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Inleiding
Jan Weerdenburg

Voor u Iigt het verslag van de lezingenserie Terug naar de grenzen die,
georganiseerd door het Bureau Studium Generale in samenwerking met
de Vereniging Milieudefensie, aan de Rijksuniversiteit to Utrecht
werd gehouden in het najaar van 1989.
In de formulering van de vraagstellingen voor dit programma werd
teruggegrepen op het in 1972 verschenen rapport aan de Club van
Rome met als Nederlandse titel Grenzen aan de groei. In dit rapport
werden grenzen gesteld aan de mogelijkheden van groei van bevolking
en produktie en consumptie. Dit rapport was weliswaar niet de eerste
en zeker ook niet de enige uiting van ongerustheid over de toekomst
van onze planeet, maar wel een van de meest spraakmakende. Sinds die
ti jd werd de milieuproblematiek in de publieke opinie steevast als een
van de grootste maatschappelijke problemen genoteerd. Toch raakte de
boodschap dat er grenzen zijn aan de voortdurende groei van men-
selijke activiteit (produktie en consumptie) weer op de achtergrond.
'Groei' werd weer een vrijwel onomstreden toverwoord.
Recentelijk is de discussie weer opgeleefd. Komen de 'grenzen' weer
opnieuw in zicht; het begrip 'groei' ter discussie?

Dr. Hans Achterhuis gaat in zijn bijdrage in op de wortels van het
groeidenken. Hij doet dat aan de hand van het begrip schaarste zoals
omschreven door Thomas Hobbes. Volgens Achterhuis is de race voor-
uit om to ontsnappen aan schaarste zinloos en lijkt niet to stoppen zo-
lang de mechanismen die eraan ten grondslag liggen niet erkend wor-
den.
Prof. Hans Opschoor stelt het groeidenken via een economische in-
valsshoek ter discussie. Hij last zien dat toenemende welvaart niet
gelijk is aan groei van productie. Er is, zo stelt hij, een eindige milieu-
gehruiksruimte.

Het hoofdprobleem is, dat deze terugkoppeling vanuit het milieu naar
de economie, al sinds vroeg in de vorige eeuw buiten spel werd geacht



to staan, zodat economen feitelijk een blinde vlek hebben ontwikkeld
voor vraagstukken het milieu betreffende.

Hij pleit voor een economisch concept waarin met de eindige milieu-
gebruiksruimte zorgvuldig wordt omgegaan.
Sible SchOne en Teo Wams steunen dit en pleiten voor een selectieve
krimp en groei. In hun bijdrage geven ze tevens een kort overzicht van
het denken over economische groei binnen de milieubeweging. Het is
lange tijd bepaald niet populair geweest om 'grenzen aan de grctei' to
stellen. Maar er is nu alle reden voor om de discussie opnieuw to voe-
ren.
In een bijdrage over het zgn. broeikaseffect, geeft prof. Hans Oerle-
mans inzicht in een aantal gegevens die recent onderzoek aan gletsjers
en poolkappen hebben opgeleverd. Dit geeft volgens hem voldoende
bewijs voor de verwachting dat de zeespiegel de komende decennia zal
stijgen, hoewel er nog zeer grote onzekerheden in de diverse scenarios
zijn. Volgens Maria Buitenkamp zijn die onzekerheden geen reden om
to wachten met het nemen van diepingrijpende maatregelen. De uit-
stoot van ieder van de broeikas bevorderende stoffen heeft dermate
ernstige gevolgen voor het milieu dat, los van een mogelijke opwar-
ming van de aarde, maatregelen nodig zijn. Dat neemt niet weg dat de
gevolgen van een mogelijke (en volgens haar vrijwel zekere) stijging
van gemiddelde temperatuur op aarde zeer ernstige gevolgen zal heb-
ben.
Prof. Norman Myers gaat in op de oorzaken en gevolgen van de voort-
schreidende aantasting van het tropisch regenbos. De gevolgen van het
verdwijnen van dit bos zijn onomkeerbaar. We laten een definitief
verarmde aarde voor de toekomstige generaties achter. Een belangrijke
oorzaak van het probleem ligt in het migreren van verpauperde boeren
naar marginale gronden (in dit verband het tropisch regenbos). De
meest effecteve manier om het bos to beschermen ligt in landbouw-
hervormingen waardoor deze mensen niet meer naar het tropische re-
genbos hoeven to trekken. Herman Verhagen betrekt daarin tevens de
oorspronkelijke bosbewoners:

De ontbossing is in feite niets anders dan een grootscheepse privati-
sering van voormalig 'niemandsland' dat door bosbewoners gemeen-
schappelijk werd gebruikt en beheerd.

