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De achterkant 
vanhet 

broeikaseffect 
Het klimaat verandert. Is 
het niet door de uitstoot 
van broeikasgassen, dan 
komt het wel door nog on
begrepen veranderingen in 
de magnetische activiteit 
van de zon, door het optre
den van heftige El Nii'io's en 
door verminderde activi
teit van vulkanen. Of, en 

Historische 
klimaat krijgen3' en dan is 
de boot goed aan. 

Het is opvallend dat bij 
al dergelijke schetsen van 
de gevolgen van de ko
mende klimaatverandering 
geen gebruik gemaakt 
wordt van de uitkomsten 
van historisch onderzoek 

argumenten tegen 

klimaat-paniek 
terwijl zich toch ook in het 
verleden klimaatschommedat lijkt op dit moment het 

meest waarschijnlijk, door 
een combinatie van deze 
factoren,' waarbij de kli
matologen het er vrijwel al
lemaal over eens zijn dat de 
opwarming van de afgelo-

WYBREN VERSTEGEN lingen hebben voorgedaan. 
Hooguit worden zonder 
veel kennis van zaken kli
maatveranderingen in het 

Docent economische en sociale geschiedenis 
Vrije Universteit Amsterdam 

pen decennia niet meer geheel uit natuurlijke oorza
ken kan worden verklaard. De geologen zijn wat 
minder zeker van die menselijke invloed 2

, maar 
waar vrijwel iedereen zich in kan vinden is de ge
dachte dat àls het klimaat verandert door de uitstoot 
van broeikasgassen, dat proces onvermijdelijk is. 
Zelfs bij zeer ingrijpende, zo niet ontwrichtende 
maatschappelijke hervormingen om de uitstoot van 
co 2 tegen te gaan, is dat niet te voorkomen, schreef 
het KNMI in het rapport De toestand van het klimaat 
van 1996. Voorkomen kan hooguit worden dat de 
opwarming niet uit de hand loopt, dat wil zeggen: 
ongeveer beperkt blijft tot een graad celdus per 
eeuw. Er wijst echter weinig op dat de wereld bereid 
en in staat is de uitstoot van broeikasgassen stevig aan 
banden te leggen. Het is dus op zijn minst verstandig 
om ons te buigen over de maatschappelijke gevolgen 
van 'het broeikaseffect'. In het gangbare beeld van de 
broeikaswereld van de volgende eeuw zijn die gevol
gen catastrofaal. Door meer extreme weersomstan
digheden zullen de verzekeringspremies de pan uit 
rijzen, mislukken de oogsten, komen er hier meer 
overstromingen en op andere plaatsen meer droog
tes. Ook zou het klimaat 'wispelturig' kunnep wor
den waarbij we, in de woorden van prof. Pier Yel
linga 'afwisselend een Frans en een Scandinavisch 

(verre) verleden in de dis
cussie ingebracht om ons te 

wijzen op de potentiële gevaren van het broeikasef
fect. Menige beschaving zou door klimaatverande
ring het loodje hebben gelegd of toèh tenminste in 
grote problemen zijn geraakt. En als die weinig com
plexe economieën uit het verleden al zo kwetsbaar 
waren, dan is de huidige hoogtechnologische samen
leving dat zeker, zo luidt de gedachtengang Zo is er 
de mening van de milieudeskundige prof. Hans Op
schoor, die een aantal jaren geleden in het VPRO 

programma Noorderlicht ( 1 I;- 1 1996) stelde dat sa
menlevingen vroeger beter in staat waren hun mi
lieuproblemen te 'bufferen', zo zei hij letterlijk, ter
wijl wij nog geen notie hebben hoe 'de planeet gaat 
reageren' op onzeingrepen in natuur en milieu. Nog 
meer uitgesproken hierover was de hoofdredacteur 
van De Ingenieur, Teye Buma, in mei 1996 in een spe
cial over het broeikaseffect: 'Niet het milieu of de na
tuur wordt bedreigd, maar de hoogtechnologische 
samenleving. Wij kunnen niet meer even ons boeltje 
pakken en wegtrekken zoals onzeNomadische voor
ouders.' 

