
Pamflet.
Voor en door sociologen - Januari 2021 - nr 38

‘Een Knipoogje doet wonderen’

‘DIY: De wereld redden’

‘Beloofd is beloofd’ 

En meer!

Klimaat



Pamflet 38 

Ten 
geleide

Inhoud

Lieve lezers,

Het klimaat, het is de afgelopen 
jaren meer dan ooit in het nieuws 
geweest. We zitten met zijn allen 
in een broeikas en de vraag is wat 
we daarmee moeten. Want hoewel 
Utrecht aan zee zo slecht nog 
niet klinkt, is het stijgen van de 
zeespiegel wereldwijd natuurlijk 
een serieus probleem. In dit 
nummer gaan we vanuit een hoop 
verschillende hoeken het klimaat 
bekijken. Wat gaat fout, wat gaat 
goed en wat vinden we er eigenlijk 
van? We zijn natuurlijk weer de 
straat op geweest, hebben onder 
andere de kledingindustrie onder 
de loep genomen en speciaal 
voor de liefhebbers hebben we 
aanraders om te kijken, lezen en 
luisteren. In je handen hou je een 
bijzonder nummer gemaakt uit de 
samenwerking van maar liefst twee 
jaar aan redactiecommissies. Met 
zijn allen hebben we hard gewerkt 
om er een lekker dik exemplaar 
van te maken! Ga lekker knus 
ergens zitten, zet de verwarming 
aan (maar niet te hoog!) en veel 
leesplezier.

Liefs, 
Paulien
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Klimaat

Lieve lezer,

‘Klimaat’; een woord dat voor mijn jongere 
zelf stond voor de gemiddelde weertoe-
stand van een gebied. Nu komt het terug in 
verschillende aspecten van het dagelijkse 
leven. Zo ook binnen Usocia. Wij proberen 
elk jaar meer rekening te houden met de 
klimaatveranderingen. Sinds vorig jaar eten 
we vegetarisch bij activiteiten en dit jaar 
plannen we een Studiereis met de trein*. 
Ook onder de leden zien we een stijgende 
lijn in de bewustwording van de klimaat-
veranderingen. De bus laten ze links liggen 
om met de duurzamere tram naar de Uithof 
te reizen en het fenomeen ‘rietcyclen’ - het 
hergebruiken van de rietjes voor rietbakken 
- is nu hip en trendy. Maar we zijn er nog 
niet! We hebben nog vele stappen te zetten 
voordat we ons daadwerkelijk duurzaam 
mogen noemen. Welke stappen dan? En hoe 

moeten we die stappen zetten? Lees er van 
alles over in dit Klimaatpamflet! 
Veel leesplezier!

Liefs,
Namens het 26e bestuur,
Lotte Kurvers

*DISCLAIMER: de Studiereis wordt onder 
voorbehoud gepland wegens COVID-19. 

Vanuit het Bestuur
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Beloofd is beloofd

De Verenigde Naties riep in 1992 op om 
landen te verbinden aan afspraken van het 
het eerste Klimaatsverdrag. Niet lang hierna 
sloot het Kyoto Protocol (1997) zich aan in 
de rij, met oog op emissiereductie. Vanaf 
dit moment deden zich ontwikkelingen voor 
in vele sectoren in de hele wereld. Prestig-
ieuze sectoren, waaronder de ruimtevaart en 
natuurkundige wetenschappen, ontworpen 
zuinige vervangers in onze dagelijkse routine-
gebruiken. Zonnepanelen, windmolens 
en isolatietechnieken werden op de markt 
gebracht en verspreid over huishoud-
ens, spaarlampen maakten plaats voor 
LED-lampen en in (bedrijfs)kleding worden 
gerecyclede producten verwerkt. Daarbij 
zijn de vleesvervangers sinds de jaren ‘80 
grootschalig verbeterd en uitgebreid. Één van 
de eerst plantaardig gemodifeerde burgers, 
die qua smaak en textuur ook leek op een 
echte burger,  was in 2013 zo’n 330 duizend 
euro waard. Die kosten hebben ze flink weten 
terug te dringen, met een uitgebreider en 
goedkoper assortiment aan vega(n) producten 
in de supermarkt als gevolg. Helaas gingen 
deze groene innovaties alsnog gepaard met 
een vergrote ecologische voetafdruk van de 
gemiddelde wereldburger.
Het Klimaatakkoord van Parijs (2015) zou 
motivatie, inspiratie en richtlijnen moeten 
bieden om de opwarming van de aarde voor 
2040 te reduceren tot 1,5 á 2 graden Celcius. 
In Nederland is het verdrag geformuleerd als 
‘een verandering in persoonlijk en collectief 
gedrag, economisch verkeer en maatschap-
pelijke investeringen en energiehuishoud-

ing’.  Het grootste doel van de Klimaatwet 
is de CO-2 uitstoot terugdringen. Dit jaar is 
€300 miljoen vrijgesteld om de broeikasgas-
sen te verminderen €60 miljoen beschikbaar 
gesteld voor de innovatie en demoprojecten 
voor industrieverduurzaming. 

“Één van de  eerste plantaardig 
gemodificeerde burgers, die qua 
smaak en textuur ook leek op 
een echte burger,  was in 2013 
zo’n 330 duizend euro waard.”
Bedrijven
Zweden gaat een stapje verder en kent grote 
steun vanuit de regering aan de vele actoren 
in de samenleving. Dit is niet alleen in de 
wet opgenomen, maar wordt ook uitvoerig 
over grenzen gelobbeyd door energiebedri-
jven zoals Vattenfall. Dit energiebedrijf is een 
bijzondere speler in het spel der commerciële 
duurzaamheid. Het zet zich actief in om de 
toenemende vraag van energie via de bouw, 
infrastructuur en transport te voldoen 
via slechts fossielvrije bronnen. Dit klinkt 
misschien te mooi om waard te zijn, maar ze 
hebben door middel van samenwerkingen 

     

Om pOsitief te beginnen zullen wij kijken naar wat er al behaald is Omtrent 
verduurzaming in de afgelOpen jaren en welke grOene belOftes naar de 
cOnsumenten daarbij kOmen kijken.

dOOr anOuk huYsing
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met verschillende sectoren de uitstoot 
van CO-2 en fossielgebruik al aardig 
weten terug te brengen in Zweden. In 
Nederland zijn ze van plan hetzelfde 
te doen. Vattenfall heeft bijvoorbeeld 
samen met partners een Joint Venture 
opgezet die werkt aan de productie van 
fossielvrij staal. Ook werken ze met een 
waterstofgasfabriek aan de fasering van 
fossiele brandstoffen. Terwijl zij binnen 
de industriesector werken aan duurzame 
alternatieven, voorzien zij momenteel 
ook twee miljoen Nederlandse huishoud-
ens van groene stroom. Vattenfall is in 
Nederland op het moment een groot 
begrip als het gaat om het bouwen van 
zonne- en windparken met partners en 
het investeren in de verduurzaming van 
andere bedrijven. 

“Nederlandse bedrijven 
volgen naar Zweeds 
voorbeeld. Volgens het 
Jaarboek  van Duurzaam-
heidsbeleid, scoren het 
Nederlandse Philips, 
Unilever, KPN, PostNL en 
de ABN AMRO hoog in de 
wereldwijde lijst.”
Nederlandse bedrijven volgen naar 
Zweeds voorbeeld. Volgens het Jaarboek 
van Duurzaamheidsbeleid, scoren het 
Nederlandse Philips, Unilever, KPN, 
PostNL en de ABN-AMRO hoog in de 
wereldwijde lijst. Het Nederlandse a.s.r. 
krijgt zelfs de speciale titel ‘industry 
mover’. Ook in onverwachte sectoren zijn 
vorderingen gemaakt. In de bouw wordt 
-nog kleinschalig- gebruik gemaakt van 

cementloos beton, plafonds van vlas en 
biobased vloeren, waardoor in de nabije 
toekomst CO-2 neutraal gebouwd kan 
worden. In de recreatiesector worden 
boten en jachten op grond van zero-emis-
sie ontworpen, gebouwd en gebruikt. 
Wetenschappers werken nu ook aan een 
genetisch gemodificeerd gen in gerst 
(belangrijk bestanddeel bier). Gerst heeft 
namelijk nu de genetische eigenschap dat 
het een klein gehalte aan CO-2 uitstoot 
(de lichte prik in bier), maar dit kan 
gemakkelijk omgezet worden naar een 
eigenschap waarin de gerst-bestanddel-
en iets anders uitstoten. Op deze manier 
kan gerst (en dus bier) gebruikt worden 
als een groene brandstof. De uitdaging 
vordert in de manier hoe motoren van 
voertuigen of machines het gerst kunnen 
verwerken of verbranden. 

“Toch zaaiden de oliebedrij-
ven, waaronder ook het 
Nederlandse Shell, twijfel 
door middel van ingehuurde 
PR-stunten, die vele burgers 
omkeerden.”
 