Hij houdt een pleidooi voor steun aan de strijd van de slachtoffers ter
plekke, de locale bevolking. Maar hi j pleit ook voor aktie in Neder-



land, wachten op internationale maatregelen is de kop in het zand ste-
ken.
Manus van Brakel tenslotte gaat in op de enorme problemen van erosie
en verlies aan bodemvruchtbaarheid. De wereldgraanproductie neemt
niet meer toe. Toch zal de voedselproduktie met een stijgende wereld-
bevolking moeten groeien. In kort bestek geeft hi j enkele oorzaken van
de problemen, maar ook perspectieven.
Hi j besluit met:

Wanncer ik kijk naar de voedselproduktie is de situatie zorgelijk. Gez-
ien de groei van de wereldbevolking zal de produktie moeten blijven
grocien. Maar we moeten wel terug naar de grenzen die de aarde
stelt.
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Filosofie van groei en schaarste
dr. H.J. Achterhuis

De ontsporing van ons wereldsysteem is het gevolg van een wijze van
omgang met de natuur die karakteristiek was voor de mens vanaf zijn
ontstaan ...
Wat zich (in de milieucrisis) voordoet, is het ultieme uitvloeisel van het
feit dat wi j mensen heel aparte wezens zijn. In onze genen Iigt reeds
de hybris die al het negatieve heeft verwekt, maar ook al het positieve
heeft begeleid. Uiteindelijk komt de door mij overigens zeer gewaar-
deerde sociaal-filosofische analyse van ons milieuprobleem door de
Gentse filosoof Etienne Vermeersch hierop neer. Het ligt in de natuur
van de mens om de natuur buiten hem to miskennen en to vernielen.
Vanaf de eerste aarzelende stappen van hominiden in Afrika zo'n 3,7
mil joen jaar geleden tot de zelfverzekerde stap van Armstrong op de
maan op 20 juli 1969, volgt de geschiedenis van de relatie mens-natuur
een ononderbroken lijn. Zeker, in deze lijn mogen versnellingen op-
treden, een zo'n versnelling is de verschijning van het WTK-bestel in
de 17e eeuw, het samengaan van wetenschap, technologie en kapitalis-
me, breuken zitten er niet in. In deze lijn van de geschiedenis van de
mensheid zoals Vermeersch die schetst, ervaren de eerste mensen van
meet of aan schaarste en is hun antwoord hierop van meet of aan zoiets
als vooruitgang en economische groei. Wat Vermeersch, zoals zo vele
anderen, beschouwt als een 'autonoom voorthollend systeem' dat na
zijn ontstaan in de 17e eeuw de mensheid thans naar de afgrond dreigt
to voeren zonder dat iemand dat lijkt to kunnen stoppen, vloeit uitein-
delijk uit onze genen voort.
Een stellingname a la Vermeersch, die in vele varianten to horen is,
wil ik vanavond bestrijden. Mijn uitgangspunt daarbij zal zijn dat er
wel kwalitatieve veranderingen in de geschiedenis van de relatie van
de mens tot de natuur optreden. Met Jan Romein wil ik betogen dat
West-Europa na de Middeleeuwen een weg inslaat, die haaks staat op
wat Romein als het A.M.P., het Algemeen Menselijk Patroon, be-
schrijft..
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Op allerlei onderdelen waaronder ook dat van de relatie van de mens
tot de natuur, wijkt de moderne ontwikkeling van Europa, die onder-
hand mondiale omvang heeft gekregen, of van wat wij in onze eigen
geschiedenis of in andere culturen zien. Hiermee ontken ik allerminst
dat bv. de moderne westerse natuurhouding voorbereid is door het
Griekse en Joods-Christelijke denken. De wortels van de huidige mi-
lieuproblematiek liggen ongetwijfeld voor een deel in de Griekse filo-
sofie en in het Oude Testament. Maar als de Griekse filosofie een ding
leerde dan was het wel dat de hybris geen onontkoombaar noodlot was,
maar dat de mens zich juist alleen kon verwerkelijken als hij de gren-
zen in acht nam, mast hield.
En het Oude Testament geeft, naast de beroemde woorden uit het
scheppingsverhaal genoeg tegenwicht om de heerschappij van de mens
over de aarde niet uit de hand to laten lopen. In Genesis 9 lezen wi j
bijvoorbeeld dat God Noach na de zondvloed zegent:

