk. Van een woord
voerder van een baggerbedrijf kreeg ik laatst te horen 
als wij een stuk natuur moeten vernielen, dan doen we 



het. Anders doet een concurrent het wel. En dat is na
tuurlijk zo. Maar aan de andere kant: al die grote bag
gerprojecten in de arme landen worden medegefinan
cierd door de Wereldbank en die stelt als eis dat er 
vooraf een Milieueffectrapportage gemaakt wordt, en 
als daaruit blijkt dat de schade te groot is, gaat het 
project niet door. je ziet bijvoorbeeld ook dat de hout
handel zelf is gekomen met een certificatie van haar 
producten om de regenwouden te beschermen. En 
met satellieten wordt het ook steeds gemakkelijker 
om illegale houtkap op te sporen. Of kijk naar olie
platform de Brent Spar: los van de technische details, 
het toont wel aan dat er wat gedaan wordt met het 
besef dat we problemen moeten voorkomen . De 
winstpuntjes die er zijn, moeten we ook elders toege
past zien te krijgen. Ik hoop dat ook ons rapport en 
de inzichten erin daar een bijdrage aan kunnen leve
ren. Maar natuurlijk is het een probleem, dat de 
problemen heel concreet zijn, en de oplossingen veel 
minder.' 

'Economische groei is nodig. 
Maar moet dat nou betekenen dat er 

steeds meer auto's komen?' 

Belangrijke ecosystemen worden nu al bedreigd. 
Hebben we nog wel tijd genoeg? 
'ja, als we tenminste van dit soort rapporten leren, en 
als de regeringsleiders doen wat ze beloofd hebben 
toen ze de Millenniumdoelstellingen van de VN onder
schreven .' 

Maar die dreigen niet gehaald te worden ... 
'Er staan helaas geen sancties op het niet halen van de 
Millenniumdoelstellingen. Maar ook op dit vlak boeken 
we vooruitgang: langzamerhand komen er steeds meer 
bindende en afdwingbare internationale afspraken. Bij 
het Kyotoprotocol over de C0

2
-uitstoot bijvoorbeeld. 

Of neem de afspraken over de uitstoot van fijn stof. 
Iemand is daarmee naar de Raad van State gestapt en 
heeft gelijk gekregen, waardoor Nederland er nu wel 
mee aan de slag móet.' 

Is economische groei nou het probleem, of juist de op· 
lossing doordat hij de ruimte biedt om te investeren in 
minder milieubelastende technieken? 
'Dennis Meadows, de auteur van Grenzen aan de 
groei- het baanbrekende rapport van de Club van Rome 
-zag in de jaren zeventig de groei als het 
probleem, en velen deden dat met hem. Ik ben geen 
econoom, maar zie wel in dat economische groei 
noodzakelijk is. Maar ik snap niet waarom die moet 
betekenen dat er bijvoorbeeld steeds meer auto's bij 
komen. Belangrijk is het type groei waarvoor we kiezen. 
Economische groei kan ook betekenen dat we meer tijd 
krijgen om elkaar gedichten voor te lezen, bijvoorbeeld.' 

Maar hoe zit het in de ontwikkelingslanden? Wat bete
kent de groei die nodig is om hen een levensstandaard 
te bieden die vergelijkbaar is met die van ons? 
'China is een goed voorbeeld . Het land heeft de afgelo
pen tien jaar een enorme economische groei door
gemaakt. Maar de uitstoot aan C0

2 
en vervuilende 

stoffen is er kleiner dan tien jaar geleden . De industrie 
liep er enorm achter en er werd erg inefficiënt gebruik 
gemaakt van steenkool. Met de economische ontwik
keling is ook dat veranderd. De ontwikkelingslanden 
hoeven niet de weg te gaan die wij afgelegd hebben via 
het T-Fordje en de benzineslurpende grote auto's van 
de jaren vijftig. Een voorwaarde daarbij is wel, dat we 
de innovaties die wij hier doen, beschikbaar stellen aan 
de rest van de wereld -en omgekeerd natuurlijk.' • 

1.- é. N 
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Milieudefensie legt relatie milieuprobleem en neo-liberalisme 

'We moeten toe naar een duurzame 
economie' 

6 

Tekst: 
Donald Pols 

Transport, landbouw, klimaatverandering zijn terreinen waarop de Neder

landse overheid de duurzaamheid zwaar uit het oog verliest, constateert 

Donald Pols, campagneleider Klimaat en Energie bij Milieudefensie. 

Het achterliggende probleem is de omarming van de 'vrije-marktideologie'. 

Onze maatschappelijke welvaart is 
gebaseerd op natuurlijke hulpbron
nen. De natuur biedt ons water om 
te drinken, lucht om in te ademen, 

voedsel om te eten, grondstoffen 
om materiële welvaart te creëren en 

een prettige leefomgeving om in tot 
rust te komen. Onze huidige 
samenleving legt echter een boven
matig beslag op de draagkracht van 
de aarde. De vrijemarkteconomie 
zet aan tot ongebreidelde productie 
en consumptie en brengt daarmee 

de welvaart van toekomstige gene
raties in gevaar. 

Duurzame ontwikkeling is nodig 
om onze bestaansvoorwaarden en 
van toekomstige generaties te 
handhaven. De overheid moet 
hierbij het voortouw nemen: de 
natuur is immers het ultieme voor
beeld van gemeenschappelijk be
lang. Duurzame ontwikkeling houdt 
in dat wij onze natuurlijke hulp
bronnen zorgvuldig beheren, zon
der de veerkracht van de natuur te 

overschrijden en kosten af te wen
telen op anderen. 

Transport en luchtvervuiling 

Een van de meest in het oog sprin
gende gevolgen van de zucht naar 
groei en de daarmee samen

hangende productieverhoging is de 
toename in transport. Met als kreet 
'Nederland distributieland' moet 

ons land fungeren als de 'poort van 
Europa' waarbij producten van 
buiten Europa zoveel mogelijk via 

Nederland Europa bereiken. Alhoe
wel we gigantisch veel spullen 
verslepen, dragen transportbedrij
ven slechts bij tot 2,6 procent van 
het BBP. De toegevoegde waarde 
van een versleept product is tien 

procent, terwijl een lokaal gepro
duceerde product een toegevoegde 
waarde van zestig procent heeft. 
De groei van het verkeer, zowel 
voor particulier als zakelijk gebruik, 
is zo groot dat, ondanks de weg
verbredingen en aanleg van nieuwe 
wegen, de wegen dichtslibben met 
files en het verkeer dagelijks de 
lucht volpompt met giftige stoffen 
en lawaai. jaarlijks sterven er in 
Nederland ongeveer 18.ooo men

sen voortijdig aan de gevolgen van 
het verkeer (anders dan door onge
lukken). Mensen die in de om
geving van drukke snelwegen 
wonen, hebben een verhoogd risico 
op vroeg overlijden en het oplopen 
van ziekten (met name hart- en 
luchtwegaandoeningen) die veroor
zaakt worden door verkeer. Omdat 

het in de praktijk vaak mensen met 
lagere inkomens zijn die dichtbij 
snelwegen wonen, treft dit vooral 
hen. 