Dergelijke uitspraken hebben vooral tot doel een 
draagvlak te creëren voor de overschakeling op al
ternatieve energiebronnen en maatregelen om 
energie te besparen. Volgens de milieufilosoof Koo 
van der Wal van de ErasmusUniversiteit is zelfs onze 
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gehele levensstijl aan een grondige herziening toe 
willen wij de klimaatcrisis het hoofd kunnen bie
den4. 

Maar is deze voorstelling van zaken wel juist? In 
dit artikel wordt het oppervlakkige beeld van de ex
treme kwetsbaarheid van de samenleving voor de 
broeikaswereld van de volgende eeuw geanalyseerd. 

De Broeikaswereld van de 21 e eeuw 

Wanneer wij de uitkomsten van het klimaatonder
zoek van de afgelopen jaren op een rijtje zetten zien 
we het volgende. De prognoses over de te verwach
ten temperatuurstijging lopen uiteen van ca. 1 ,5 tot 
4 graden celsius. Prof. Schuurmans van het K N M 1 

merkt al jaren geleden dat die opwarming eerder in 
de buurt van de ondergrens dan aan de bovengrens 
van de prognoses zit>. Daar komt bij dat de prognose 
over het tempo waarin die opwarming zich voltrekt 
de afgelopen jaren fors naar beneden is bijgesteld. 
In 1990 verwachtte het lnteraovernmental Panel on 

Climate Chanae (rPcc) nog een opwarming van ca. 
drie graden tot het jaar 2 o 50, maar het K N M 1 hield 
het in het klimaatrapport uit 1 996 op een tempera
tuurstijging van ongeveer één graad celsius tot het 
midden van de volgende eeuw en onthield zich toen 
van uitspraken over wat er ná het midden van de vol
gende eeuw zal gebeuren. De computermodellen 
komen uit op een stijging van o, 1 2 graden per de
cennium of ruim een halve graad over een halve 
eeuw. Zij houden daarbij het midden tussen de me
tingen van de grondstations ( o, 15 graden per decen
nium) en die van de satellieten (o,7 graden per de
cennium)6. Noch het empirische materiaal, noch de 
modellen geven daarbij aan dat de klimaatverande
ring gepaard zal gaan met meer extreme weersom
standigheden zoals hittegolven en tropische stor
men7. Dat het broeikaseffect zalleiden tot sterkere 
El Niiio's is onwaarschijnlijk8. Wèl is er grotere kans 
op veranderingen in neerslagpatronen en daarmee 
een toenemende kans op wateroverlast of droogte. 
Desalniettemin komen de prognoses steeds dichter 
in de buurt van een normale opwarming van één of 
twee graden die zich de afgelopen duizenden jaren 
wel vaker heeft voorgedaan en die tot voor kort in de 

literatuur bekend stond als een 'klimaatverbetering' 
of' klimaatoptimum'. Een voorbeeld daarvan is het 
klimaatoptimum in de Hoge Middeleeuwen, in de 
jaren tussen 1 17 5 en 1 2 50 die de warmste in dui
zend jaar waren9. 

Oude beschavinaen en klimaatveranderinB 

Wat betekent een dergelijke klimaatverandering in 
het licht van het historisch onderzoek naar de wis
selwerking tussen klimaat en economie? Er zijn kli
matologen die ervan uitgaan dat we aan de stabiliteit 
van ons klimaat de opkomst van de beschaving te 
danken hebben en dat we daarom het klimaat met 
rust moeten laten. Een dergelijke mening vinden we 
in de volgende veel geciteerde uitspraak van de kli
matoloog J.C. White uit Colorado: 