Helaas staat hiertegenover nog immers 
de sterke olielobby. Is daar überhaupt 
iets in bereikt? De oliecoalitie is nu, mede 
dankzij verspreiding van wetenschap-
pelijk onderzoek dat waarschuwt voor 
klimaatsverandering, ietwat gefragment-
eerd. In 1986 waarschuwde de directeur 
van NASA voor catastrofale gevolgen 
van het Greenhouse Effect. Dit bracht 
de wereld enigszins in rep en roer. Toch 
zaaiden de oliebedrijven, waaronder 
ook het Nederlandse Shell, twijfel door 
middel van ingehuurde PR-stunten, die 
vele burgers omkeerden. Dit vormt tot 
op de dag van vandaag nogsteeds een 



Pamflet 38 

oorlog tussen de olielobby en de klimaat-
wetenschappers. In 1997 investeerde Shell 
in zonne- en windenergie, voornamelijk met 
oog op de lange termijn winstmogelijkheden 
die het bedrijf hieruit kon halen. Deze groene 
investering werd toch 10 jaar later weer 
neergehaald. Shell is samen met meerdere 
oliemaatschappijen lid van de Global Climate 
Coalition, die voornamelijk waarschuwt voor 
de hoge kosten van het klimaatbeleid. 
Toch roepen een aantal oliemaatschappi-
jen,  zoals een Shell en Bp te luisteren en te 
investeren in het het klimaat. Ze menen een 
klein bedrag van hun budget uit te geven 
aan klimaatsinnovaties. Dit is respectiev-
elijk 4% en 3%. Andere oliemaatschappi-
jen, waaronder het Franse Total, gaan hier 
niet publiekelijk op in. Er wordt ook niet 
ingegaan op hoeveel de maatschappijen nog 
altijd investeren in de gas- en olieindustrie, 
laat staan de bibehorende lobby. Ondanks 
deze gemeende groene belofte, behoren Shell 
en BP nogsteeds bij de top 10 meest schadeli-
jke bedrijven voor het wereldwijde klimaat-
beleid en produceert Shell twee keer zoveel 
CO-2 als heel Nederland. Een rechtszaak 
tegen is op dit moment is op dit moment nog 
in behandeling. 

Nederland kent al met al een grote 
ontwikkeling in verduurzaamheid. Toch 
blijft het oplossen van het klimaatprob-
leem een tragische paradox waarin grote 
machtsposities hardhandig touwtrekken 
en consumenten luid toekijken. Dus,  om 
antwoord te geven op de luide consument: 
ja, loze beloftes zijn ook verkrijgbaar in de 
kleur groen. 
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Wist je dat?!

... je de temperatuur kan berekenen aan de hand van het 
getsjirp van krekels?

Tel het aantal tjirpen dat een krekel in veertien seconden maakt, tel daar acht bij op, 
vermenigvuldig de uitkomst met vijf en deel dan door negen!

... Commonwealth Bay, Antarctica de meest winderige plek 
op zeeniveau is?

Hier zijn windstoten gemeten van maar liefst 321 km/u. Voor de autoliefhebbers onder ons is 
dit te vergelijken met de topsnelheid van een Porsche 911 Turbo.

... het grootste sneeuwvlokje ooit gemeten 38.1 cm was?

Deze enorme vlok was dus ongeveer even groot als een strandbal en werd gemeten in 1887 in 
Montana, Amerika.

... de hoogste temperatuur ooit in Nederland gemeten 40,7 
°C bedraagt?
Deze temperatuur werd gemeten op 25 juli 2019 in Gilze-Rijen. Het oude hitterecord van 
38,6 °C op 23 augustus 1944 in Warnsveld is daarmee gesneuveld.
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Vrouw, 56 jaar
“Jeetje, dat vind ik een hele moeilijke vraag! 
Het klimaat is het geheel van processen die 
er op deze wereld plaatsvinden en dat heeft 
te maken met temperatuur en neerslag 
maar ook met natuurverschijnselen zoals 
stormen, orkanen; dat soort dingen. Zelf 
ben ik altijd geïnteresseerd in het weer en 
de veranderingen over de jaren heen. Op 
televisie zie je dagelijks dat klimaatveran-
dering heel veel invloed heeft op mensen 
en hun welzijn en dat raakt mij vaak, soms 
ook niet omdat het toch vaak over situaties 
gaat die zich ver van mij afspelen.” (…) “Of 
ik zelf wat doe om klimaatverandering 
tegen te gaan? Om eerlijk te zijn doe ik niet 
heel veel investeringen in bijvoorbeeld 
betere isolatie, maar ik vind het al erg mooi 
dat we geen kinderen hebben, omdat de 
ecologische voetafdruk die we achterla-
ten daardoor een stukje kleiner wordt. 
Daarnaast probeer ik zoveel mogelijk op 
de fiets te doen, letten we op gasverbruik 
en proberen we te consuminderen.”

“...omdat de ecologi-
sche voetafdruk die we 
achterlaten daardoor een 
stukje kleiner wordt.”

Man, 79 jaar
“Op dit moment denk ik bij klimaat het 
meest aan klimaat dreiging. Wij zorgen 
er allemaal voor dat het klimaat aan 
het veranderen is en daardoor kunnen 
vreselijke ongelukken ontstaan. Op dit 
moment zijn de bosbranden in Australië 
natuurlijk veel in het nieuws en er bestaan 
ook eilanden die dreigen te overstromen 
door de stijgende zeespiegel. Straks loopt 
Nederland ook nog onder!” (…) “Om de 
gevolgen van klimaatverandering een 
beetje tegen te gaan, vliegen mijn vrouw 
en ik niet meer, maar ja, we zijn natuurlijk 
ook op leeftijd. *Hij lacht*.”

Man, 26 jaar
“Het klimaat? Oh dat is een goede vraag, 
ik heb me daar eigenlijk niet zo heel erg 
in verdiept om eerlijk te zijn, dus even 
nadenken.” (...) “Het klimaat heeft in ieder 

vandaag de dag is het klimaat een veelbesprOken Onderwerp. met Onze 
straatvraag willen we graag leren hOe mensen uit verschillende generaties 
hier tegenaan kijken, en Of er dingen zijn die ze dOen Om klimaatverandering 
tegen te gaan. Om hier meer duidelijkheid Over te scheppen, zijn we vOOr dit 
pamflet de straat Op gegaan met de vOlgende vraag: “het klimaat, wat is het en 
wat betekent het vOOr jOu?”

De Straatvraag
dOOr bjOrn van der mOlen en laurien mensink
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geval te maken met hoe warm het is: het 
weer. Daarnaast omgeving, ik denk dat 
het daar ook heel veel te mee maken 
heeft. De omgevingskwaliteit misschien, 
maar ook omgevings... types?” (…) “Je ziet 
op het moment dat er heel veel dingen 
veranderen, ook in Nederland. Bijvoor-
beeld minder koude winters; het is nu 6 
graden in hartje winter. Daar ben ik ergens 
wel blij mee, maar anderzijds denk ik: het 
heeft heel lang niet gesneeuwd, er is nog 
geen ijs geweest en de Elfstedentocht, die 
gaat al jaren niet door. Dat heeft misschien 
met de grootstedelijkheid te maken en 
ook met hoeveel mensen er op de aarde 
rondlopen.”

Man, 21 jaar
“Wat de definitie van klimaat is? Bij 
aardrijkskunde moesten we leren dat het 
klimaat de gemiddelde  weersomstan-
digheden gedurende een periode van 30 
jaar is. Volgens mij is dat de definitie.” (…) 
“Op dit moment is het klimaat voor mij en 
natuurlijk voor heel veel mensen een hot 
topic en daardoor is het naar mijn mening 
een veel breder begrip geworden dan de 
definitie die ik zojuist heb gegeven.” (…) 
“Ik probeer zoveel mogelijk te recyclen en 
ik gooi mijn afval nooit op straat. Ik gooi 
het écht altijd in de prullenbak!”

Vrouw, 15 jaar
“Uh, ja eigenlijk alles wat om het milieu 
gaat. Bijvoorbeeld over de klimaatveran-
deringen nu en hoe wij daarmee omgaan.” 
(…) “Zelf probeer ik klimaatverandering 
tegen te gaan door zo weinig mogelijk 
plastic te gebruiken, door bijvoorbeeld een 
herbruikbare fles met water mee te nemen. 
Ook koop ik alleen maar tweedehands en 
vintage kleding, al dat nieuwe hoef ik liever 
niet. Eigenlijk probeer ik best vaak op het 

milieu te letten, hoewel dat niet altijd 
lukt. Als enkel persoon kan je ook niet 
super veel doen. Dat merk je bijvoor-
beeld in de supermarkt. Ik wil graag zo 
weinig mogelijk spullen met verpakkin-
gen kopen, maar soms kan het gewoon 
niet anders. Wel denk ik dat ik er wat 
meer aan kan doen als ik ouder ben, 
want ik ben nu nog jong en woon nog 
bij mijn ouders en die bepalen toch wel 
grotendeels wat er gekocht en gegeten 
wordt.”