Om de problemen van transport 
aan te pakken stelt Milieudefensie 
voor om geen extra asfalt aan te 
leggen maar te investeren in beter 
openbaar vervoer, een hogere 

dieselaccijns in te stellen, lagere 
maximumsnelheden, een kilometer

heffing voor vrachtwagens, en ver-

plichte roetfilters voor nieuwe 
auto's. 

Klimaatverandering en extreme 

weersomstandigheden 

Klimaatverandering is het gevolg 

van de uitstoot van broeikasgassen 
tijdens het verstoken van fossiele 
brandstoffen zoals olie en steen
kool. Nederland draagt dispropor
tioneel bij aan de uitstoot van 
broeikassen: we staan nummer 17 

op de wereldranglijst van produ
centen van broeikasgassen per 
hoofd van de bevolking. 
Door klimaatverandering worden 

natuurlijke processen verstoord. 
Klimaatzones veranderen (waar het 
vroeger tropisch was, kan het nu 
gaan vriezen, of waar een gebied 
vroeger gekenmerkt werd door 
lange koude winters, kan het nu 
subtropisch worden) en weers
omstandigheden worden extreem 
veranderlijk. Onverwachte 
onweersbuien, wolkbreuken en 
windhozen komen steeds vaker 

voor. Doordat ijskappen en glet
sjers smelten, stijgt ook de zee
spiegel -met grote gevolgen voor 
landen die laag boven of zelfs 

onder de zeespiegel liggen, zoals 
Nederland. 
De gevolgen van klimaatsveran-
dering worden in Nederland nu al 
gevoeld. Zo was het jaar 2003 het 
derde warmste jaar in de wereld ~ 
sinds 1861 (de tien warmste jaren :,::::::: ..... 
zijn allen na 1990) en overleden er e 
als gevolg van de warmte 1.000 tot S:: 

GJ 
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Actievoerders van Miliedefensie bevestigen spandoeken aan de viaducten 
langs de rijbanen van Nederlands oudste verkeersknooppunt: Oudenrijn 
bij Utrecht. 

Het gebruik van bestrijdingsmid
delen leidt niet alleen tot de 
uitroeiing van de ziektes waar het 
om gaat, maar ook van allerlei 
planten en insecten . Het gevolg is 
dat sinds 1950 de plantenverschei
denheid in agrarisch gebied met de 
helft is afgenomen. Gifstoffen 
komen ook in het (grond)water 
terecht en de hoge aanwezigheid 
van landbouwgif in het water is er 
mede de oorzaak van dat de vis
stand in de Nederlandse wateren 
dramatisch afneemt. Momenteel is 
ongeveer 8o procent van de vis
soorten bedreigd met uitsterven. 
Door de intensieve landbouw is het 
Nederlandse platteland op veel 
plaatsen veranderd in een groen 
woestijnlandschap waarin amper 
nog wilde dieren en planten voor
komen. 

1-400 meer mensen dan in voor
gaande jaren . Verder stond de 
watervoorziening in het westelijk 
deel van het land onder druk, werd 
de dijkstabiliteit van sommige 
veendijken aangetast (bijvoorbeeld 
in Wilnis) en veroorzaakte de 
droogte schade in de landbouw. 
Op het gebied van de beperking 
van de uitstoot van broeikasgassen 
is Nederland hekkensluiter in Euro
pa. Zo haalt Nederland niet haar 
doelen met betrekking tot het 
productie van klimaatvriendelijke 
energie als vervanger van fossiele 
brandstoffen . Minister Brinkhorst 
besloot recent zelfs om een maat
regel die de productie van wind
energie stimuleert te bevriezen. 
Hierdoor dreigt de windenergie
sector in Nederland in elkaar te 
storten . 

We moeten af van onze afhanke
lijkheid van vervuilende vormen 
van energie. Milieudefensie pleit 
voor een drie-sporenstrategie: 
ontwikkeling van energievormen 
die geen of minder broeikasgassen 
afgeven (zoals plantenmateriaal , 
windenergie, zonne-energie en 
waterstof), vergroting van de 
efficiency van technologie en 
processen (meer doen met minder 
energie) en een internationale 
energie politiek die ervan uitgaat 
dat iedereen in de wereld recht 
heeft op een gelijke deel van atmo-

sfeer (wie dus meer vervuilt dan 
waar hij recht op heeft, is de men
sen die minder vervuilen een ver
goeding verschuldigd.) 

Intensieve landbouw en het 

verdwijnen van plant- en dier

soorten en de Nederlandse boer 
Nederland is de op twee na groot
ste exporteur van agrarische 
producten (na Frankrijk en de VS) 
in de wereld. Om de hoge produc
tie vol te houden, wordt er buiten
sporig veel kunstmest en pesticide 
gebruikt. De stikstofuitstoot 
(ammoniak en nitraat) door het 
mestoverschot en kunstmest
gebruik leidt onder andere tot scha
de aan natuurgebieden en volksge
zondheid (ammoniak: totale jaar
lijkse kosten minstens 830 miljoen 
euro) en ernstige vervuiling van het 
oppervlaktewater (nitraat: jaarlijkse 
kosten om dit uit drinkwater te 
halen twaalf miljoen per jaar) . 

Voor de teelt van veevoer voor de 
Nederlandse bio-industrie is in het 
buitenland een gebied nodig dat 
vijf maal zo groot is als Nederland. 
Een belangrijk deel van het veevoer 
bestaat uit sojameel afkomstig uit 
Brazilië en Argentinië. In die 
landen gaat sojateelt ten koste van 
het regenwoud en andere waarde
volle natuurgebieden. Bovendien 
worden inheemse volken en arme 
boeren van hun land verdreven om 
plaats te maken voor enorme 
sojaplantages. Terwijl miljoenen 
mensen honger leiden, wordt land
bouwgrond gebruikt om veevoer te 
produceren voor onze varkens en 
kippen . 