We hebben een opmerkelijk sociaal-economisch systeem 

ontwikkeld in wellicht de eniae tijd die daarvoor ae

schikt was, met een klimaat dat aunstia aenoea was voor 

de ontwikkelina van arootschaliae landbouw die in 

staat is arote aemeenschappen te onderhouden . We 
weten niet waaraan we dit aeluk te danken hebben, 

maar als er een aebruiksaanwijzina van het systeem 
aarde zou zijn, dan zou het hoifdstuk over klimaatre

aelina zeker beainnen met de waarschuwina dat het kli

maat is inaesteld op maximaal comfort en dat iedereen 
van de knoppen if moet blijven.' 0 

Dat is uiteraard een legitieme redenering, maar wie 
bij 'de geschiedenis' te rade gaat om zijn gelijk te 
halen, zal merken dat hij daar weinig steunt meer 
vindt voor de stelling van White. Om te beginnen 
getuigt het idee dat het huidige klimaat ons een 
'maximaal comfort' geeft, van weinig historische 
kennis. De gehele geschiedenis is de mensheid ge
plaagd door dodelijkeweers-en klimaatverschijnse
len' ' . Misoogsten door het uitblijven van de moes
son vergden talloze doden door hongersnoden, 
vooral in Azië, even als overstromingen en grote 
droogte. Orkanen en overstromingen maakten in 
Bangla Desh in de achttiende eeuw bonderduizen
den doden, een veelvoud van wat de huidige over
stromingen aanrichten. China telde in de keizertijd 

1. Zenit, april 1998. 
2. Grondboor &_Hamer, nr.6 1998, p. 
160. 
3. De Ingenieur, mei 1996. 
4· Erosmus Magazine, oktober 1997). 
_ç. EfseviersWeekblad, 17-2 1990. 

7· J.A. Lakeman, Climate Change 1995. 
Contribution to the second assessment report 
'![ the fntergovernmental Panel on Cl i mate 
Change (JPCC), Cambridge University 
Prcss 1996, p. 4, 7· Zie ook KNMI
teletekst 2 7-• o 1 997. 

9· KNMI-teletekst 21 -11 1997 . 
1 o. Geciteerd in: P. Crutzen, Th. 
Graedel, Weer en klimaat. Atmoifeer in 
verandering (Beek 1996), 16_ç. 
1 1 . E. L. Jones, The Europeon Miracle, 
Cambridge University Prcss 1990, 
hoofdstuk 2. 6. De Volkskrant, 1 _ç -8 1998. 8. KNMI-teletekst 13 -11 1997. 
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minstens 2oo maal een hongersnood die door 
droogte werd veroorzaakt en Java telde alleen al in 
de 1 7e eeuw 1 o hongersnoden door het uitblijven 
van de moesson. Het gevolg was dat vanouds de 
mortaliteit in Azië veel hoger ligt dan in Europa. Een 
groot kindertal in Azië was daar weer gevolg van. 
Dat continent heeft een zo allerbelabbertst klimaat 
dat grote rampen, zoals het uitblijven van de moes
son, overdadige regenval, epidemieën en overstro
mingen, een systeem nodig maken waarin hoge 
sterfte en hoge geboortecijfers hand in hand gaan, 
wil de economie niet instorten. Aan die permanent 
zwangere Aziatische vrouwen die de extreem hoge 
mortaliteit opvingen, dankt menig oude beschaving 
zijn voortbestaan. Maar ook Europa kende een grote 
gevoeligheid voor natuurrampen. Droogte legde in 
de Middeleeuwen, voor de meeste steden van steen 
waren opgetrokken, complete steden in de as waar
bij tienduizenden doden vielen. Het Middellandse 
zeegebied balanceerde volgens de Franse historicus 
Ferdinand Braudel in de 1 6e eeuw permanent op de 
rand van de hongersnood en in deAlpen werd de be
volking vanouds het slachtoffer van lawines. Volgens 
Sible Schöne van het Wereldnatuurfonds is de hui
dige lawineoverlast in de Alpen te wijten aan 'het 
broeikaseffect', maar die overlast valt in het niet bij 
de grote lawinerampen in 16 1 8 die bijna 1 s-oo 
doden eisten. Ten slotte hoeft geen Nederlander uit
gelegd te worden welke gevaren er dreigen bij stor
men of springtij. 