Vrouw, 66 jaar
“Hm, definitie vind ik moeilijk, eigenlijk 
alles wat om je heen en met je in de 
wereld gebeurt; wat je inademt, wat je 
doet, wat je niet doet, dat hoort allemaal 
bij het klimaat denk ik.” (…) “Nou ik doe 
eigenlijk wat ik altijd al doe. Ik ga bijna 
nooit met de auto, wat ik op de fiets 
kan doen, fiets ik. Als ik een dagje, zoals 
vandaag, naar Utrecht ga dan pak ik 
de trein. Met dingen zoals eten kopen 
probeer ik zoveel mogelijk in papier 
verpakt te kopen. Verwarming niet te 
hoog, letten op kleding, natuurlijke 
producten, maar dat heb ik mijn leven 
lang gedaan.”
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Met mijn onderzoek ga ik dieper in op de 
energietransitie en de manier hoe de overheid 
huishoudens aanmoedigt om over te gaan 
op duurzame energie. In mijn onderzoek 
vraag ik me af waarom de bestaande beleids-
benaderingen om huishoudens te mobilise-
ren voor een duurzame energietransitie 
alleen gebaseerd zijn op het verstrekken van 
informatie en financiële prikkels (bijvoor-
beeld subsidies). Er is namelijk een alterna-
tieve benadering die steunt op sociale 
invloed (Steg, 2016), die zijn oorsprong 
vindt in de sociologie en netwerkwetenschap 
(Granovetter 1973; Centola & Macy 2007) en 
de opzettelijke initiatie en katalyse van een 
sociaal diffusieproces: een beleidsbepaler 
helpt om pro-transitie gedrag te verspreiden 
via lokale sociale netwerken die bewoners 
verbinden. Met mijn onderzoek verdiep ik 
me in deze methode. Hiervoor vind ik de 
bevindingen van twee onderzoekers heel 
interessant. Ten eerste Linda Steg die heeft 
laten zien dat de meeste Nederlanders weten 
dat het klimaat verandert en geloven dat 
mensen een bijdragende factor zijn (Steg 
2018). Haar benaderingen zijn gericht op 
intrinsieke motivatie en het creëren van 
context die biosferische waarden verster-
ken (Steg et al. (2014); Steg (2016). Vergele-

ken hiermee heeft een andere onderzoeker 
Andreas Diekmann een voorkeur voor 
standaardopties zoals het hebben van groene 
stroom als standaard of een CO2 Belasting 
met terugbetaling voor consumenten. Ik 
herinner me uit mijn college dat velen van 
jullie geïnteresseerd waren in zijn bevindin-
gen dat dezelfde inkomensgroepen grote 
verschillen in CO2-uitstoot hebben (Enzler 
en Diekmann 2019), of dat in zijn onderzoek 
mannen een 23% hoger gemeten elektrici-
teitsverbruik hadden (Enzler, Diekmann en 
Liebe 2019). 
 
Zoals je merkt, zoek ik naar oplossingen 
om de energietransitie sneller te laten gaan. 
Daarbij verdiep ik me in sociologische en 
psychologische kennis, om hierop toe te 
passen. Graag wil ik jullie uitdagen om dit 

dOOr philipp schneider

Brief  aan Usocia
geachte usOcia-leden,
 
wat een eer Om gevraagd te wOrden Om een brief te schrijven aan de leden van 
usOcia. met deze brief wil ik jullie meenemen in de praktische tOepassing van 
mijn OnderzOek, maar natuurlijk wil ik de mensen die mijn prOject al kennen 
niet vervelen dOOr het alleen maar te hebben Over mijn OnderzOek en daarOm 
ga ik jullie een interdisciplinaire uitdaging geven. daarOver later meer. vOOr 
diegenen die nOg niet weten wat ik dOe: een kOrte achtergrOnd.

“Zoals je merkt, zoek ik 
naar oplossingen om de 
energietransitie sneller te 
laten gaan.”  
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ook te doen! Nu wil ik alvast de studenten 
van het vak Beleid en Evaluatieonderzoek 
bedanken. Door hen zijn de behoeften van 
bijna 500 inwoners van de regio Utrecht 
aan de gemeenten uitgelegd, waardoor nu 
daadwerkelijk een paar van jullie aanbeve-
lingen uitgevoerd worden, zoals een 
inductie kookworkshop. In dit stuk zou 
ik willen beweren dat er behoefte is aan 
sociologen om meer interdisciplinair werk 
te doen, niet alleen met psychologen, zoals 
ikzelf, of filosofen zoals wordt gedaan in het 
duurzame samenwerkingsproject SCOOP, 
maar ook met historici. 
 
Ja historici! Ik weet dat de meesten van jullie 
geïnteresseerd zijn in vragen over ongelijk-
heid, cultuur en cohesie van vandaag, maar 
ik hoop een aantal interessante vragen 
voor je te kunnen stellen. Nederland wordt 
bewonderd om verschillende dingen, 
zoals het waterbeheer of de fietsinfrastruc-
tuur. Zou het niet interessant zijn om te 
kijken naar de sociologische lessen uit de 
transities van Amsterdam als autostad, 
waar in 1992 het merendeel van de reizen 
in Amsterdam met de auto plaatsvond? Hoe 
hebben mensen de weerstand overwonnen 
en zo auto’s verplaatst om ruimte te maken 
voor de fietsinfrastructuur?  Dichter bij de 
energietransitie komt het boek van Lintsen, 
Veraart, Smits en Grin’s (2018) ‘Welzijn, 
duurzaamheid en sociale ontwikkeling: 
Nederland 1850-2050’, omdat het aantoont 
dat Nederland de transitie naar meervou-
dige energie heeft doorgemaakt. Beginnend 
met het gebruik van Spier, turf en hout als 
energiebronnen tot verwarming met kolen, 
tot verwarming met gas en nu verwarming 
met hernieuwbare energie.
 
In Rick Hölsgens (2016) proefschrift aan de 
Universiteit van Groningen - “Energietran-

sities in Nederland”, stelt hij dat uitdagin-
gen op het gebied van duurzaamheid met 
betrekking tot energieverbruik een lange 
geschiedenis hebben en dat inzichten uit 
historische transities in Nederland kunnen 
helpen bij het begrijpen van de uitdagin-
gen van de huidige energietransitie. Jullie 
kennen Mark Granovetter’s Threshold 
Model en hebben het al vakken over sociale 
interactie, verspreiding en sociale verande-
ring gehad. Maar vragen zoals: ‘hoe worden 
individuele voorkeuren geaggregeerd tot 
collectief gedrag?’ of ‘Wanneer begint 
iemand te protesteren?’ (bijv. vrijdagen voor 
de toekomst) kunnen ook van toepassing 
zijn wanneer je naar het verleden kijkt. Wat 
zijn de overeenkomsten en verschillen in 
vroegere energietransities met betrekking 
tot de verspreiding van eerdere innovaties? 
Wie waren de early adopters voor deze 
afgelopen energietransities? Hoe mobiliseer-
de en stimuleerde de overheid huishoudens 
om over te stappen; gebruikten ze informa-
tie, financiële prikkels en sociale invloed 
om deze overgangen aan te moedigen? Wat 
werkte wel en wat werkte niet? 
 
Ik hoop dat je deze brief interessant vond! 
Als je vragen of opmerkingen hebt mag je 
deze altijd sturen! Dit kan naar p.t.schnei-
der@uu.nl
Met vriendelijke groeten,
 
Philipp
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Een Knipoogje doet wonderen 

Volgens organisatiekundige Frederic 
Laloux (Reinventing Organizations, 2014) 
heeft lineair denken (ook wel prestatie-
gericht-oranje paradigma genoemd) 
doelmatigheid als voornaamste uitgangs-
punt bij het maken van besluiten. ‘’Hoe 
beter ik begrijp hoe alles werkt, hoe meer ik 
kan bereiken; het beste besluit is het besluit 
dat het beste resultaat levert”. Daar is echter 
tegenin te brengen dat oranje-denken wordt 
gezien als dominant denken. Met dominant 
denken bedoelen we het ‘ik en mijn groep 
moeten het goed hebben’. Onder mijn groep 
kan een gezin vallen, maar ook iemands 
eigendom, zoals zijn of haar bedrijf. De 
solidariteit naar anderen, die buiten de 
eigen groep vallen, is dus gering. Hierin 
komt ook het wij-zij denken naar voren. Als 
je deel uitmaakt van de groep, het wij, dan 
sta je tegenover het zij, degenen die niet deel 
uitmaken van de groep. Vanuit het oranje 
denken is meteen een link te leggen met 
materialisme. Meer wordt gezien als beter. 
Het vervelende is echter, dat er geen grens 
zit aan het ‘meer hebben’, denk bijvoorbeeld 
aan kleding. Het alsmaar meer willen, heeft 
enorme negatieve gevolgen voor het milieu. 
Er moeten namelijk alsmaar producten 
in fabrieken geproduceerd worden, die 
grondstoffen en water vereisen en voor 
uitstoot zorgen (Laloux, 2014).
Laloux (2014) constateert dat het circulair 
denken (ofwel het op oranje volgende 
pluralistisch - groen paradigma) zich bewust 