Milieudefensie pleit voor behoud 
van landbouw in Nederland en de 
bescherming van landbouw tegen 
de wereldmarkt. In plaats van het 

Milieudefensie 
Milieudefensie is in 1971 opgericht als 'raad van verontruste wetenschap

pers'. Inmiddels kan de organisatie terugkijken op een groot aantal 

campagnes rond binnen- en buitenlandse milieuthema's. Over haar 
werkwijze schrijft ze: 'Samen met overheden, bedrijven en betrokken 

burgers zoekt Milieudefensie naar oplossingen. Als praten niet helpt, 

volgen acties. Samen met zoveel mogelijk mensen en altijd constructief 

en geweldloos.' Zie ook www.milieudefensie.nl 
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huidige kabinetsbeleid ten gunste 

van verhoogde productie voor de 
wereldmarkt, zou de overheid zich 

moeten richten op milieuvriende
lijke landbouw die als doel heeft 
voedselproductie voor Nederland 
en de omringende landen, en 
fatsoenlijke prijzen voor boeren. 

De machteloze overheid 

Dit kabinet heeft de ideologie van 
het neoliberalisme omarmd. Het 
doel daarvan is de economische 
groei te bevorderen door handels
belemmeringen weg te nemen. 
Milieumaatregelen worden vaak 
gezien als dergelijke handels
belemmeringen. Ze maken het 
immers moeilijk om producten 
die niet op een duurzame wijze 
zijn geproduceerd, te verhandelen. 
Zelfs maatregelen die niet direct 
als belemmeringen van de vrijhan
del worden gezien, stuiten op 
weerstand van dit kabinet. Neder
land wil immers een aantrekkelijke 

vestigingsplaats zijn voor het 
internationale bedrijfsleven en 
daarom doet de overheid aan een 
soort zelfcensuur: minder milieu
regels, want anders komen die 

'Op het gebied van de beperking van de uitstoot van 

broeikasgassen is Nederland hekkensluiter in Europa' 

bedrijven niet of gaan ze juist weg. 
Dit is in ieder geval waar multina
tionals mee dreigen, en de Neder
làndse overheid slikt hun dreige
menten voor zoete koek. 

Een alternatief is mogelijk! 

Het kan en moet anders. De natuur
lijke hulpbronnen van Nederland: 
water, lucht, bossen, soortenrijk
dom etc., zijn van gemeenschap
pelijke belang voor de hele samen
leving. Zij vormen de basis van 
onze economische ontwikkeling en 
welvaart. Het beheer van deze hulp
bronnen moet daarom gestuurd 
worden door de lange-termijnbelan
gen van de bevolking. We hoeven 
niet machteloos toe te zien hoe 
Nederland steeds vuiler en onleef
baarder wordt door het beleid van 
een kleine elite. 

Milieudefensie pleit voor een duur
zame economie waarin wordt 
geproduceerd voor de behoefte van 
de samenleving en niet voor een 
abstracte internationale markt. In 

zo'n economie wordt de vicieuze 
kringloop van een steeds maar 
uitdijende en naar grondstoffen 
hongerende productiedrang een 
halt toegeroepen. Dit betekent 
investeren in een kenniseconomie 
liever dan een grondstoffenecono
mie. Investeren in de ontwikkeling 
van duurzame technologie en in 
groene energie, en het concurreren 
op kwaliteit liever dan kwantiteit. 
Belasting wordt geheven op het 
gebruik van grondstoffen en min
der op het gebruik van arbeid. 
Een dergelijke economie kunnen 
we dichterbij brengen als de druk 
stevig wordt opgevoerd op dit 
kabinet. Door een bundeling van 
lokale en landelijke initiatieven 
kunnen dan eindelijk die maat 
regelen worden genomen die in 
het belang zijn van onszelf en de 
generaties na ons. 

Reacties naar 

donald.pols@milieudefensie.nl 
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Stichting HAN waarschuwt tegen milieupessimisme 

'Laten we maar wat beter voor de 
mens gaan zorgen!' 

Ecosystemen verdwijnen. Maar wat geeft dat? Kunnen we ons niet veel beter 

druk gaan maken om kankerpatiënten die mindere medicijnen krijgen, dan om 

het terughalen van de otter en de korenwolf, of het redden van het regenwoud? 

Vragen van Stichting Heidelberg Appeal Nederland, verwoord door Theo Richel, 

maker van 'de Groene Rekenmeester', het e-zine van de stichting. 

Tekst: Ooit was Nederland was een stuk ongerepte natuur: 
Theo Richel zee. Het krioelde er van de vissen, schelpdieren, 

kwallen, kreeften en wieren en daarboven krijsten de 
meeuwen. Maar dat ecosysteem is verdwenen. Het stuk 
zee is bedijkt en drooggelegd. In de polder die zo 
ontstond zijn wegen aangelegd en huizen gebouwd. 
En in één van die hu izen woon ik. Mag dat? Een ecosys
teem afbreken om mensen ergens te laten wonen en 
werken? Ik vind van wel , maar niet iedereen denkt er 
zo over. 
Velen maken zich zorgen over het verlies van natuur, 
er bestaat een complete bedrijfstak (van natuur- en 
milieuorganisaties) die zijn inkomsten haalt uit het 
permanent lu iden van de noodklok: BIM BAM . Het 
ecosysteem wordt aangetast. BIM BAM . We gaan met 
zijn allen ten onder! BIM BAM. Het meest recente 
product van deze alarmisten is de Millennium Ecosys
tem Assessment, een omvangrijke studie waaraan zo'n 
1300 onderzoekers meewerkten. Hun belangrijkste 
conclusie: mensen hebben in de afgelopen decennia 
allerlei ecosystemen enorm veranderd en de aarde 
houdt dat niet vol. 

Nu lopen er zes miljard mensen op de aarde en die 
zijn bijna allemaal keihard bezig hun kinderen te voe
den, gezond te houden en als het even kan een goede 
opleiding te geven. Het geld daarvoor verdient de een 
door op een kantoor te werken, maar een ander doet 
het door met een tractor hele bossen om te leggen. 
Weer een ander wordt juist betaald om bossen aan te 
planten of om olie op te pompen of door huizen te 
bouwen. Als zoveel mensen gezamenlijk aan ~et werk 
zijn moet je niet verbaasd opkijken dat de aarde van 

'Ons bestaan is gebaseerd op het bedwingen 

van de natuur en ondertussen vertellen we de 

rest van de wereld dat die in harmonie met de 

natuur moet leven. Kan het hypocrieter?' 

aangezicht verandert. De vraag is: is het erg? 
Heel veel mensen vinden van wel en publicaties als het 
Millennium Ecosystem Assessment bevestigen hun 
pessimisme: het natuurlijk evenwicht wordt verstoord, 
zo menen ze, en de mens zal daar uiteindelijk in de 
vorm van milieuvervuiling, hongersnoden en ander 
ongerief een enorme prijs voor betalen. Dit pessimis
me is populair (de milieuorganisaties hebben heel veel 
leden), maar het is onterecht, hypocriet en het vormt 
een groot obstakel voor de vooruitgang. Laten we eens 
beginnen met twee belangrijke misverstanden. 