Weest vruchtbaar, wordt talrijk en vervult de aarde. En de vrees en
schrik voor u zij over al het gedierte der aarde en over al het gevo-
gelte des hemels, al wat zich op de aardbodem roert en alle vissen der
zee; in uw hand zijn zij gegeven ... Ik heb het u alles gegeven, cvenals
het groene kruid.

Dit lijkt een volstrekt anthropocentrische -houding aan to duiden,
waarin de natuur er slechts is als materiaal voor de mens. In hetzelfde
hoofdstuk lezen we echter ook dat God een verbond sluit met alle le-
vende wezens, het gevogelte, het vee en het wild gedierte van de aar-
de. Alle aardse soorten waren op de Ark van Noach bewaard en met de
regenboog als zichtbaar teken sluit God een verbond om hen voortaan
to sparen. De heerschappij van de mens over de natuur wordt ken-
nelijk binnen grenzen gehouden door het verbond met God om de
rijkdom aan soorten to bewaren. ,

Het is hier onmogelijk om verder in to gaan op het Griekse en het
Joods-Christelijk denken als de achtergrond van de huidige milieuver-
nietiging. Waar het mij om gaat, is dat in elk geval pas na de Mid-
deleeuwen bepaalde tendensen uit dit erfgoed zo benadrukt worden dat
ze als legitimatie van een in de geschiedenis van de mensheid on-
gekende wijze van omgaan met de natuur kunnen, gaan dienen.