Het idee dat een stabiel klimaat van levensbelang 
was voor oude beschavingen is desalniettemin lange 
tijd populair geweest in de geschiedschrijving. Zo 
zijn er de ruïnes in het zand van Noord-Afrika, des
tijds de graanschuur van het Romeinse rijk. Deze 
zouden het bewijs leveren dat de Romeinse bescha
ving ten onder is gegaan aan een droger klimaat, 
zoals nu wordt gewaarschuwd voor het oprukken 
van de Sahara naar Zuid-Frankrijk . Maar historisch 
onderzoek heeft van dit idee weinig heel gelaten. 
Wat wil het geval? In Noord-Afrika zouden de oude 
Romeinse waterbronnen en aquaducten, mits gere
pareerd, het gebied weer vruchtbaar kunnen 
maken. Verwaarlozing van de landbouwirrigatie 
zorgde voor verdroging en die verwaarlozing was 
weer het gevolg van de ontvolking van het gebied in 
de late oudheid door Germaanse invallen (de Vanda-

len) en epidemieën. Anders gezegd: de beschaving 
stortte niet in omdat de woestijn oprukte, maar om
gekeerd rukte de woestijn op omdat de beschaving 
instortte. Dit Romeinse voorbeeld staat niet op 
zichzelf. Neem nu 'de bakermat' van de beschaving: 
Tweestromenland. Klimaatschommelingen daar, 
die vooral tot uiting komen in de afwisseling van 
natte en droge perioden, blijken de afgelopen 6ooo 
(zesduizend!) jaar in geen enkele relatie gebracht te 
kunnen worden met de op- en neer gang van de be
schaving in dit gebied. Soms wordt het droger en 
stijgt het aantal inwoners van 2oo.ooo tot meer dan 
twee miljoen, soms wordt het natter en stijgt het 
aantal inwoners ook, somds wordt het natter en ver
dwijnt een beschaving van het toneel, en dat alles 
vice-versa en omgekeerd. Er is geen enkel patroon 
te ontdekken. Maar wèl is er een relatie met de stand 
van de techniek: net zoals in Noord-Afrika (en net 
als in Nederland!) bepaalde de waterhuishouding 
hoeveel mensen er konden leven. Of waterkeringen 
werden aangelegd, irri

0 
1tiemethodes werden ont

wikkeld, of, zoals meer recentelijk, stuwdammen 
werden aangelegd, bepaalde de omvang van de be
volking, niet 'het stabiele klimaat'. 

Er is wereldwijd trouwens, in strijd met wat 
White stelt, sowieso geen verband te ontdekken tus
sen de 'timing' van de introductie van de landbouw 
in de verschillende oude beschavingsgebieden en het 
klimaat' 2 • Het klimaat na de laatste ijstijd schom
melt al duizenden jaren met een of twee graden, 
warmer of kouder. Landbouw en veeteelt kwamen 
met tussenpauzes van duizenden jaren van de grond. 
Hier vroeg, zoals in Mesopotamië, daar weer laat, 
zoals in Europa en Midden-Amerika. Als die 'timing' 
van de opkomst van de landbouw èrgens mee te 
maken had, dan was het met de bevolkingsgroei in 
een bepaalde regio, niet met het klimaat. 