1: Het natuurlijk evenwicht bestaat niet. 
Als een weegschaal in evenwicht is, dan staat-ie stil. 
Maar de weegschaal van de natuur staat nooit stil. Die 
gaat permanent en hevig heen en weer. Wie wel eens 
een planetarium heeft bezocht, weet dat in de ruimte 
van alles en nog wat door elkaar beweegt. En je hoeft 
niet in astrologie te geloven om te weten dat veel van 
die planeten elkaar beïnvloeden . De zonnestraling 
wisselt voortdurend van intensiteit en in een echt 
stabiel ecosysteem zou de invloed van de maan op de 
aarde niet dusdan ig zijn dat je ieder jaar opnieuw getij
dentabellen moet berekenen. 

Duizend jaar geleden was het klimaat zo zacht dat de 
Noormannen Groenland konden koloniseren, er 
herten vonden en er landbouw konden bedrijven. 
Vervolgens werd het klimaat kouder, werden mensen 
en herten verjaagd en kreeg de ijsbeer de ruimte. Maar 
wie horen nu 'van nature' thuis op Groenland? 
Ijsberen of herten? 
We maken ons zorgen over het smelten van de 
gletsjers in de Alpen, want naar ons gevoel 'horen ' 
de Alpen wit te zijn. Maar 2000 jaar geleden waren ze 
geheel bebost. Wat is nu de natuurlijke situatie: wit of 
groen? Wanneer was er een evenwicht? 

'Stabiele ecosystemen' bestaan niet. Planten en dieren 
doen precies hetzelfde als de mens: voortdurend zoe
ken naar een nog beter plekje om zich voort te planten. 
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'Als zoveel mensen aan het werk zijn moet je niet verbaasd opkijken 

dat de aarde van aangezicht verandert. De vraag is: is dat erg?' 

Daarbij vernietigt de mens soms een bos of een stuk 
zee, maar de dieren kunnen er ook wat van. Wel eens 

gezien hoe een kolon ie aalscholvers een bos dood 
schijt? Of hoe een kudde olifanten verhuist? 
Niet stabiliteit, maar verandering is de norm in de 
natuur, en alleen die soorten overleven die zich het 
beste aan kunnen aanpassen. De mens is wat dat 
betreft heel succesvol, maar laten we niet te stoer 
doen. De tsunami van kerstmis maakt duidelijk dat er 
geen groter geweld is dan natuurgeweld. En morgen 
kan er een virus ontstaan dat de hele mensheid uit
roeit. We maken ons zorgen over het voortbestaan van 
andere soorten, maar het voortbestaan van onze eigen 

soort is nog lang niet verzekerd . 

2: Zijn mensen afhankelijk van ecosystemen? 

De mensheid , zo wordt nogal eens betoogd , is zeer 
afhankelijk van het behoud van ecosystemen . Vreemd 
genoeg heeft men het daarbij nooit over het behoud 
van de Sahara of van de Zuidpool , maar vooral over 
het behoud van het regenwoud, bijvoorbeeld de I 
Amazone. Is de Amazone belangrijk voor het behoud 
van de mens? 

Op televisie wordt de Amazone steevast gepresenteerd 
als de groene long van de aarde, maar dat klopt niet: 
Bomen produceren weliswaar zuurstof, maar ze 
gebruiken die ook zelf weer. Als de Amazone wordt 
omgehakt hoeft niemand naar adem te happen. 
Maar misschien kunnen we in de Amazone ooit een 
supermed icijn tegen kanker vinden? Dat is niet waar
schijnlijk. De zoektocht naar dat ene exclusieve stofje 
met wonderbaarl ijke eigenschappen kost handen vol 
geld en heeft tot dusverre maar bar weinig opgeleverd. 
Het gaat waarschijnlijk sneller als we een laboratorium 
vragen om zo'n stofje zelf te bedenken en te maken . 
De Amazone is wel belangrijk als houtleverancier, maar 
helaas is dat nu juist weer taboe. Geen wonder dus dat 
veel Brazilianen het regenwoud zien als veertig meter 
hoog onkruid . 

Maar het mooiste voorbeeld van een volk dat zich van 
het ecosysteem helemaal niets aantrekt, dat zijn we 
zelf. Nederland dankt zijn welvaart aan het compleet 

vernietigen van een stuk zee en het omkappen van 
allerlei bos (Holland komt van hout-land) . We wonen 
meters beneden de zeespiegel! Volgens de wetten van 

de natuur is dit compleet onmogelijk, maar we deden 
het en werden er schatrijk en kerngezond . Van heinde 
en verre komt men ons bewonderen. 

Dus kan het hypocrieter? Ons hele bestaan is geba
seerd op het bedwingen van de natuur en ondertussen 
vertellen we de rest van de wereld dat die in harmonie 

met de natuur moet leven . Geen bossen moet kappen, 
de natuur moet respecteren . 

De enorme aandacht voor ecosystemen, uitstervende 
diersoorten, bedreigde natuurgebieden en meer van 

10 Spanning juni 2 005 

dat fraais is echter ook gevaarlijk omdat deze de valse 
suggestie in zich bergt dat het hier om iets belangrijks 

gaat. Dat is een gevaarlijke ontwikkeling. Er sterven 
nog steeds miljoenen mensen door malaria, aids, 
tuberculose, ondervoeding om zo maar iets te noe
men . Is het niet humaner om die problemen eerst op te 
lossen en daarna ~ens te gaan denken aan het redden 
van een bedreigde diersoort? Het klink heel warm om 
dan te zeggen dat die problemen ook opgelost moeten 
worden , maar aangezien de hoeveelheid geld beperkt is 
zullen we keuzes moeten maken . Vanuit die optiek is 
de afbraak van mangrovebossen in Zuid Oost Azië 

(een bedreigd ecosysteem) voor de vestiging van gar
nalenkwekerijen misschien jammer, maar het geld dat 
met die garnalen verdiend kan worden is toch echt 
belangrijker. Een oerwoud is leuk en interessant, maar 
als je er een weg doorheen legt kun je de levens
verwachting in een veraf dorpje wellicht verbeteren. 
Dat dient toch echt voor te gaan . 