Van een filosoof mag u verwachten dat zijn argumenten, voor het be-
staan van deze breuk in het A.M.P., vooral van filosofische aard zijn.
Dat zal in het grootste deel van mijn verhaal zeker het geval zijn. Eerst
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wil ik echter nog een historisch voorbeeld noemen om to laten zien dat
we op in elk geval een terrein in de moderne tijd met een kwalitatief
andere natuurverhouding dan in de traditie to maken hebben.
In Traces on the Rhodian Shore, het standaardwerk over de natuurver-
houding van de westerse mens tot en met de achttiende eeuw, betoogt
Glacken dat, zeker in de Middeleeuwen de beste toetssteen voor de
mens-/natuurverhouding ligt in de manier waarop met de uitgestrekte
Europese bossen wordt omgegaan. Glacken verhult daarbij geenszins
dat vooral in de Karolingische periode en in de ti jd van de elfde tot en
met de dertiende eeuw heel wat Europese bossen moesten wijken voor
de ontginningsdrang van de middeleeuwse mens. Wat echter volstrekt
duidelijk wordt in zijn nauwgezette en liefdevolle beschrijving van de
relatie van de middeleeuwse mens tot de bossen is dat deze het woud
nimmer als een bedreiging zag. Integendeel, wie de uitgebreide be-
schrijvingen van Glacken over het gebruik van de bossen leest, wie de
gewoonten en rechtsregels rondom het communale bos, die overal in
Europa uitvoerig gedocumenteerd zijn, bestudeert, kan niet anders dan
concluderen dat er een soort symbiose tussen bossen en mensen be-
stond, die je tegenwoordig alleen nog maar in enkele uithoeken van de
derde wereld aantreft. Glackens beschrijvingen deden mij in alle geval
onmiddellijk denken aan wat ik wist van de Chipko-beweging in
Noord-India, die hun bossen hardnekkig verdedigen tegen de opruk-
kende mechanisatie en ontwikkeling. In elk geval maakt Glacken korte
metten met het moderne vooroordeel over de middeleeuwse mens, die
de uitgestrekte wouden als gevaren en obstakels voor ontwikkeling en
cultuur zou hebben gezien. We hebben hier to maken met een terug-
projecteren van moderne natuurgevoelens op de Middeleeuwen.
Dat het hier vooral om moderne gevoelens gaat, zien we behalve in de
studie van Glacken, misschien nog duidelijker in de History of the
modern sensibility die Keith Thomas in zijn Man and the natural world
geschreven heeft. Thomas legt er niet alleen de nadruk op dat tussen
1500 en 1700 de aanval op de bossen verhevigd inzette, maar vooral
dat de gevoelens erachter sterk veranderden. De middeleeuwse strijd
road de bossen waarin monniken, dorpsbewoners, steden, de adel en de
kroon, vaak wisselende posities innamen, ging langzamerhand over in
een strijd tegen de bossen, waarbij de hele maatschappij betrokken
raakte. Bossen werden plotseling als een gevaar voor de mens be-
schouwd, ontbossing was een triomf van de menselijke cultuur. De
vooruitgang van de mensheid werd ineens afgemeten aan zijn overgang
van de bossen naar de vlakte en aan zijn vermogen om bossen to ont-
ginnen. De filosoof John Locke, op wie ik straks in ander verband
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terugkom, stelde de geciviliseerde en rationele inwoners van steden
tegenover de irrationele en ongeletterde bewoners van bossen en wou-
den.
"Onontgonnen wouden", zo stelt Thomas, "werden dus beschouwd als
obstakels voor de menselijke vooruitgang". Natuurlijk, voor de Engelse
vloten en voor ander nuttig gebruik, moest er hout zijn. Dat moest dan
echter zorgvuldig door de mens verbouwd worden, zo mogelijk in zelf
aangelegde bossen op slechte grond, liefst zo ver mogelijk van de, men-
selijke landbouw en nijverheid. Elke slag die een boom omkapte, werd
letterlijk als een stap in de vooruitgang van de mensheid gezien. In
1629 beroemde een man uit de omgeving van Durham zich erop dat hi j
in zijn eentje gedurende zijn leven meer dan 30.000 eiken had om-
gehakt. Tot in de 19e eeuw werden er in Engeland zogenaamde 'tree
felling exhibitions' gehouden, als een soort ceremonie waarin de voor-
uitgang zichtbaar werd gemaakt.
Dit uitstapje naar onze Europese geschiedenis kan in elk geval helpen
om tot een iets bescheidener opstelling to komen ten aanzien van de
ontbossing die op dit moment vooral in de derde wereld plaatsvindt. Ik
heb echter vooral naar deze geschiedenis gewezen om aannemelijk to
maken dat de houding ten opzichte van de bossen die je in het En-
geland van vooral de 17e eeuw aantreft, niet een logische voortzetting
of versterking is van de houding van de middeleeuwse mens. Het lijkt
mij beter om hier van een breuk to spreken. Heldendaden als die van
de 17e eeuwse Engelse bomenveller staan in geen enkele kwantitatieve
verhouding tot het omhakken van een heilige eik door Willibrord of
Bonifatius in de vroege Middeleeuwen. Er spreekt een kwalitatief an-
dere natuurhouding uit. Die wil ik nu eerst proberen vanuit de filoso-
fie inzichtelijk to maken.

Wij zeilden van Peru (waar wij voor de tijdsspanne van een heel jaar
waren gebleven) over de Stille Zuidzee naar China en Japan en
namen proviand voor 12 maanden met ons mee. Wij hadden geduren-
de meer dan vijf maanden gunstige, zij het zwakke en zachte oosten-
winden. Toen echter stak de wind op ...