is van de nadelen van het oranje denken, 
namelijk het materialistische wereldbeeld en 
het ontbreken van solidariteit. Het circulair 
denken wil dit dan ook  voorkomen en 
is gericht op rechtvaardigheid, gelijkheid 
en gemeenschapsgevoel, waarbij niet het 
individu, maar de samenleving centraal staat. 
Volgens het groen-denken is er meer in het 
leven dan simpelweg het najagen van succes 
en carrière, waarbij de gevolgen hiervan koud 
worden gelaten. Groene denkers willen dat 
alle perspectieven als gelijk worden gezien. 
Hiermee wordt bedoeld dat bijvoorbeeld de 
winst van een bedrijf niet als belangrijker 
moet worden gezien dan de arbeidsomstan-
digheden van de werknemers. Dit is dus het 
tegenovergestelde van het oranje-denken, 
omdat daarbij de winst onvoorwaardelijk als 
belangrijkst wordt gezien. Op dit moment is 
het oranje-denken nog erg aanwezig in het 
bedrijfsleven en de politiek. Het groen-den-
ken is wel terug te zien in welzijnswerk, 
corporaties, onderwijs, actiegroepen en bij
veel hoogopgeleiden. We zien ook dat er 
door de jaren heen steeds meer sprake is van
groen-denken en dat er dus steeds meer 
bewustwording en aandacht is voor de 
samenleving.  Daaronder vallen ook 
bedrijven die vanuit andere perspectieven 
kijken, zoals het perspectief van arbeidsom-
standigheden, maar ook vanuit het perspec-
tief voor de gevolgen van het milieu. Om 
uiteindelijk ervoor te kunnen zorgen dat 
men rekening houdt met het milieu en afval, 

de aarde hOudt binnen nu en niet al te lange tijd Op met bestaan. tOch is 
Onze aanpassing minimaal, terwijl het vrij weinig mOeite vereist. denk bijvOOr-
beeld aan het scheiden van afval, Of het niet meer kOpen van plastic zakjes in 
de supermarkt. waarOm is dat eigenlijk? we weten dat het prObleem zO grOOt 
is, maar tOch pakken we nOg elk jaar het vliegtuig naar de andere kant van de 
wereld.  

dOOr fleur praas
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is dus bewustwording nodig.
Het groen-denken werkt dus vanuit een 
gemeenschapsgevoel en is op zoek naar 
solidariteit binnen een groep. Niet alleen 
solidariteit voor deze generatie, maar ook
voor de volgende generaties. Om solidair 
te zijn naar de volgende generaties, moet 
er aan de gevolgen van de acties van nu 
gedacht worden, waar milieu een grote rol 
speelt. 

“Om solidair te zijn naar 
de volgende generaties, 
moet er aan
de gevolgen van de acties 
van nu gedacht worden, 
waar milieu een grote rol 
speelt.”   

Ook Marx kunnen we hier bij betrekken. 
De heersende klasse is volgens Marx de 
klasse die het materiële bezit heeft. Alleen 
als het materiële bezit verplaatst naar een 
andere groep mensen zal ook daadwerkelijk 
de heersende klasse veranderen. De staat, 
godsdienst en het moraal staan allemaal 
in dienst van de heersende klasse. De 
heersende klasse bepaalt dus voor een deel 
hoe de regering functioneert en bepaalt de 
normen en waarden (de Jong, 1997). De 
vraag is echter wie op dit moment wie of 
wat de heersende klasse is. Frank Schenk 
(2018) beschreef de heersende klasse als een 
old boys network, ofwel een hand-in-hand 
netwerk tussen de politiek en het bedrijfsle-
ven. Tussen de politiek en het bedrijfsleven 
wordt dus veel informatie uitgewisseld en 

banen aan elkaar uitgedeeld, waarbij een 
goed voorbeeld Wouter Bos is. Hij was 
van 2002 tot 2018 politiek leider van de 
PvdA en vervolgens in 2017 kandidaat 
voor de nieuwe directeur luchthaven 
Schiphol. Deze heersende klasse, de 
combinatie van de top van de politiek en 
het bedrijfsleven, is immers degene die de 
belangrijkste beslissingen maakt voor de 
Nederlandse samenleving. Volgens Marx, 
moet dus de top van het politiek en het 
bedrijfsleven de ernst van klimaatveran-
dering inzien, voordat het gedachtegoed 
van het volk verandert. 

“Het worden buitenge-
sloten van een groep is 
dan ook een existentiële 
angst, ofwel een oerangst, 
het gevoel dat we kunnen 
sterven.”  
Daarnaast moet niet worden vergeten dat 
mensen van nature kuddedieren zijn. ‘Het 
erbij willen horen’ heerst al eeuwenlang 
in onze maatschappij, namelijk al zolang 
als de mens bestaat. Toen we heel vroeger 
nog in stammen leefden, was men heel 
kwetsbaar, omdat je alleen niet kon 
overleven. Het was dan ook een noodzaak 
dat je bij de groep bleef horen en geen 
afwijkend gedrag vertoonde. Het worden 
buitengesloten van een groep is dan ook 
een existentiële angst, ofwel een oerangst, 
het gevoel dat we kunnen sterven. 
Afwijken van de norm doet men daarom 
niet zo snel, met de angst om afgewezen te 
worden (Koekkoek, 2018).
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Dit zien we ook terug in de innovatietheorie 
van Rogers. Hieraan is ook te zien dat, pas 
wanneer naast de innovators en de early-adap-
tors ook de early-majority overtuigd is dat er 
verandering moet plaatsvinden, er ook echt 
verandering zal plaatsvinden (Koekkoek, 
2018).  

“Mensen zijn minder 
rationeel dan wordt 
gedacht. De kennis en de 
cijfers over klimaatveran-
dering en milieuvervuiling 
zijn overal te vinden, maar 
gaan toch niet gepaard met 
massale gedragsverande-
ring.”

En nu even concreet; wat kunnen we dan 
doen of wat hebben we nodig voor verande-
ring?
Kleine stapjes kunnen dan ook het verschil 

maken volgens psycholoog Liza Luesink 
(in
Verlouw , 2018). Mensen zijn minder 
rationeel dan wordt gedacht. De kennis 
en de cijfers
over klimaatverandering en milieuver-
vuiling zijn overal te vinden, maar gaan 
toch niet
gepaard met massale gedragsveran-
dering. Omdat het woord ‘circulair’ 
heel abstract en groot is, moet je klein 
beginnen. Van onze gewoontes afkomen 
is niet zo makkelijk. Een goed voorbeeld 
hiervan is vlees eten. In de supermarkt 
word je overal geconfronteerd met vlees. 
Alleen als je voornemens heel sterk 
zijn, zal het je dan ook lukken om dat 
vlees links te laten liggen. Daarnaast is 
het negatief in het nieuws brengen van 
het milieu niet bevorderlijk. Het leidt 
namelijk niet tot duurzamer gedrag. 
De mensen gaan dan juist weerstand 
bieden, omdat het hen geen moeite mag 
kosten. (Verlouw 2, 2018).

‘’Door de norm te 
veranderen dat je niet 
overal meer zo’n tasje 
gratis bij krijgt, is het 
gedrag veranderd. Dus 
ook de overheid kan 
deze stappen stimule-
ren.’’
Dit werd ook geconcludeerd door 
het CBS, het PBL en het SCP in 
de Verkenning Brede Welvaart (in 
Verlouw, 2018). De drie planbureaus 
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hadden onderzocht welke mogelijkhe-
den de overheid heeft om de circulaire 
economie te stimuleren met gedragsinzich-
ten. De conclusie van dit onderzoek was 
dat de burger wel richting een circulaire 
economie wil, als het maar ‘’geen pijn doet’’. 
Volgens Luesink (in Verlouw, 2018) zal het 
maken van kleine stapjes die pijn verzach-
ten. ‘’Door de norm te veranderen dat je 
niet overal meer zo’n tasje gratis bij krijgt, is 
het gedrag veranderd. Dus ook de overheid 
kan deze stappen stimuleren.’’ aldus Liza 
Luesink (geciteerd in Verlouw, 2018).

Hoe kunnen we deze kleine stapjes voor 
elkaar krijgen?
We moeten de overheid motiveren, om 
iets meer te gaan flirten en verleiden. 
Denk bijvoorbeeld aan het verlagen van de 
belasting op elektrische auto’s. 
Door simpelweg iets te verbieden (overheid, 
help!), zoals het gratis weggeven van plastic 
tasjes.  Inspiratie als Greta Thunberg! Als zij 
door meerdere als voorbeeld wordt gezien, 
dan zal de rest van de samenleving sneller 
volgen.  Negatief nieuws over het milieu in 
de media is niet bevorderlijk! Mensen gaan 
juist dan weerstand bieden, omdat het ‘geen 
moeite’ mag kosten (Verlouw, 2018). 