Dit probleem speelt ook in Nederland: hier worden 
voor honderden miljoenen eidereenden bijgevoerd in 
de Waddenzee (die in de Deense Wadden overigens 

worden bejaagd en opgegeten) en voor miljoenen 
euro's otters en korenwolven uitgezet (die vervolgens 

alsnog het loodje leggen). Tegelijkertijd krijgen kanker
patiënten tweede keus geneesmiddelen omdat er geen 
geld meer is. Het kost mensenlevens als je je prioritei
ten niet op een rijtje hebt. 

Tenslotte: de alarmisten kunnen hun miljoenen omzet

tende multinationals (want dat zijn de milieuorgani
saties) vooral aan de praat houden door de natuur 

voortdurend af te schilderen als een zwak oud vrouwtje 
dat de straat over geholpen moet worden. In werkelijk
heid valt dat reuze mee. Als je een gebied aan zijn lot 
over laat (bijvoorbeeld omdat er geen geld meer te 
verdienen valt) dan herneemt de natuur al gauw zijn 
positie. Op het eiland Ascension in de Atlantische 
Oceaan is zelfs in iets meer dan een eeuw een 
compleet regenwoud ontstaan . De natuur zorgt wel 

voor zichzelf, laten wij maar weer eens wat beter voor 
de mens gaan zorgen . 

Heidelberg Appeal Nederland 
De Stichting Heidelberg Appeal Nederland (HAN) is opgericht in 1993. 

Haar naam is ontleend aan een verklaring van een groot aantal weten

schappers waarin wordt gesteld dat regeringsleiders en beleidsmakers 

zich heden ten dage te vaak laten beïnvloeden door 'pseudo-weten

schappelijke argumenten en onjuiste informatie' rond kwesties als 

milieu, landbouw en biotechnologie. HAN omschrijft haar doel als 

'onderzoekers en andere geïnteresseerden bij elkaar te brengen, om 

publiek en politiek van zo objectief mogelijke informatie te voorzien 

op het gebied van milieu, biotechnologie en aanverwante terreinen.' 

Zie ook www.stichtinghan.nl en www.groenerekenkamer.nl 



f) DOORLEESVOER 
Meer over mens en milieu 

On line 
www.milieulinks.nl 
Dé startpagina voor milieugerelateerde websites. 

www.klimaatportaal.nl 
De digitale toegang tot de Nederlandse instituten die actuele 
kennis over klimaat en klimaatverandering beschikbaar stellen. 
Een samenwerkingverband van RIVM, KNMI, NWO, 
Wageningen UR, KNMI, de Vrije Universiteit Amsterdam 
en ECN. 

www.infomill.nl 
Een schakel tussen de beleidsmakers van het ministerie van 
VROM en gemeenten, provincies en waterschappen. Vooral 
voor lokale bestuurders interessant. 

www.enn.com 
Waarschijnlijk de meest uitgebreide milieunieuwssite. Behalve 
de laatste nieuwsberichten, kun je hier ook radiouitzendingen 
in de vorm van 'podcasts' downloaden en videoreportages 
bekijken. 

www.envirolink.org 
Een verzamelaar van (Engelstalige) nieuwsberichten uit 
de belangrijkste internationale media. 

www.ems.org 
De site van een non-profit organisatie die (Engelstalige) 
informatie levert, voornamelijk ten bate van journalisten. 

www.biofair.nl 
Een onafhankelijk en toonaangevend nieuws- informatiepunt 
voor een duurzame lifestyle. Om een duurzame keuze te 
maken in elk aspect van je leven, van consumeren tot onder
nemen, van voedsel tot geldzaken. 

.www.denieuweomroep.nl 
De website van de jongste publieke omroep 'De Nieuwe 
OmroepfNutopia' biedt onder meer videoreportages over 
onderwerpen als veetransporten, gentechnologie en groene 
stroom. 

Gedrukt 
Opgewarmd Nederland (boek+ DVD +site) 
Rolf Roos (red.) 
Uitgeverij jan van Arkel, €34,95 
Welke planten en dieren verhuizen naar het noorden? Wat 
betekent een vroeger voorjaar? Welke plagen komen er? 
Vijfendertig auteurs schrijven over flora en fauna, waterover
last en zich aanpassende natuurgebieden. Geen gespeculeer 
over wat er kán gaan gebeuren, maar zichtbare en concrete 
effecten nu. De DVD bevat documentaires en 
www.opgewarmdnederland.ni biedt extra nieuws, weten
schappelijke achtergronden en links . 

De feiten over klimaatverandering 
Dinyar Godrej 
Uitgeverij Lemniscaat €9,95 
Er zijn de laatste jaren steeds meer 'recordbrekende' gevallen 
van extreme weersomstandigheden: overstromingen, 
orkanen en langdurige droogteperioden. Bezorgdheid over 
klimaatverandering kan niet worden weggenomen met de 
mededeling dat het hier om een natuurlijke ontwikkeling zou 
gaan. De mens is zelf veroorzaker van klimaatveranderingen. 
Een analyse van de politieke strijd over het probleem en de 
mogelijke oplossingen. 

Dagboek van een lege plek 
Thomas van Slobbe, 
Uitgeverij jan van Arke I, €11 ,95 
De natuur- en milieubeweging heeft haar langste tijd gehad. 
De organisaties hebben er zelf aan meegewerkt dat er zoveel 
regels kwamen dat er van natuurlijke wildheid geen sprake 
meer is. Natuurbeschermer Thomas van Slobbe, directeur 
van de stichting wAarde, wil dat de natuur meer aan zichzelf 
wordt overgelaten. "Alleen als mensen zich kunnen ontspan
nen in gebieden zonder regels en ordening leidt natuur
beleving tot gezondheid, levenslust en ontspanning." 
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Tekst: 
Peter Verschuren 

Krista van Velzen: 

'Nooit eerder hebben 
wetenschap en 
techniek voor 
zo'n grote uitdaging 
gestaan' 

Wat doet de Tweede Kamer met een grootschalig VN-milieuonderzoek? En hoe 

staan we er in Nederland voor op het snijvlak van milieu en politiek? Antwoor

den van Kamerlid Krista van Velzen. 'Elk jaar krijgen we de boodschap dat het 

een beetje beter gaat, maar niet goed genoeg'. 