De Kleine Ijstijd 

Er is nog een ander misplaatst voorbeeld als het gaat 
om onze afhankelijkheid van een stabiel klimaat: de 
Kleine IJstijd. Ik citeer in dit verband Paul Crutzen: 

De gemiddelde temperatuur tijdens de Kleine Ijstijd 

(1400 - 1650) was slechts 1 graad Celcius lager dan 

nu. Toch had die lagere temperatuur grote gevolgen voor 

handel en landbouw. 1 3 

1 2 Clive,Ponting, A green history '![ the 
world(Londen 1991) 41,42 , SJ. 
1 3 Crutzen, Graedel, a.w. p. 1 2 2. 
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Met alle respect: maar dat soort ideeën zijn in de ge
schiedschrijving passé. Zij zijn definitief om zeep ge
holpen in een werk van Thomas Wigley, nu één van de 
belangrijkste wetenschappers binnen het 1 Pc c, in de 
bundel Climate and history uit het begin van de jaren 
tachtig, waaraan dit artikel grotendeels is ont
leend '4. Tophistorici hebben zich al decennia terug 
afgekeerd van het klimaat als belangrijke factor in de 
geschiedenis. In de jaren zeventig bijvoorbeeld heeft 
de, ook in Nederland niet onbekende, Franse histori
cus Emmanuel LeRoy Ladurie duidelijk gemaakt dat 
temperatuurschommelingen van om en nabij de 
1 graad warmer of kouder van geen enkele betekenis 
geweest zijn voor het verloop van de Europese ge
schiedenis'>. En zeker had die Kleine IJstijd, in strijd 
met wat Paul Crutzen stelt, géén nadelig effect op de 
landbouw. De boeren pasten zich aan. Volgens één 
van de grootste autoriteiten op het gebied van de 
landbouwgeschiedenis, de Nederlander Bernhard 
Slicher van Bath, bepaalde niet het klimaat, maar de 
economische conjunctuur, de wet van vraag en aan
bod, al vanaf de 14e eeuw de lange termijn ontwik
keling in de omvang van de oogsten in Europa ' 6 . 

Ook voor wat betreft de handel heeft Paul Crutzen 
het bij het verkeerde einde. De periode van de Kleine 
IJstijd is juist de tijd dat de handel een ongeëvenaarde 
bloei doormaakte; het is de tijd van de opkomst van 
het handelskapitalisme, niet van de teloorgang daar
van. En dat handelskapitalisme vormde de oplossing 
van het grootste aan het klimaat gerelateerde pro
bleem dat er bestaat: misoogsten. Dankzij het han
delskapitalisme konden overschotten in het ene ge
bied vervoerd worden naar gebieden met tekorten, 
zodat na de Middeleeuwen geleidelijk aan de hon
gersnoden uit West-Europa zijn verdwenen. Daarbij 
moet nadrukkelijk worden opgemerkt dat de landen 
die in die tijd de meest open economie hadden, waar 
de burgerij een grote politieke invloed had en boeren 
een goede rechtsbescherming genoten, Engeland en 
Nederland, nog wel het minste last hadden van de 
Kleine IJstijd. 

Eigenlijk is het debat over de vermeende desas
treuze invloed van klimaatveranderingen in het ver-

leden vrijwel doodgebloed. Dat is te danken aan de 
methodologische strengheid van één van de meest 
vooraanstaande economisch-historici van deze 
eeuw: de Amerikaan Jan de Vries. Zijn inmiddels in 
de geschiedwetenschap algemeen aanvaarde stelling 
luidt, dat klimaatverandering alleen dàn als verkla
ring mag worden gebruikt voor sociaal-economi
sche veranderingen wanneer àndere verklaringen 
tekort schieten. Dit betekende in feite het einde van 
het gebruik van klimaatverandering als deus ex ma

china om de loop van de geschiedenis te verklaren. 
Toepassing van dit basisprincipe bracht aan het 

licht dat klimaatverandering in vroeger tijd alleen 
dàn van grote invloed was, als we te maken hadden 
met economieën of volkeren ergens in de uithoeken 
van de wereld. We hebben het dan over de NooT
mannenvestiging op Groenland die door het kouder 
wordende klimaat aan het einde van de Middeleeu
wen verlaten werd, of de gevolgen die de Kleine IJs
tijd had voor de boeren hoog in de Alpen of de fu
neste uitwerking van toenemende droogte op noma
denvolkeren waarvan Buma meende dat zij zo ge
makkelijk hun koffers konden pakken. 