“Als jij besluit twee 
keer in plaats van 
drie keer vlees te eten 
(kleine stapjes hè) in de 
week, dan zal  jij niet 
omkomen. Bovendien, je 
redt er zelfs levens mee.”  
Om even af te sluiten; ho, het is nu niet 
de bedoeling dat je denkt; ‘’Dus dat ik 
niks doe, is logisch’’. Nee, aangezien er 
nu wel een verschil is ten opzichte van 
vroeger. In de tijd van jagers en verzame-
laars stierf je als je buiten de boot viel. 
Als jij besluit twee keer in plaats van 
drie keer vlees te eten (kleine stapjes hè) 
in de week, dan zal jij niet omkomen. 
Bovendien, je redt er zelfs levens mee. 
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Het probleem: tandpasta-tubes
De meeste gewone tandpasta wordt geleverd 
in plastic tubes, gemaakt van aardolie. Tubes 
zijn een uitvinding uit de 19e eeuw, die niet 
meer geschikt zijn voor de hedendaagse 
uitdagingen. Elk jaar belanden er van de 
20 miljard die geproduceerd worden 1.5 
miljard in onze vuilnishopen en oceanen, 
waar ze niet verder afbreken. De rest wordt 
verbrand, wat CO2 uitstoot veroorzaakt. 
Door de verschillende laagjes plastic 
in een tube, soms ook nog om een dun 
laagje aluminium heen, is dit technisch én 
economisch (vrijwel) onmogelijk.

Wat kan je doen?
Een Nederlands bedrijf maakt tandpasta 
tabletten. Zo’n tabletje kauw je fijn in je 
mond, en vanaf daar kan je poetsen alsof 
het normale tandpasta uit een tube is. Het 
werkt net zo goed als normale tandpasta, 
dit is door de (onafhankelijke) Academie 
van Tandheelkunde Amsterdam getest. 
Deze ‘Brush Mints’ zijn tandpasta tabletten 
gemaakt van alleen natuurlijke ingrediën-
ten, vrij van ‘harsh chemicals’, microplas-
tics, allergenen en gluten. Daarnaast zijn de 
tabletten ook nog eens vegan en dierproef-
vrij. Wat wil je nog meer? Het bedrijf 

verkoopt de tabletten in glazen flesjes, die 
je na de eerste keer kan bijvullen vanuit een 
papieren verpakking. Ze garanderen ook dat 
de bezorging volledig CO2 neutraal gebeurt, 
dus geen zorgen en lekker poetsen!  

Het probleem: chemisch wasmiddel
Om onze kleren weer fris en fruitig te 
krijgen gooien we heel wat wasmiddel in de 
wasmachine. Helaas is dit alleen niet zo goed 
voor het milieu. Voor wasmiddel worden 
een hoop chemische stoffen gebruikt, die 
na afloop allemaal in het riool belanden en 
ons afvalwater moeilijker te reinigen maken. 
Daarnaast wordt voor vloeibaar wasmiddel 
ook ontzettend veel water gebruikt en zijn 
de verpakkingen over het algemeen gemaakt 
van plastic. 

dOOr paulien wesselink

al jaren is bekend dat de aarde Opwarmt en dat we de uitstOOt van cO2 laag 
mOeten hOuden. hier kan je aan bijdragen dOOr niet meer met het vliegtuig 
te gaan Of bijvOOrbeeld veganist te wOrden. tOch is dit vOOr veel mensen een 
stap te ver. en OOk met gOede bedOelingen is bijvOOrbeeld het aanleggen van 
zOnnepanelen Op je dak een vrij prijzige investering. daarOm bij deze een aantal 
dingen die niet duur en OOk niet zO ingrijpend zijn Op je leven. dus wil jij je 
mixed grill blijven bestellen Op je vliegreisje naar mexicO? lees dan wat vOOr 
kleine dingen je wél kan dOen Om het milieu te helpen.

DIY: de wereld redden
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DIY: de wereld redden
Wat kan je doen?
Ook weer een ander bedrijf is oorspronkelijk 
Nederlands en maakt wasmiddel en andere 
milieuvriendelijke producten zoals zeep. In 
plaats van traditioneel wasmiddel gebruiken 
zij alleen de schil van de ‘Sapindus mukorossi 
vrucht’, die in overvloed aan bomen in India 
en Nepal groeit. Wanneer deze superschillen 
water zien, maken ze een natuurlijke vorm 
van zeep aan die je kleding schoonmaakt. In 
plaats van een scheutje chemische middelen, 
gooi je vier van deze schillen in je wasmachi-
ne en voilà: een schone was. Na drie keer 
gebruiken kunnen de schillen gewoon bij 
je groente- en tuinafval. Naast deze schillen 
verkoopt het bedrijf ook handzeep en andere 
producten met natuurlijke ingrediënten in 
verpakkingen van gerecycled plastic.

Het probleem: plastic wegwerpzakjes in 
de supermarkt
Je kent het wel, als echte fitgirl/boy loop je 
door de supermarkt op weg naar de groente-
afdeling om je dagelijkse portie groenten 
weer binnen te halen. Maar om die netjes af 
te wegen en mee te nemen, worden alleen 
plastic wegwerptasjes aangeboden. En 
niemand hoeft ons nu nog te vertellen dat die 
niet goed zijn voor het milieu. Plastic komt 
terecht in de natuur en verstikt dier en plant. 
Daarnaast kost het produceren van plastic 
aardolie, wat niet goed is voor het milieu. 

Tijdens de Plastic Health Summit van 2019 
werd ook laten zien dat veel plastic zelfs in 
ons lichaam terug komt door het water wat 
we drinken. Kortom, allemaal nare dingen 
die we niet willen. Hoe blijven we dan wel 
in shape?

De oplossing: stoffen, herbruikbare 
groentezakjes
Stoffen groentezakjes zijn al relatief lang op 
de markt. Het principe is heel simpel. In 
plaats van in de winkel een plastic exemplaar 
te gebruiken, pak je je eigen stoffen zak uit je 
tas. En deze zakjes zijn er in alle soorten en 
maten. Van volledig stoffen zakken tot netjes 
met gaten, van xs tot xl, niks is te gek. De 
varianten die meer lijken op netjes, prijzen 
zichzelf aan door te zeggen dat ze niet veel 
meer wegen dan hun plastic dubbelgan-
gers. Voor de kosten hoef je het dus niet te 
laten. Naast groentezakjes bieden de meeste 
verkopers hetzelfde idee aan in de vorm 
van boterhamzakjes. Deze zijn milieuvrien-
delijker dan plastic boterhamzakjes en in 
de meeste gevallen ook beter dan plastic 
broodtrommels. De ideale oplossing voor 
iedereen die gezond én bewust door het 
leven wil dus.

Het probleem: wegwerp-wattenschijfjes
In de badkamer gaan er bij ons Nederlan-
ders nogal wat wattenschijfjes doorheen; 
zo’n 1500 per persoon per jaar. Het grootste 
deel hiervan wordt eenmalig gebruikt om 
make-up te verwijderen en verdwijnt daarna 
in de prullenbak. Dit kost ontzettend veel 
katoen, wat bij de teelt ook al veel water kost 
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en dus niet duurzaam is. Daarnaast komen 
veel wattenschijfjes in plastic verpakkingen 
en zorgen ze voor meer afval.

De oplossing: uitwasbare wattenschijfjes
Gelukkig is ook hier een simpele oplossing 
voor, namelijk het gebruiken van milieuvrien-
delijke, herbruikbare wattenschijfjes. 
Deze zijn onder andere gemaakt van 
bamboevezels. De schijfjes zijn bestendig 
voor reinigingsmiddelen en kunnen dus 
rustig gebruikt worden voor het verwijde-
ren van make-up en zijn heel makkelijk uit 
te wassen in de wasmachine of met warm 
water en shampoo. De levensduur van deze 
wattenschijfjes ligt ongeveer rond die van 
de gemiddelde handdoek en kunnen met de 
juiste zorg dus meerdere jaren mee, zegt de 
verkoper. Deze zegt ook dat de schijfjes zacht 
zijn en ook met een gevoelige huid gebruikt 
kunnen worden. De bamboe is overigens 
op panda-vriendelijke wijze geteeld, dus de 
enige panda-ogen waar je je zorgen over 
hoeft te maken zijn die van jezelf!
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Natuurlijk is niet ieder kledingstuk hetzelfde 
en zit er verschil in het productie proces. Om 
te demonstreren waarom het tijd is dat de 
kledingindustrie moet veranderen, volgen 
we de productie van een normaal wit T-shirt. 
Daarvoor beginnen we op een katoenplanta-
ge in Noord-Amerika. Het grootste deel van 
het katoen voor onze kleren wordt geprodu-
ceerd op katoenplantages in China, India 
en Noord-Amerika. Voor de productie van 
één normaal wit T-shirt is 2700 liter water 
nodig, met die hoeveelheid kan je meer dan 
30 keer in bad. Grote hoeveelheden water 
worden uit rivieren, meren en ondergrond-
se waterreserves gehaald, wat uiteindelijk 
leidt tot extreme watertekorten voor de 
lokale gemeenschappen en aftakeling van de 
natuur in het gebied. Daarnaast heeft katoen 
meer bestrijdingsmiddelen en pesticiden 
nodig dan elk ander gewas. Katoen neemt 
2,5 % van de landbouwgrond in beslag en 
wel 10% van alle de kunstmest en 25% van 
alle de bestrijdingsmiddelen. De bestrij-
dingsmiddelen spoelen met het water de 
grond in en vervuilen zo het grondwater en 
de omringende rivieren. Ook tasten ze de 
omringende ecosystemen aan. Bovendien 
zijn de bestrijdingsmiddelen kankerver-
wekkend en ontzettend slecht voor de 
gezondheid van de boeren. Als de katoen 
gegroeid is, worden de katoenbollen met 