'Het Millennium Ecosystem Asses
sment is het zoveelste wetenschap
pelijk rapport dat aangeeft dat de 
beschadigingen door de mens aan 
de planeet zodanige vormen aan
nemen dat ze onomkeerbaar wor
den -en dat het dus de hoogste 
tijd is om wat te doen . Het is be
slist één van de betere rapporten, 
doordat het heel concreet is . Bij
voorbeeld over de gevolgen van de 
stikstofbemesting, een zaak die 
ook in Nederland speelt: de bemes
ting van de grond heeft zo'n grote 
impact op het grondwater, dat we
ook als we nu de bemesting terug
dringen- nog jarenlang met ver
zuurde grond zitten . Maar uniek is 
de boodschap niet: ieder jaar krijgt 
de Kamer de Milieubalans van het 
RIVM . Die gaat over de situatie in 
Nederland en heeft elke keer als 
conclusie dat het een beetje beter 
gaat, maar niet goed genoeg.' 

Wat doet de politiek met zo'n 
uitgebreid VN-onderzoek? 
' ja, hoe gaat zoiets: het rapport 
wordt besproken in de vaste 
Kamercommissie voor VROM en 
de standaardreactie is dan dat de 
commissie een reactie vraagt van 
de bewindslieden. Dit rapport is 
gelukkig zo serieus genomen dat 
gevraagd is om een reactie van 
de minister-president. Die is 
gekomen en was nogal mager, 
waardoor er nu op verzoek van 
de Kamer een hoofdlijnendebat 
met Balkenende over komt.' 

Wat verwacht je daarvan? 
'Milieu is de afgelopen jaren 
een onderschoven kindje geweest. 
Zo'n hoofdlijnendebat zet het 
onderwerp hoger op de agenda. 
We zullen het gebruiken om 
de minister-president te overtui
gen van de urgentie van de 
problemen .' 

Is dat nodig? 
'Nou en of. Kijk naar hetverkeers-en 
transportbeleid. De verveerssector is 
de grootste veroorzaker van de CO,
uitstoot en dus het broeikasaffect 
Toch bezuinigt het kabinet op het 
openbaar vervoer en is de kilometer
heffing uitgesteld tot 2014. Als SP 
hebben we de nodige voorstellen 
gedaan om de CO,-emissie door het 
verkeer terug te dringen: instellen 
van 8o-kilometerzones bijvoorbeeld 
of verbieden van personenauto's die 
minder dan 1 op 8 lopen. De voor
stellen zijn niet overgenomen. Of 
neem de Kyoto-afspraken . Nederland 
zal die waarschijnlijk wel halen , maar 
doet dat wel als een boekhouder 
door de CO,-reductie elders in te 
kopen, vooral in het Oostblok.' 

Wat is daar op tegen? 
' Het is kiezen voor de gemakkelijkste 
weg- maar wel eentje die dood
loopt. We ontkomen er niet aan 

12 Spanning juni 2005 



'Nederland haalt de Kyoto-afspraken als 
een boekhouder: door CO -reducties elders 

verder te gaan dan het plukken van 
het fruit dat het laagste hangt. We 
kunnen in Nederland veel beter 
inzetten op technologische voor
uitgang die de uitstoot hier ver
mindert. Dat zal ook een impuls 
opleveren voor onze economie. 
Bovendien: we hebben niet alleen 
problemen met CO,-uitstoot, maar 
een luchtkwaliteitsprobleem dat 
verder gaat. Op veel plaatsen is 
feitelijk sprake van een bouwstop 
doordat de lucht er te sterk 
vervuild is met fijn stof. 
Nederland zou een doorstart 
moeten maken met de ontwik
keling van schonere technieken. 
Maar dat gebeurt niet: de subsidie 
op de ontwikkeling van duurzame 
energie bijvoorbeeld is gestopt 
omdat er te veel gebruik van ge
maakt werd. Maar zo breek je wel 
het vertrouwen in de overheid af.' 

Elders in deze Spanning zegt 
professor leemans van het VN
onderzoek dat we een klein beetje 
de goede kant opgaan. Zie jij dat 
ook zo? 
'Op wereldschaal niet: de soorten
rijkdom gaat snel achteruit, de 
CO emissie neemt toe ondanks 

2 

Kyoto, en vooral: één van de groot-
ste vemorzakers van milieuproble
men is de armoede. En die neemt 
alleen maar toe. 
In Nederland groeit wel het besef 
dat we niet eeuwig zo kunnen 
doorgaan. Dat vertaalt zich ook in 
maatregelen, zoals bijvoorbeeld de 
subsidie op roetfilters voor oude 
auto's en de verplichting ervan 
voor nieuwe auto's. En net van
daag is er een motie van PvdA en 
SP aangenomen om de subsidies 

in te kopen' 

voor de suikerboeren om te bou
wen. Nu betekent die subsidie dat 
de Europese suiker de ontwik
kelingslanden kapot kan concur
reren- in de toekomst moet hij 
ingezet worden om het platteland 
in stand te houden en bieten te 
telen voor de productie van 
bio-ethanol, een C02-schone brand
stof. Voorwaarde is nog wel dat 
we ook Brussel van de noodzaak 
overtuigen.' 

laten we maar wat beter voor 
de mens zorgen, de natuur zorgt 
wel voor zichzelf, zegt Theo Richel 
van het Heidelberg Appeal: 
'Milieupessimisme is onterecht, 
hypocriet en het vormt een groot 
obstakel voor de vooruitgang'. 
Wat is jouw reactie hierop? 
'Natuurlijk veranderen ecosyste
men voortdurend . Maar het 
Millenniumrapport laat overtui
gend en wetenschappelijk gefun
deerd zien dat de mens de laatste 
vijftig jaar de ecosystemen sneller 
en ingrijpender heeft doen veran
deren dan ooit. Dat kun je niet 
luchtigjes afdoen met een verwij
zing naar de veerkracht van de 
natuur. Het onderkennen van de 
problemen is geen pessimisme. 
Er is wel degelijk reden voor hoop, 
maar dan moeten belangrijke 
politieke en maatschappelijke 
veranderingen worden ingezet. 
We staan voor een enorme uitda
ging om het tij te keren en die 
oplossing ligt juist in de vooruit
gang: in technische innovatie en 
de wetenschap. 
Nooit eerder hebben wetenschap 
en techniek voor zo'n grote 
uitdaging gestaan!' 

'Je kunt de problemen niet luchtigjes afdoen met een 
verwijzing naar de veerkracht van de natuur' 

2 

We hebben het vooral over de 
overheid. Maar hoe zit het met de 
verantwoordelijkheid van de 
mensen zelf? 
'De oproepen van kijk eens naar 
jezelfhebben vaak een onwijze 
truttigheid en daar ben ik niet voor. 
Maar ik heb ook ooit eens mee
gedaan aan het meten van mijn 
eigen ecologische voetafdruk. 
Daarbij kijk je naar je leefpatroon: 
voeding, reizen, energieverbruik 
enz. en wat dat ecologisch gezien 
kost. Dat was heel leerzaam. 
Natuurlijk is het zinvol om milieu
problemen terug te brengen naar 
het niveau van een individu, maar 

de grote winst is toch te halen in 
de productie en het overheids
beleid.' 