Economische ontwikkelinB en klimaat: 

dust bowls en de Sahel 

En daarmee zijn we aanbeland bij de tweede popu
laire gedachtengang in het denken over klimaat en 
geschiedenis, namelijk dat 'primitieve' samenlevin
gen minder gevoelig zouden zijn dan onze hoogtech
nologische. Dat is de wereld op zijn kop. Niet alleen 
blijkt uit de geschiedenis van de Kleine IJstijd dat 
juist de hoogstontwikkelde economieën zoals de 
Hollandse, zich het gemakkelijkst aan konden passen 
aan nieuwe omstandigheden. Ook de impact van kli
maatverandering op extreem droge gebieden in de 
wereld blijkt afte nemen naarmate zo'n gebied eco
nomisch hoger ontwikkeld was. Dat zien we bij
voorbeeld in de Verenigde Staten. Berucht zijn de 
'dust bowls' uit de jaren dertig toen door grote 
droogte het midden-westen van de vs ontvolkt leek 
te raken. Die droogte was de grootste uit de ge
schiedenis van dat land en is beroemd geworden 

14 Th. Wigley e.a., Climate and history, 
Cambridge University Press 1 98 1 • 

1 s T.M.L. Wigley, C/imate and history, 
herdruk 198.), p. J2. 
16 B.H. Slicher van Bath, 'Oogsten, 
klimaat en conjunctuur in het 
verleden', in: B.H. Slichtervan Bath, 
Bijdraoen tot de aararische aeschiedenis, 
Utrecht 1978. 
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door het boek (en de film) The Grapes ifWrath van 
John Steinbeck. Maar opmerkelijk genoeg was de 
ontvolking in het gebied toen minder ernstig dan tij
dens de minder ernstige droogte aan het einde van 
de 1 9de eeuw. 

Na de jaren dertig zijn de droge gebieden van de 
vs dankzij overheidsingrepen (nog) beter in de lan
delijke economie geïntegreerd zodat de droogte in 
de jaren vijftig, die nog altijd ernstiger was dan dk in 
het cowboy-tijdperk, hoegenaamd géén ontvolking 
tot gevolg had: hoe rijker het land, hoe minder ern
stig de impact van klimaatverandering. 

De mythes van de Sahel 
Ook de Sahel is een uitstekend voorbeeld van de 
stelling dat naarmate een economie beter geïnte
greerd raakt in de wereldeconomie, de impact van 
klimaatverandering #Jeemt. Dat is strijdig met 
onze beeldvorming rond dat gebied, die juist uitgaat 
van een steeds grotere rampgevoeligheid naarmate 
de bevolking in omvang toeneeemt . Het tijdschrift 
OnzeWereld van de Novib bijvoorbeeld, was in 1995" 
van mening dat de Sahel ernstig getroffen zou wor
den door de komende klimaatverandering. De stad 
Lagos in Nigeria zou in 2 o I) 2o miljoen inwoners 
tellen en de grootste stad ter wereld worden door de 
komst van miljoenen milieuvluchtelingen uit de 
Sahel die wegtrekken voor de continue droogte al
daar. Maar eigenlijk is de Sahel de afgelopen eeuw, 
ondanks het feit dat het gebied droger wordt, minder 
gevoelig geworden voor klimaatverandering. Die 
conclusie van historisch onderzoek staat haaks op 
wat lange tijd beweert is in progressieve kring. Daar 
leeft de gedachte dat het kapitalisme en de westerse 
expansie de honger in Afrika hebben gebracht. De 
milieufilosoof Hans Achterhuis bijvoorbeeld, stelde 
in zijn boek Het Rijk van de Schaarste (in 1 988) dat de 
hongersnood in de jaren zeventig in de Sahel veel 
ernstiger was dan hongersnoden in het verdere ver
leden. Hij deed dat op gezag van de Amerikaanse 
schrijfster Susan George die in beroemd geworden 
boeken met titels als How the other ha!f dies en Illjares 
the land in belangrijke mate de toon heeft gezet in de 
'hongerdiscussie' in het bevolkingsvraagstuk. Susan 
George heeft nogal wat problemen gehad om haar 
ideeën gepubliceerd te krijgen bij de FAO, de Food 
and Agricultural Organisation van de Verenigde Na
ties en kreeg daardoor bijna de status van martelaar. 
Susan George was van mening dat de bevolkiag in de 
Sahel vroeger uitstekend in staat was zich door pe
rioden van droogte heen te slaan en gaf als voorbeeld 