machines van het land gehaald en worden ze 
naar fabrieken in China of India gebracht. In 
deze fabrieken worden van de katoenbollen, 
garen gemaakt. Vervolgens worden van de 
garen lappen stof geweven. Om een mooie, 
zachte stof te krijgen worden er chemische 
stoffen toegevoegd, die bewezen slecht zijn 
voor de gezondheid. Om de lappen stof mooi 
wit te krijgen, worden ze gebleekt. Andere 
stoffen worden gekleurd met kleurstof. In 
sommige kleurstoffen zitten kankerver-
wekkende stoffen zoals cadmium, chroom, 
lood en kwik. Andere schadelijke stoffen en 
chemicaliën worden als afvalwater gedumpt 
in rivieren en oceanen. Wie een blik werpt 
in de Gangas rivier in India, waar een half 
miljard mensen afhankelijk van zijn, kan de 
nieuwe kleuren van de mode in het Westen 
voorspellen. De giftige stoffen die in de 
rivieren worden gedumpt worden terugge-
vonden op de Noordpool en zelfs in ijsberen, 
die duizenden kilometers van deze fabrieken 
leven! De meeste fabrieken, waar de stoffen 
worden geproduceerd, zijn tegenwoordig zo 
gemoderniseerd dat er geen mensen meer 
aan te pas komen. Maar bij het maken van de 
kleding zijn mensen nog wel heel belangrijk. 
Bij het maken van kleding komen complexe 
handelingen kijken en daarom kan dat (nog) 
niet gemoderniseerd worden. De landen 
waarin de fabrieken staan zijn erg afhanke-
lijk van de baanmogelijkheden. In India 

dOOr merel van der waal

je lOOpt dOOr een winkel Of scrOlt dOOr een internetwinkel, eigenlijk heb je 
niks nieuws nOdig, maar even kijken kan tOch geen kwaad. je zOekt een tijdje 
en daar zie je een leuk t-shirt, het heeft een leuke kleur, is niet te duur en 
vOOr je het weet zit het in je winkelmandje. bij het kOpen van kleding besef je 
je waarschijnlijk niet dat je daarmee bijdraagt aan de Op een na grOOtste milieu 
vervuilende industrie ter wereld. 

Wel of  niet kopen?
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bijvoorbeeld werken maar liefst  4,5 miljoen 
mensen in de kledingindustrie. Onder 
slechte omstandigheden en hele lage lonen 
werken voornamelijk vrouwen, en soms 
zelfs kinderen, in kledingfabrieken.

“Wie een blik werpt in de 
Gangas rivier in India, 
waar een half  miljard 
mensen afhankelijk van 
zijn, kan de nieuwe 
kleuren van de mode in het 
Westen voorspellen.”
Wanneer de T-shirts klaar zijn worden ze 
vervoerd per boot, trein of vrachtwagen om 
verkocht te worden in rijke westerse landen. 
Het vervoer vergroot de CO2 voetafdruk 
van katoen enorm. Het wordt erger. Door de 
lage prijzen en de koopbereidheid nam de 
wereldwijde kleding productie tussen 1994 
en 2014 met 400% toe. Het is moeilijk voor 
te stellen wat de impact van de groeiende 
kledingindustrie op het milieu heeft. En dan 
heb ik het alleen nog over katoen gehad. 
Tegenwoordig wordt ook veel kleding 
gemaakt van synthetische stoffen zoals 
nylon en polyester. Nylon en Polyester zijn 
gemaakt van vezels die afkomstig zijn van 
plastic. Bij het wassen van de kleding komen 
kleine strengen stof, die polyester of acryl 
bevatten, in het water terecht. Zoals de naam 
microplastics al zegt, zijn het hele kleine 
plastics en worden ze niet opgevangen door 
de filters in onze wasmachine. Uiteindelijk 
komt dit water met de microplastics in de zee 
terecht. Hierbij draagt de kledingindustrie 
bij aan de plasticsoep. Plankton consumeert 

de microplastics die in zee terecht zijn 
gekomen. En nu kan je het denk ik al raden; 
plankton wordt weer gegeten door grotere 
zeedieren en die zeedieren worden uiteinde-
lijk ook weer opgegeten. En ja, uiteindelijk 
zou het zo kunnen zijn dat de synthetische 
vezels van je eigen trui in je sushi terecht 
komen.

“ ...uiteindelijk zou het 
zo kunnen zijn dat de 
synthetische vezels van 
je eigen trui in je sushi 
terecht komen.”
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Nu vraag je je misschien af, is er alleen 
maar slecht nieuws? Het korte antwoord 
is: nee. Er komt steeds meer bewustzijn 
over het milieuprobleem en daarom 
neemt de duurzame kledingindus-
trie in omvang toe. Er zijn steeds meer 
duurzame opties en de vintage wereld 
doet het ook goed. Maar de allerbeste 
tip is: Koop minder kleren! Gemiddeld 
kopen Nederlanders 46 nieuwe kleding-
stukken per jaar, in dezelfde tijd gooien 
mensen gemiddeld 40 kledingstukken 
weg. Probeer bij het kopen van nieuwe 
kleren na te denken of je het echt nodig 
hebt. Natuurlijk heb je wel een keer iets 
nieuws nodig en probeer dan te zoeken 
naar een duurzamer alternatief, zoals 
biologisch katoen. Dat is katoen geprodu-
ceerd zonder bestrijdingsmiddelen. Vaak 
zijn dit soort duurzame alternatieven wel 
wat duurder, maar ze gaan ook langer 
mee. En anders is tweedehands shoppen 
ook een goede optie, omdat daarvoor geen 
nieuwe grondstoffen nodig zijn. Probeer 
vervolgens, als je dan nieuwe kleren hebt 
gekocht, je kleren minder vaak te wassen 
en te strijken, want door je kleren te vaak 
te wassen en te strijken verslijten ze sneller 
en heb je sneller nieuwe kleren nodig. Het 
kan natuurlijk zijn dat je uitgekeken raakt 
op je kleding. Verkoop ze in dat geval en 
verdien een zakcentje bij!

“Natuurlijk heb je wel 
een keer iets nieuws 
nodig en probeer dan 
te zoeken naar een 
duurzamer alterna-
tief, zoals biologisch 
katoen.”  
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       Moet je zien! Moet je horen!

rutger bregman - het water kOmt (pamflet)
‘Eén ding is zeker: als we ons land willen behouden, 
moeten we strijd leveren. Strijd tegen het water en strijd 
tegen onszelf.’ In dit boek waarschuwt Rutger Bregman alle 
Nederlanders voor de dreigende impact van klimaatver-
andering. De zeespiegel stijgt en als we niets doen kan de 
Watersnoodramp van 1953 zich herhalen. Bregman vertelt 
het verhaal van Johan van Veen, ingenieur en vader van 
het Deltaplan en roept de Nederlandse bevolking daarmee 
op om opnieuw de strijd met het water aan te gaan. Om 
deze boodschap aan zoveel mogelijk mensen mee te geven 
is ‘Het water komt’ gratis te bestellen, te downloaden en te 
luisteren. 

Our planet (dOcuserie)
Deze achtdelige natuurdocumentaire laat naast prachtige 
beelden van de natuur ook zien wat voor ecologische 
problemen zich er op dit moment op aarde afspelen en 
wat voor enorme impact de mens op de natuur heeft. Zo 
wordt er op problemen ingegaan zoals klimaatverandering, 
ontbossing en stroperij. Elke aflevering heeft een andere 
habitat als thema. Van extreme kou in de poolgebieden 
tot het rijke leven in de jungles en van de diepste oceanen 
en hun geheimen tot droge woestijnen; alles wat zich op 
onze planeet afspeelt komt aan bod. Voor Our Planet is de 
93-jarige David Attenborough ingeschakeld als verteller en 
hij weet alle mooie en minder mooie verhalen over de aarde 
en het leven erop goed te verbinden door een achterlig-
gend hoofdthema: klimaatverandering. Deze meeslepende 
docuserie is te zien op Netflix. 

happYcOw (website/app)
Wil je vaker vegetarisch of veganistisch eten, maar vind 
je het lastig goede restaurants te vinden? HappyCow ver-
zamelt restaurants, wereldwijd, die geschikt zijn voor ve-
getariërs en veganisten. Zoek naar jouw locatie en bekijk 
het aanbod. Aangevuld met openingstijden, prijscatego-
rie en recensies. Ook een keer thuis vegetarisch of vega-
nistisch eten? Naast restaurants kun je ook op de website 
recepten vinden. 
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shOwerlY: shOwer timer (app)
Betrap jij jezelf er regelmatig op dat je langer onder de 
douche staat dan je zou willen? Worden die 5 minuten 
die je voor ogen had er meestal 15 (of meer)? Dan is de 
shower timer van Showerly wellicht wat voor jou. Deze app 
bevat een stopwatch die je precies laat weten hoeveel tijd je 
daadwerkelijk onder de douche hebt doorgebracht én hij 
geeft aan wat de kosten van je douchebeurt zijn en hoeveel 
water er is verbruikt. Daarnaast kan je ook een doel voor 
jezelf stellen door een timer te zetten met het maximaal 
aantal minuten dat je onder de douche wilt staan. Ook 
kun je de competitie aangaan met andere appgebruikers 
en vrienden: degene die erin slaagt het kortst te douchen, 
wint!