En een SP-afdeling, wat kan die 
met het milieu? 
'Ik was bij een kennismakings
avond van de afdeling Spijkenisse 
waar een wereldmaaltijd geser
veerd werd: eten op basis van een 
eerlijke verdeling van het voedsel 
in de wereld, met mensen die 
daar boeiend over konden vertel
len. Dat was echt leuk. 
Wat kunnen afdelingen meer 
doen: het inkoopbeleid van de 
gemeente tegen het licht houden, 
hoe zit het met de bouwmate
rialen, het hout voor de speel
toestellen, noem maar op. Op 
verkeersgebied is van alles te 
doen -al is het maar het weg
nemen van hindernissen die 
mensen belemmeren te gaan 
fietsen. Kijk eens naar het lucht
kwaliteitsbeleid, zet je in voor 
groengebieden die onder druk 
staan . Of heel concreet: we heb
ben als Kamerfractie een rapport 
gemaakt over het stimuleren van 
biologische landbouw. Met dat in 
de hand kun je elke gemeente 
aanspreken op wat ze in de kanti
ne serveert.' • 
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Hetrïke . 
roo1eleven 
In een serie artikelen schetst 
Ronald van Raak de geschiedenis 
van het sodaisme in Nederland 

Deel6: 

Eenheid 
In 'Een Ander Nederland' 
(www.eenandernederland .nl) 
probeert een aantal Kamerleden 
van SP, Groenlinks en PvdA hun 
partijen voor te bereiden op een 
mogelijke samenwerking bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van 
2006 en de landelijke verkiezingen 
van 2007. Het doel van dit initiatief 
is uiterst bescheiden: we willen 
voorkomen dat, als deze partijen 
lokaal of nationaal een meerder
heid halen, een links college of 
kabinet bij voorbaat onmogelijk is. 
Het socialisme in Nederland kent 
een lange traditie van scheiden en 
scheuren. Hoe komt het toch dat 
linkse mensen elkaar zo de politie
ke maat nemen? 
Vorige maand bleek hoe Troelstra, 
de leider van de Sociaal Democrati
sche Arbeiderspartij (SOAP), na de 
invoering van het algemeen kies
recht hoopte op een sociaal-demo
cratische meerderheid, maar 
moest toezien hoe veel arbeiders 
op christelijke partijen stemden. 
Ook onder linkse kiezers bleek de 
SOAP niet het alleenrecht te heb
ben : bij de eerste algemene verkie
zingen in 1918 waren er ook zetels 
voor de Bond van Christen-Socia
listen, de Socialistische Partij (!) en 
de Communistische Partij Holland 
(CPH) . Bovendien kregen linkse 
partijen te maken met afsplitsin
gen, zoals in 1926 de CPH, toen de 
Groep Wijnkoop uittrad, en in 1932 
de SOAP, toen de Onafhankelijke 
Socialistische Partij werd opge-
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richt. Tussen al deze partijenstrijd 
door bewogen zich nog individuele 
socialisten, zoals Henk Sneevliet, 

die in 1933 met zijn eigen Revolu
tionair-Socialistische Partij in de 
Kamer kwam . 

'Ik beschuldig' 
Begin februari 1933 brak een muite
rij uit op het pantserschip De Ze
ven Provinciën , een marineschip in 
Nederlands-Indië. De bemanning 
kwam in opstand tegen loonver
lagingen . Tevens klaagde men het 
onderscheid aan dat werd gemaakt 
tussen Nederlandse en inlandse 
mariniers. De muiterij werd op 
8 februari met een vliegtuigbom
bardement bloedig beëindigd, 
waarna de overlevenden zwaar 
werden gestraft. Sneevliet verge
leek in een manifest de muiterij 
met de opstand op het tsaristische 
marineschip Potemkin in 1905, die 
werd gezien als een begin van de 
Russische Revolutie, waarna hij 
werd gearresteerd en in de gevan
genis belandde. 
In 1928 was Sneevliet uit de CPH 
getreden en had hij zijn eigen 
Revolutionair-Socialistische Partij 
(RSP) opgericht, die bij de verkie
zingen van 1929 onder de kies
drempel bleef. In 1933 echter wist 
de partij met de leus 'Kies Sneevliet 
van de cel in de Kamer' de aan
dacht op zich te vestigen. Tijdens 
protestbijeenkomsten werden 
vergelijkingen gemaakt met Dome
la Nieuwenhuis, die vijfenveertig 

jaar eerder eveneens via de gevan
genis in de Kamerbankjes was 
gekomen. Op de verkiezingsposter 
riep Sneevliet een 'Ik beschuldig' 
uit over het bloedige neerslaan van 
de muiterij op De Zeven Provin 
ciën . Op 23 april werd deze 
beroepsrevolutionair daadwerkelijk 
in de Tweede Kamer gekozen. 

Henk Sneevliet (1883-1942) was 
geboren in Rotterdam, als zoon 
van een Brabantse sigarenmaker. 
Toen hij nog jong was stierfzijn 
moeder aan tbc, waarna hij bij 
familie werd ondergebracht. Snee
vliet ging werken als spoorbeambte 
in Zwolle, waar hij gemeenteraads
lid werd voor de SOAP en voorzit
ter van een aan de NVV verbonden 
spoorvakbond. Toen de partij en de 
vakbond in 1911 echter weigerden 
om een spontane zeeliedenstaking 
te steunen, trad hij af. Daarmee 
koos Sneevliet voor een leven als 
activist, boven dat van bestuurder. 
Biograaf FritjofTichelman roemt in 
Henk Sneevliet. Een politieke biogra
fie (1974) zijn 'buitengewone ver
mogen om anderen te er:~thousias

meren en op de been te houden'. 
Sneevliet kreeg uit drie huwelijken 
twee stiefdochters en twee zonen , 
Pim en Pam, die respectievelijk in 
1932 en 1937 zelfmoord pleegden. 