Zo begint Francis Bacon zijn beschrijving van de geografische ontdek-
kingsreis naar het Nieuwe Atlantis, waarvan veel commentatoren ge-
zegd hebben dat het vooral een reis in de tijd is naar onze moderne
wereld. In het begin van de zeventiende eeuw ontwierp Bacon zijn
technologische utopie, het Nieuwe Atlantis, waar zijn Engelse zeevaar-
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ders na een storm terechtkomen, die een voorafschaduwing vormt van
de moderne wereld waarin wi j zijn gestrand.
In zijn geest liep Bacon vooruit op de maatschappij die de westerse
mens na hem heeft geconstrueerd. De vertaler van een recente uitgave
van Bacons utopie stelt terecht dat "de westerse beschaving over het
algemeen de richting is uitgegaan die Bacon voorstelde". Welnu, wie
aan het eind van Nova Atlantis de lijst doorneemt van de "de wonder-
baarlijke werken der natuur", waarover de inwoners van dit land be-
schikken, ziet vooral dat hierin alle grenzen steeds doorbroken moeten
worden. Ik noem een aantal van deze 'werken', waarin DNA-tech-
nologie, chemische gedragsverandering, industriele landbouw en bio-
industrie, zonder moeite zullen worden herkend als oude wensdromen
van de westerse mens. Bovenaan staat: "de verlenging van het leven".
Dan volgen "het herstel van de jeugd tot op zekere hoogte" en "de ver-
traging van de ouderdom". Daarna komen onder andere:

de verandering van de gelaatskleur en van dikheid en magerheid, de
verandering van gelaatstrekken, het maken van nieuwe soorten, het
overplanten van een soort in een andere, vernietigingstuig, zoals oor-
logstuig en vergif, het opvrolijken en in goede stemming brengen van
de geest, versnelling van de rijpingstijd, versnelling van het ontkiemen,
en het verkrijgen van nieuw voedsel uit nog niet in gebruik zijnde
substanties.

Bacon heb ik geciteerd om to laten zien dat het project van de moder-
ne cultuur en technologie er inderdaad op gericht is geen enkele grens
to erkennen. De natuur als realiteit om mee rekening to houden, is bij
hem verdwenen. Terwijl in alle utopieen voor hem, van Plato tot Tho-
mas More, de ideale samenleving alti jd in relatie met de eigen werke-
li jkheid van de natuur wordt beschreven, is dat in Nova Atlantis niet
meer het geval. De natuur is. er volledig onderworpen aan de macht
van de mensheid, of beter van de technocraten. Voor Bacon zijn gren-
zen er alleen maar om voortdurend to worden overschreden.
Wat zit er achter deze drang? Waarom beweegt de westerse cultuur
zich al enkele eeuwen onafwendbaar in deze richting? Natuurlijk
wordt in dit verband steeds de kracht van de vooruitgangsidee ge-
noemd. De moderne mens zou het voortdurend beter willen hebben:
dat klinkt mooi en positief. Met behulp van twee andere filosofen wil
ik er echter op wijzen dat van meet of aan naast het veelgeprezen stre-
ven naar vooruitgang ook andere, minder fraaie en positieve gevoelens
een rol hebben gespeeld. Juist deze andere gevoelens, die ook thans
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nog grotendeels achter de vooruitgangsidee schuilgaan, zouden ons wel
eens kunnen verhinderen om echt over grenzen aan de groei na to den-
ken.
Het hele complex van structuren en gevoelens dat achter de vooruit-
gangsidee schuilgaat, heb ik recent als 'schaarste' omschreven. Het
wordt voor het eerst en tevens het scherpst uitgedrukt door Th. Hob-
bes, die in bepaalde opzichten als leerling van Bacon kan worden be-
schouwd. In zijn bekendste werk Leviathan, beschrijft Hobbes de mo-
derne maatschappij als een totale onderlinge machtsstrijd. Macht is
voor hem in bijna alle gevallen een vergelijkend begrip. Hobbes
spreekt van macht "als iemand zich onderscheidt door bijzondere licha-
melijke of geestelijke vermogens". Macht is hier zonder meer com-
paratief, de andere mens is steeds obstakel en vergelijkingsmateriaal.
Doelen worden hier niet om zichzelfs wil nagestreefd, maar omdat de
ander ze ook wil bereiken. We hebben hier to maken met een trian-
gulaire relatie waarin mensen zich op mimetische wijze aan elkaar
spiegelen.
Vanuit dit triangulaire principe pntstaat nu bij Hobbes een grote maat-
schappelijke machtsstrijd:

De wedijver en rijkdom, eer, gezag en andere vormen van macht leidt
tot twist, vijandschap en oorlog. Want een mededinger kan alleen
bereiken wat hij begeert door de ander to doden, to onderwerpen of
to verdrijven.