mOthers Of inventiOn (pOdcast) 
In Mothers of Invention bespreken voormalig Ierse 
president Mary Robinson en comédienne Maeve Higgins 
een verscheidenheid aan klimaatoplossingen van vrouwen 
over de gehele wereld. Met vrijwel elke week een nieuwe 
gast, van lokale politici tot wereldberoemde wetenschap-
pers, benaderen ze het onderwerp klimaatverandering 
op een humoristische maar educatieve manier. Over tal 
van vrouwen die zich voortdurend bezighouden met en 
bijzondere dingen doen voor het klimaat. Een informatieve 
en tegelijkertijd inspirerende podcast. 

gOOd On YOu (app)
Benieuwd naar hoeveel impact jouw favoriete 
kledingwinkels of -merken hebben op het 
milieu? In de app Good On You kom je er 
binnen een paar tellen achter. Zoek een merk of 
winkel naar keuze en bekijk hoeveel en wat het 
bedrijf doet om arbeiders, dieren en het milieu 
te beschermen. Daarnaast tipt de app duurzame 
merken aan degenen die hun kledingkast wat 
verantwoorder willen maken. Good On You 
helpt je bij de keuze waar jij je geld in zou willen 
investeren. De kledingindustrie is immers één 
van de meest vervuilende industrieën. 
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Klimaatverandering en 
sociale dilemma’s
dOOr kasper Otten

Het probleem wordt bemoeilijkt omdat het 
hier niet gaat om een simpel sociaal dilemma 
waarbij iedereen een even grote invloed heeft 
op klimaatverandering en er uiteindelijk ook 
een even groot nadeel van ervaart. Rijke in-
dividuen, bedrijven en landen hebben bi-
jvoorbeeld over het algemeen een veel grotere 
uitstoot dan de rest. Arme boeren in ontwik-
kelingslanden hebben juist weer buitenpro-
portioneel last van klimaatverandering door 
het extreme weer dat mislukte oogsten vero-
orzaakt. Het betreft dus een asymmetrisch 
sociaal dilemma: de invloed, kosten en lasten 
betrokken bij klimaatverandering zijn niet 
voor iedereen gelijk. 
Deze asymmetrie kan het lastiger maken 
om tot een oplossing te komen, omdat het 
tot normatieve vraagstukken leidt waar men 
het lastig over eens wordt. Moeten de rijken 
meer bijdragen aan het bestrijden van kli-
maatverandering? En betekent dit dat landen 
die historisch weinig bij hebben gedragen aan 
klimaatverandering langer door mogen gaan 
met vervuilende activiteiten? Internationale 
afspraken om klimaatverandering tegen te 
gaan worden bijvoorbeeld belemmerd als ri-
jke landen vinden dat iedereen evenveel moet 

bijdragen, terwijl arme landen vinden dat zij 
minder hoeven bij te dragen. Verschillende 
onderzoekers zijn van mening dat dit soort 
meningsverschillen internationale onderhan-
delingen hebben bemoeilijkt, bijvoorbeeld 
voor het Kyoto Protocol (Gangadharan et al., 
2017). 

“Het betreft dus een asym-
metrisch sociaal dilemma: 
de invloed, kosten en lasten 
betrokken bij klimaatveran-
dering zijn niet voor ieder-
een gelijk.“
Sociale dilemma’s worden vaak onderzocht 
met experimenten in het lab. Proefperso-
nen krijgen van de onderzoekers wat geld en 
moeten vervolgens kiezen hoe ze dit besteden. 
Ieder proefpersoon kan daarbij kiezen om het 
geld voor zichzelf te houden (eigenbelang) of 
bij te dragen aan een gezamenlijke groep-
spot waar het geld meer waard wordt, maar 

elke dag maken we keuzes die het klimaat beïnvlOeden. ga je naar het kantOOr 
met de fiets, trein Of autO? neem je een lange Of kOrte dOuche? eet je vlees Of 
plantaardig? deze keuzes vOrmen vaak een sOciaal dilemma, waarbij gedrag in 
het eigen belang een negatieve invlOed heeft Op het algemeen belang. zelf ga je 
wellicht het liefst met de autO naar kantOOr, eet je af en tOe een stuk vlees en 
neem je lange dOuches. maar als iedereen dit dOet, versnelt de klimaatverander-
ing. dit dilemma-aspect wOrdt dOOr veel sOciale wetenschappers als een van de 
kernprOblemen gezien in het aanpakken van klimaatverandering (zij bijvOOrbeeld 
tavOni et al., 2011).
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de proefpersoon individueel minder aan over 
houdt (algemeen belang). Experimenten heb-
ben als voordeel dat onderzoekers goed de 
onderzoekssituatie kunnen controleren, iets 
wat vaak niet mogelijk is in de complexe wer-
kelijkheid buiten het lab. Door systematisch 
verschillende aspecten van het sociale di-
lemma te manipuleren, kunnen causale ver-
banden worden gevonden die hopelijk beleid 
kunnen ondersteunen in echte problemen 
zoals klimaatverandering. 

Het experimenteel onderzoek suggereert dat 
sociale dilemma’s inderdaad moeilijker op 
te lossen zijn als de actoren verschillende, 
in plaats van dezelfde, kosten en baten heb-
ben bij het realiseren van het algemeen be-
lang (Tavoni et al., 2011). Verder onderzoek 
suggereert dat ook andere aspecten van kli-
maat-dilemma’s een oplossing bemoeilijken, 
bijvoorbeeld dat milieubewust gedrag vaak 
niet direct in het algemeen belang is van de 
huidige generatie, maar juist de generaties 
die volgen (Hauser et al., 2014). Dit soort in-
zichten over wat klimaat-dilemma’s zo moe-
ilijk maakt, bieden natuurlijk nog geen con-
crete oplossing. Maar een goed begrip van het 
probleem is vaak een vereiste voor een goede 
oplossing. Bovendien worden er wel degelijk 
oplossingen aangedragen die in het lab lijken 
te werken, bijvoorbeeld dat het helpt als rijk-
ere actoren van tevoren intenties uitspreken 
om voor gelijke uitkomsten te gaan (Tavoni 
et al., 2011). 
 

“...een oplossing bemoeilij-
ken, bijvoorbeeld dat milieu-
bewust gedrag vaak niet di-
rect in het algemeen belang 
is van de huidige generatie, 
maar juist de generaties die 
volgen.”
Het is de hoop dat dit soort onderzo-
ek uiteindelijk een bijdrage levert aan 
oplossingen in de echte wereld, bijvoor-
beeld aan productievere klimaatonderhan-
delingen. En in de tussentijd kan ieder per-
soon in ieder geval bij de eigen dagelijkse 
keuzes over wat te eten, hoe te reizen, etc., 
een kleine, maar niet verwaarloosbare,   
bijdrage leveren. 
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Vegetariër worden 
dOOr Ofra wentink

tOen ik in 2017 tijdens de uit week na een feest met vrienden in de snackbar 
beslOOt Om vegetariër te wOrden, wist ik niet waar ik aan begOn. de eerste 
weken gingen gOed, maar al snel kwam ik erachter dat hélemaal geen vlees eten 
niet perse de beste keuze was. wát dOe je als je bij je Oma van 90 de standaard 
sOep met ballen niet meer kunt eten? Of als je Op een verjaardag gek wOrdt 
van de mini-kaassOufflés en gewOOn zin hebt in een bitterbal?  steeds vaker 
kwam ik in situaties waarin ik eigenlijk een strikt vegetarisch dieet als een 
prObleem zag. ik begOn na te denken Over waar ik het allemaal vOOr deed.

Mijn voornaamste bevinding is dat we te 
veel in een maatschappij leven waarin je één 
van de twee uitersten moet zijn. Een vege-
tariër mag daarin eigenlijk nooit vlees eten. 
Logisch, want anders ben je simpelweg geen 
vegetariër, toch? In mijn optiek ligt het toch 
wat anders. Vegetariër zijn is niet een zwart/
wit begrip maar juist heel erg grijs. Er zijn tal 
van redenen om ervoor te kiezen dat je geen 
vlees meer wilt eten. Deze redenen zijn heel 
belangrijk in wat voor soort vegetariër jij 
bent. Wat voor persoon jij bent, speelt een rol. 
Ik vind het zelf bijvoorbeeld erg moeilijk om 
streng voor mezelf te zijn. Als je vegetariër 
bent, is dat lastig. Aan de ene kant hoorde ik 
de vegetariërs zeggen dat ik echt niet mocht 
zwichten, omdat ik dan geen vegetariër meer 
ben. Aan de andere kant hoorde ik de niet-ve-
getariërs zeggen dat ik ook van het leven moet 
genieten. Dat op z’n minst af en toe een stukje 
vlees eten makkelijk moet kunnen. Een stren-
ge vegetariër zijn pást simpelweg niet bij mijn 
persoonlijkheid. Zo vond ik het bijvoorbeeld 
ook moeilijk om in bepaalde situaties vlees 
af te wijzen, omdat het voelde alsof ik moest 
doen alsof ik er allergisch voor ben. Als men-

sen er niet op rekenen dat je geen vlees eet, 
ben ik niet iemand die het dan weigert te 
eten. Ook vind ik het lastig als er te veel eten 
is en het weggegooid wordt, omdat ik het niet 
wil. Wat is nou eigenlijk erger, dat ik vlees eet 
of dat er eten weggegooid moet worden?