de hongersnood van 1 91 3 I 14 die de bevolking zon
der ontberingen zou hebben doorstaan. Dit in te
genstelling tot het huidige tijdsgewricht waarin het 
gebied op grote schaal handelsgewassen uitvoert 
terwijl de bevolking doodhongert. Dat idee van 
Susan George ligt geheel in de lijn met de uitspraak 
van de voormalige secretaris generaal van de v N, 

Kurt Waldheim, die in de jaren zeventig bij een con
ferentie over woestijnvorming sprak over 'miljoe
nen stervenden en meer dan 1 oo.ooo doden' in de 
Sahel. Maar vergeten is dat daarna de v N terugkrab
belde en sprak over 'tienduizenden' slachtoffers. 
Het historisch onderzoek onder leiding van Wigley 
echter bracht aan het licht dat in werkelijkheid de 
hongersnood van 1 9 1 3 I 14 veel ernstiger was dan 
die in de jaren zeventig. In Niger stierf toen een 
kwart van de bevolking, in Mali 1 o procent terwijl 
de kindersterfte 'zeer hoog' was. In Niger gold de 
hongersnood van 19 14 als de meest vernietigende 
die men zich kon herinneren en zeker veel ernstiger 
dan die van 1973. In 1978 werd geconcludeerd dat 
de sterfte in Noord-Nigeria in 19'3h4 'enorm' 
was en die van 1973 'minimaal' . Hoe dat verschil te 
verklaren? De oorzaak is dat in de jaren zeventig, 
dankzij een betere integratie van het gebied in de 
wereldeconomie, iedereen die over geld beschikte, 
nog wel voedsel kon kopen, maar dat er in 1 9 1 3 I 14 
überhaupt geen voedsel te vinden was in het gebied. 
Dat de FAO het geromantiseerde beeld dat Susan 
George gaf van de hongersnood in het begin van 
deze eeuw niet wilde publiceren is dan ook volko
men terecht. Maar het beeld van Susan George paste 
nu eenmaal beter in de analyse van een mondiale ca
tastrofe veroorzaakt door het binnendringen van het 
kapitalisme in het gebied. 

Deze voorbeelden geven aan dat niet de primi
tieve, maar juist de hoogontwikkelde economieën 
het best in staat zijn zich teweer te stellen tegen een 
klimaatverandering. Zij bevestigen wat ook model
studies in de Verenigde Staten aangeven en die een 
belangrijke rol spelen in de onwil in dat land om kli
maatverandering tegen te gaan. Globaal geldt name
lijk dat hoe belangrijker de landbouw voor een land 
is, hoe kwestbaarder het zal zijn voor klimaatveran
dering. Zolang er geen sprake is van een toename van 
extreme weersomstandigheden, en noch de empiri
sche gegevens nog de klimaatmodellen wijzen in die 
richting, zal in de vs, waar maar 4 procent van het 
BNP verdient wordt in de agrarische sector, klimaat
verandering weinig schokkende gevolgen hebben . 
Voor Nederland is ook duidelijk dat klimaatverande-
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ring eerder lastig dan gevaarHjk is. De uitspraak 
van ]. de Ronde van Rijkswaterstaat in de Scient!fic 

American ~arterly van vorig jaar, dat aanpassing van 
de Nederlandse waterkeringen aan een zeespiegel
stijging van 6o cm niet meer kost dan het onderhoud 
aan alle fietspaden in ons land geeft dat in anecdoti
sche vorm goed weer. Voor een weinig ontwikkelde 
economie waar nog het grootste gedeelte van de be
volking in de landbouw werkt, dreigen ernstiger ge
volgen, zoals ook de boeren in de Alpen of op 
Groenland het meest kwetsbaar bleken te zijn voor 
klimaatverandering. 