Als ik het in mijn terminologie, die trouwens deels aan Rene Girard is
ontleend, mag zeggen: vanwege de mimetische relatie tussen mensen
wordt alles in het universum van Hobbes een schaars goed. Per defini-
tie kan er nooit genoeg van zijn. De grote Leviathan is fundamenteel
'het rijk van de schaarste', dat Hobbes in het dertiende hoofdstuk van
zijn boek als "een oorlog van allen tegen allen" omschrijft.
Terecht merkt bijna elke commentator van Hobbes op dat we hier, wat
de beschrijving van de maatschappij betreft, een radicale breuk zien
met de traditie. Terwijl in de traditie, het duidelijkst belichaamd bij
Aristoteles, de natuurlijke hartstochten de mens sociabel en tot samen-
werking geneigd maken, zetten ze de hobbesiaanse mens aan tot "par-
tijdigheid, wraakzucht en zo meer". De breuk met het A.M.P. is hier
duidelijk to zien.
De relatie tussen mensen en vooral tussen groepen mensen, die Hobbes
als "oorlog" en ik als "schaarste" omschreef, wordt gekenmerkt door
gevoelens van angst, afgunst en concurrentie. Vooral de angst is bij
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Hobbes overheersend. Zij bepaalt voor een belangrijk deel het men-
selijk gedrag. Om aan de voortdurende vrees voor elkaar to ontsnap-
pen, moeten de mensen bij Hobbes via een maatschappelijk verdrag
een sterke staat in het leven roepen die hen in toom houdt en die ver-
hindert dat de permanente schaarste in een openlijke gewelddadige
strijd overgaat.

De volgende denker na Hobbes, die ik tenslotte wil noemen, ziet an-
dere uitwegen uit de schaarste dan de beteugeling ervan door een ster-
ke staat. Het werk van John Locke, die driehonderd jaar geleden in
zijn Second Treatise on Government de fundamenten van onze liberate
rechtsstaat legde, wordt gekenmerkt door dezelfde beelden die door
Hobbes worden gebruikt om de schaarste to kenschetsen. Ook hij heeft
het bijvoorbeeld ettelijke malen over de dreiging van een oorlog van
alien tegen alien. Omdat Locke echter de oorzaken van de strijd zoekt
bij het feit dat mensen niet genoeg hebben -als er maar meer voor
iedereen zou zijn, zou het probleem zijn opgelost- kan hij uitwegen
suggereren om aan de schaarste to ontsnappen. Een van die uitwegen
wordt gevormd door arbeid en technologie. Door de natuur to onder-
werpen, een thema dat ook al bij Bacon sterk aanwezig is, en steeds
maar meer to produceren, zal er tenslotte een zodanige overvloed wor-
den gecreeerd dat het gevecht om de schaarse goederen dat Hobbes
beschrijft, achter ons kan worden gelaten.
Tegenover Lockes grenzeloze race vooruit via groei en natuurbeheer-
sing, zou ik hier aan de inzichten van Hobbes willen vasthouden. In
tegenstelling tot Locke kent Hobbes de mimetische wortels van de
moderne schaarste. Waar de begeerte van mensen naar hetzelfde uit-
gaat, is schaarste onvermijdelijk. Of er meer of minder goederen voor
mensen beschikbaar zijn, maakt volgens Hobbes in essentie niets uit.
Bij de vlucht vooruit om aan de schaarste to ontsnappen, die men rinds
de zeventiende eeuw als 'vooruitgang' is gaan betitelen, zullen de men-
sen elkaar en hun gevoelens van vrees, wedijver, wantrouwen en trots
uiteindelijk niet lang kunnen ontlopen.
Met dit laatste heeft Hobbes ongetwijfeld gelijk gekregen. De onder-
werping van de natuur via arbeid en technologie en de vlucht vooruit
in de ruimte zi j.n na enkele eeuwen westerse economische groei en
territoriale expansie doodgelopen. Via de vervuiling van het milieu en
de dreigende uitputting van grondstoffen grijnst de schaarste ons aan
alle kanten weer tegemoet. Als we deze zinloze race vooruit toch nau-
welijks lijken to kunnen stoppen, komt dat vooral omdat we de mime-
tische gevoelens van vrees, afgunst en concurrentie, die achter deze