“Ook vind ik het lastig 
als er te veel eten is en het 
weggegooid wordt, omdat 
ik het niet wil.”

Kortom is het lastig als iedereen rekening met 
jou moet houden. Al helemaal omdat dit soms 
het milieu ook tekort doet. Daarbij komt dat 
voor mij het milieu altijd de enige reden is ge-
weest om vegetariër te worden. Ik denk dat 
dat een belangrijk verschil is. Als je vegetari-
er bent omdat je tegen dierenleed bent, dan 
is het veel moeilijker om toch vlees te eten. 
Zelf was ik alleen voor het milieu vegetariër 
geworden. Als je dan alleen vanuit het mili-
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eu-standpunt geen vlees meer eet, is het veel 
moeilijker om het grotere geheel in je hoofd 
te houden. Van een keertje vlees eten vergaat 
de wereld niet. Hierdoor ging ik nadenken 
over wat voor een vegetariër ik eigenlijk wilde 
zijn. En zo besloot ik dat ik wel af en toe een 
uitzondering mag maken. Ik leg mezelf geen 
verbod op; ik mag zoveel vlees eten als ik wil, 
maar in werkelijkheid doe ik dat bijna nooit. 
Uiteindelijk eet ik meer dan 95% van de tijd 
geen vlees of vis. Voor mij is vegetariër zijn 
niet meer dan een dieet dat je volgt en een 
dieet kent ook ‘cheatdagen’. De reden voor dat 
cheat-moment is voor mij niet van belang, 
het gaat erom dat je een keuze hebt gemaakt 
en daar achter staat. Af en toe, als ik uit eten 
ga, bestel ik wel iets waar vlees bij zit en op 
vakantie kijk ik naar wat er mogelijk is. Ik ga 
mijzelf niet uithongeren omdat er geen optie 
zonder vlees is en als iemand iets met vlees 
in dezelfde pan kookt maakt het mij niet uit. 
Want zoals al gezegd: ik ben niet allergisch en 
wil ook niet doen alsof ik allergisch ben. Zo 
ben ik uiteindelijk met een vegetarisch dieet 
gekomen waar ik gelukkig van word en wat ik 
kan volhouden.

“Voor mij is vegetariër zijn 
niet meer dan een dieet dat 
je volgt en een dieet kent 
ook cheatdagen.“

Dat sommige vegetariërs er een beetje lache-
rig over doen of het gewoon niet erkennen, 
laat ik langs me heen gaan. Ik hoop vooral dat 
het voor andere mensen voor wie het nu te 
lastig is om vegetariër te worden, makkelijker 
wordt als we wat minder strikt met het con-
cept ‘vegetarisch eten’ omgaan. 
Uiteindelijk doe ik het allemaal voor het mi-
lieu en dan maakt het echt niet uit dat ik een 
paar keer per jaar zonder moeite een stukje 
vlees eet. 
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Klimaatverandering over de gener-
aties heen
dOOr inez van der heijden

Simpel gezegd is er natuurlijk geen begin ge-
meten vanaf het ontstaan van de aarde tot 
nu, over de opwarming van de aarde. Wel is 
er te zien wanneer de wetenschap zo ver was 
om die metingen uit te voeren. Ook kon er 
op deze manier worden teruggerekend en 
kwamen er nieuwe onderzoeken, waardoor 
de klimaatgeschiedenis in kaart kon worden 
gebracht. Ondanks al deze ontwikkelingen, 
bleef de aandacht echter uit. Onderzoekers 
wisten al rond 1950 in hoeverre de wereld aan 
het opwarmen was, maar hier was publieke-
lijk nog weinig aandacht voor.

“Onderzoekers wisten al 
rond 1950 in hoeverre de 
wereld aan het opwarmen 
was...”
Die aandacht kwam op tegen de jaren ’80. 
Zo werd er een baanbrekende documentai-
re ‘Warming Warning’ uitgezonden op de 
Britse televisie en werden er alsmaar meer 

nieuwsartikelen gepubliceerd in bijvoor-
beeld Amerika. Documentaires of films zijn 
vaker van invloed geweest op de publieke 
aandacht en misschien wel de opinie van 
mensen. Zo heeft Al Gore, een Amerikaanse 
politicus van de democratische partij, met 
de film ‘An Inconvenient Truth’, in 2006 er-
voor gezorgd dat heel Amerika over de op-
warming van de aarde had gehoord. In de 
loop van de 21e eeuw namen de wereldwijde 
acties toe tegen opwarming van de aarde en 
het vervuilen van het milieu. Mensen gingen 
de straat op om te protesteren en aandacht 
te vragen. Doordat er zo veel sociale protes-
ten plaatsvonden, werd er zelfs gesproken 
van een klimaatbeweging. In 2015 werd het 
‘Akkoord van Parijs’ gesloten, met als doel de 
klimaatverandering te beperken tot ver on-
der de twee graden. Wie vond dat de maat-
regelen niet streng genoeg waren en ook niet 
snel genoeg gingen, was Greta Thunberg. Zij 
maakte een statement door vanaf 9 septem-
ber 2018 elke dag school te staken en voor 
het Zweedse parlement te zitten met een 
protestbord. 

klimaatverandering, Opwarming van de aarde, glObal warming, kli-
maatOpwarming en zO zijn er nOg wel meer sYnOniemen vOOr hetzelfde 
fenOmeen, danwel prObleem. Ondertussen kunnen de kranten geen nieu-
we kOppen meer bedenken en gaat er vrijwel geen dag vOOrbij waarOp dit 
niet besprOken wOrdt. pOlitiek links en rechts gOOien met uitspraken 
naar elkaar, Om elkaar te Overtuigen Of te beïnvlOeden. hierdOOr raakt 
de rOde lijn in het verhaal kwijt, terwijl er wel wetenschappers met 
feiten zijn. klimaatverandering is niets nieuws; hOe is de hYpe erOm nOu 
zO grOOt gewOrden en hOe is dit Over de generaties heen?
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Waar voorstanders ontstaan, beginnen ook 
vaak tegelijkertijd tegenbewegingen te vor-
men en dat was hier ook het geval. Mensen 
waren bang voor de economie; bijvoorbeeld 
oliebedrijven waren het niet eens met de cij-
fers die naar buiten werden gebracht over 
het milieu aan het begin van de 21e eeuw. 

Verder zijn er een hoop critici en complot-
theorie denkers. Veel mensen ontkennen 
nog steeds dat klimaatverandering een pro-
bleem is. Er zijn zelfs nog grote wereldleiders 
die zich op dit grondgebied wagen. Een veel 
gehoord argument is bijvoorbeeld dat het 
klimaat toch altijd verandert of dat het al-
lemaal niet zo slecht is als er gezegd wordt 
in de media. Ook hebben we ondertussen 
kennis van onze geschiedenis en het kli-
maat. Zo leren we op de basisschool al over 
de ‘ijstijd’ of de ‘vulkanische winters’ in het 
prehistorische tijdperk. Er zijn genoeg men-
sen die in de moderne tijd de zogenoemde 
klimaatschommelingen als reden geven dat 
klimaatverandering geen probleem is. Ook 
de harde aanpak van Greta Thunberg leidde 
tot veel afstoot van mensen. Ondanks dat ze 
een kind is, krijgt ze ontzettend veel haatbe-
richten en zijn er ook complottheorieën dat 
haar ouders haar onder druk zetten. 
Voor of tegen het meisje; in navolging van 
de berichten over klimaatveranderingen be-
ginnen mensen eigen initiatief te nemen. Zo 
zijn er veel bedrijven die plastic flessen willen 
vervangen, ook worden er shampoo bars ge-
maakt die geen enkel stukje plastic omvatten 
en tevens de productie ervan kunnen com-
penseren. Treinreizen begint populairder te 
worden en veel mensen doen wel eens een 
‘weekje vega’. Het vegetarisch en veganistisch 
assortiment in supermarkten is in de afgelo-
pen jaren dan ook gigantisch gegroeid. Toch, 

eigen initiatief nemen.. Één iemand maakt 
toch geen verschil? Als iedereen zo zou den-
ken, zou er nooit iets kunnen veranderen. 
Dus laat je vooral niet tegenhouden!

“Een veel gehoord argu-
ment is bijvoorbeeld dat 
het klimaat toch altijd ver-
andert of  dat het allemaal 
niet zo slecht is als er ge-
zegd wordt in de media.”
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