Een duidelijke les 

Welke conclusies kunnen we nu trekken uit het his
torisch onderzoek naar klimaatverandering? In de 
eerste plaats dat niet de 'primitieve' maar juist de 
hoogontwikkelde economieën het best tegen een 
klimaatverandering zijn opgewassen. En die hoog
ontwikkelde economieën hebben twee zaken met 
elkaar gemeen: het zijn democratische rechtsstaten 
en zij kennen een vrije markteconomie. Historisch 
gezien is het stimuleren van de economische vrijheid 
en democratisering in de arme Derde Wereldlanden 
dan ook een goede manier om de aevolaen van kli
maatverandering dragelijk te houden. Dat is geen 
gemakkelijke opgave, maar niet moeilijker te reali
seren dan pogingen om wereldwijd de uitstoot van 
broeikasgassen in te tomen. 

Dat vrijwaart ons uiteraard niet van de verplich
ting ons energiegebruik te veranderen, tenslotte 
jagen het Westen vooralsnog de meeste broeikasgas
sen de atmosfeer in. Maar ook in dat opzicht is een 
hoogontwikkelde economie beter toegesneden op 
het klimaatprobleem dan een primitieve. Naarmate 
samenlevingen zich technisch hoger ontwikkelen 

gebruiken zij weliswaar meer energie, maar wordt 
er relatiif (per geproduceerde hoeveelheid energie) 
steeds minder co 2 uitgestoten '7. Een korte toelich
ting: bij verbranding van koolwaterstoffen ontstaan 
water en kooldioxide. Hout, de voornaamste brand
stof in de pré-industriële samenleving, bevat relatief 
het meeste koolstof en het minste waterstof (de ver
houding is ca. 1 o: 1) en levert dus de meeste co 2 op. 
Daarna volgen in dalende lijn het gebruik van steen
kool ( 1 : 1), het gebruik van oHe ( 1 : 2) en het gebruik 
van aardgas, waarbij de verhouding tussen koolstof 
en waterstof nog maar 1 :4 is en water het voor
naamste 'afvalprodukt' van de energieopwekking. 
De technische ontwikkeling in het Westen, en zeker 
die in Nederland, wijst dus al in de richting van een 
koolstofarme energiesector. Er is inmiddels vol
doende kennis in huis om dat proces voort te zetten. 
Aardgas wordt reeds bijgemengd met waterstof om 
dec 02-uitstoot te verminderen bijvoorbeeld . 

HetWesten staat voor de keuze of dat proces ver
sneld of vertraagd wordt vervolgd. Bij een keuze voor 
kernenergie kan de ontwikkeling naar een koolstof
arme energievoorziening in hoog tempo worden vol
trokken, en kan hetWesten de afspraken van Kyoto op 
zijn sloffen halen, maar dat is sinds Tsjernobyl een 
weinig populaire optie geworden. In de praktijk kiest 
het Westen, met zijn voorkeur voor wind- en zonoe
energie en het voortijdig sluiten van bestaande kern
centrales, voor een duidelijke vertraging in de over
gang naar een koolstofarme energievoorziening. 
Maar ook dan kan de conclusie nietanders luiden, dan 
dat het stimuleren van economische groei naar wes
ters model (in politieke, economische èn technische 
zin) voor de wereld de beste basis is om zowel de ko
mende klimaatverandering af te remmen als ook om 
de gevolgen daarvan op te vangen. 

• 7 American Scientist, maart-april 1996, 
p.84-86. 
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