Internationaal activisme 
Niet alleen omdat ook hij vanuit de 
cel in de Kamer werd gekozen lijkt 
Sneevliet op Domela Nieuwenhuis, 
maar ook omdat hij een rol heeft 
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gespeeld in de internationale ont
wikkeling van het socialisme. 
Na zijn teleurstelling over de 
sociaal-democratische SDAP en de 
gematigde vakbond NW vertrok 
Sneevliet naar Nederlands-Indië, 
waar hij zich ging inzetten voor de 
politieke emancipatie van de Indi
sche bevolking. Hij ging onder 
meer stukken schrijven voor Het 
Vrije Woord en was in 1914 één van 
de oprichters en eerste leider van 
de Indische Sociaal-Democratische 
Vereeniging, vanaf 1920 de Partai 
Komunis lndonesia genoemd (op 
de afbeelding zit Sneevliet te mid
den van leden van de Vereeniging, 
met Het Vrije Woord in zijn han
den) . Toen in 1918 de Russische 
Revolutie uitbrak, en Traelstra ook 
in Nederland een revolutie aankon
digde, probeerde het koloniaal 
bestuur de gemoederen te sussen . 
Een van de maatregelen was om 
Sneevliet naar Nederland terug te 
sturen. 
Deze gedwongen terugkeer maakte 
echter geen einde aan Sneevliet's 
internationale ambities. Zijn anti
koloniaal activisme had de aan
dacht getrokken van de Russische 
communisten, die hem in 1920 op 
missie stuurden naar Oost-Azië. 
Hij moest de mogelijkheden gaan 
onderzoeken van een communisti
sche beweging in China. Hier trof 
hij kleine groepjes geïsoleerde 
intellectuelen aan, die weinig poli
tieke invloed hadden. In Neder
lands-Indië had Sneevliet gepro-

beerd de invloed van de socialisten 
te vergroten door contacten te 
leggen met moslimorganisaties, 
die ook meer onafhankelijkheid 
wilden van Nederland. In China 
probeerde hij de communisten te 
laten samenwerken met de veel 
grotere Kuo min tang, een nationa
listische beweging die ook streed 
tegen de invloed van westerse lan
den. De samenwerking die Snee
vliet internationaal predikte, bleek 
in Nederland echter onuitvoerbaar. 

Nationale onmacht 

Toen Sneevliet in 1924 opnieuw in 
Nederland kwam, stond de CPH op 

het punt van ontploffen. Een deel 
zag zichzelf als een verlengstuk van 
de Russische communisten, die 
een wereldrevolutie wilden ontkete
nen en daartoe de grote vakvereni
gingen voor zich wilde winnen, 
zoals in Nederland de NW. 
Daarnaast waren er leden die voor
al een antwoord wilden vinden op 
problemen van de arbeiders in 
Nederland, die op dat moment 
hard werden getroffen door een 
economische crisis, en die vooral 
heil verwachtten van kleine en radi
cale vakbonden als de NAS (zie 
Spanning van april). Sneevliet wist 
veel socialisten in Nederland te 
boeien met romantische verhalen 
over zijn koloniale strijd in Neder
lands-Indië en zijn ontmoetingen 
met Russische communisten, maar 
kreeg weinig gehoor bij de commu
nistische partijleiders. Daarop be-

sloot hij in 1928 de verdeelde CPH 
te verlaten en een nieuwe socialis
tische beweging te beginnen. Na 
zijn teleurstellende 
ervaringen met sociaal-democra
ten en communisten probeerde 
Sneevliet buiten deze partijen om 
alsnog socialistische eenheid te 
creëren. In de praktijk leidden zijn 
bemoeienissen echter tot nog 
meer sektarisme. De NAS, waar
van hij voorzitter werd, was met 
gemiddeld zo'n 15.000 leden een 
weliswaar actieve, maar kleine 
vakbond. De zetel die hij met de 
RSP veroverde in 1933, het jaar dat 
in Duitsland Hitier aan de macht 
kwam, ging in 1937 alweer ver
loren. De enige eenheid die Snee
vliet wist te bewerkstelligen was in 
1935 een fusie met de nóg kleinere 
Onafhankelijke Socialistische 
Partij, tot een nieuwe Revolutio
nair-Socialistische Arbeiderspartij, 
maar na teleurstellende verkiezin
gen dat jaar voor provincies en 
gemeenten viel ook deze club weer 
uiteen. Voor de zelfverklaarde 
wereldrevolutionair Sneevliet moet 
dit politiek provincialisme onuit
staanbaar zijn geweest. Een 
heldenrol was voor hem pas weg
gelegd toen met de Duitse inval in 
1940 de internationale politiek ons 
land binnendrong en Sneevliet een 
illegale Marx-Lenin-Luxemburg
Front oprichtte. In maart 1942 
werd hij door de Duitsers op
gepakt en met zes kameraden op 
de Leusdenerheide gefusilleerd. 
Wat revolutionairen als Sneevliet 
vooral opbrak, was- denk ik- een 
gebrek aan praktisch succes. 
Doordat de weerklank in de 
samenleving voor hun inspannin
gen gering bleef, richtte het verzet 
zich naar binnen, waar altijd wel 
persoonlijke vetes waren uit te 
vechten. Ook voor de veel grotere 
SDAP bleef nationaal succes uit. 
Wel konden haar succesvolle 
wethouders lokaal iets van de 
hooggespannen verwachtingen 
waarmaken. Volgende keer zullen 
we zien hoe het wethouderssocia
lisme van Drees en De Miranda 
de weg vrijmaakte voor landelijke 
bestuurlijke verantwoordelijkheid 
voor sociaal-democraten na de 

Tweede Wereldoorlog. • 
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Vrijdag 15 tfm vrijdag 22 juli 

Motto: 'Think Global, Act Local' 
Lezingen, workshops, zelfstudie, debat en discussie 
Maar ook: wandelen, fietsen, zwemmen, voetballen, 
nachtspelen, en droppings 
In een jeugdherberg in Sankt-Vith, Belgische Ardennen 

Wees er snel bij als je wilt deelnemen: 
maak 75 euro over op gironummer 3158651, 
tnv ROOD, jongeren in de SP, ovv Zomerschool, 
je naam en je lidnummer. 
Kijk voor meer informatie op www.rood.sp.nl 
of bel met Driek van Vugt, (010) 243 55 57 

Weekend-zomerscholen 
Niet meer zo jong, en toch zin in een leuke en leerzame vakantiestudie? Dat kan. 
Naast de ROOD-Zomerschool zijn er ook drie weekend-zomerscholen, waarbij leeftijd geen rol speelt. 

In het Stayokay hostel in Dordrecht 
Met stevige gastcolleges, pittige discussies 
excursies en een politiek café. 

Donderdag 21 juli tfm zondag 24 juli 
Donderdag 11 augustus tJm zondag 14 augustus 
Donderdag 18 tJm zondag 21 augustus 

Eigen bijdrage 100 euro. Opgeven bij Rosita van Gijlswijk: (010) 243 55 64 
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