19



vooruitgang zitten, niet durven erkennen. Ik zal dit kort toelichten aan
een aantal recente concrete voorbeelden. Als eerste geef ik een citaat
uit de tv-rede die president Reagan in 1988 hield toen bet Amerikaan-
se ruimteveer Discoverer na bet ongeluk met de Challenger, gelanceerd
werd. De gevoelens die Reagan toen voor een hele natie die aan de
televisie gekluisterd zat, tot uitdrukking bracht, zijn exact gelijk aan
die van de zeventiende-eeuwse Europeanen die aan de schaarste in hun
continent probeerden to ontsnappen. "Het is onze lotsbestemming de
menselijke soort de ruimte in to brengen", zei Reagan, "om daar bevrij-
ding van tirannie, schaarste, onwetendheid en oorlog to vinden". U leest
bet goed, de ruimtevaarttechnologie, de vlucht omhoog en vooruit, die
voor de meeste beschouwers armoede, schaarste en oorlog op aarde
lijkt to bevorderen, wordt, zonder dat ik enig protest heb gehoord,
gelegitimeerd als bevrijding van schaarste en oorlog.
Hier ligt wat mij betreft een van de grote obstakels om ernstig na to
denken over bet probleem van de nulgroei. Elke keer als door iemand
met volstrekt redelijke argumenten betoogd wordt dat bet misschien
om een keur van redenen, waaronder natuurlijk de laatste tijd de eco-
logische een belangrijke plaats innemen, verstandiger is om to stoppen
met groeien, roept dat geen rationele tegenargumenten maar vooral
emoties op. Het belangrijkste voorbeeld uit de hedendaagse politiek
dat ik via Theo Potma ken, die bet mij eens tijdens een forumdiscussie
vertelde, is de reactie van Joop den Uyl op bet Alternatief Energie-
scenario. Toen hem dit werd overhandigd, was zijn eerste vraag of dit
scenario nog in de mogelijkheid van economische groei voorzag. Op
bet negatieve antwoord dat volgde, verklaarde Den Uyl dat er in dat
geval binnen de PvdA niet over gediscussieerd kon worden. Kennelijk
ligt hier een blokkade van bet denken, in elk geval voor bet economi-
sche en politieke denken. Dezelfde blokkade zien we ook bij eigenlijk
alle vaderlandse politieke partijen tot en met Groen-Links toe. Groei
moet er zijn, stoppen schijnen we niet to kunnen overwegen.
Hier ligt denk ik ook de grote aantrekkingskracht van Our Common
Future. Het Brundtlandrapport belooft ons dat ee tgroei tot 5 a 10 maal
de huidige wereldproductie mogelijk is in com, inatie met een goed
milieubeleid. Wie zou daar niet aan mee willen doers? De grenzen aan
de groei van bet rapport van de Club van Rome lijken to kunnen wor-
den vervangen, door een voorlopig ongelimiteerde en ecologische ver-
antwoorde groei. Voordat ik uitvoeriger wil ingaan op bet Brundtland-
rapport, wil ik eerst nog even aandacht besteden aan de vele pogingen
om tot nulgroei to komen, die eraan vooraf gegaa zijn.
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Het rapport van de Club van Rome eindigt met een pleidooi voor nul-
groei als een evenwichtstoestand. In dit pleidooi wordt naast moderne
denkers als Mishan en Daly vooral uitgebreid verwezen naar de grote
19e eeuwse filosoof en politiek econoom J.S. Mill. Omdat Mill ook in
het werk van onze anti-groei econoom R. Hueting een belangrijke
plaats inneemt, zal ik kort op zijn beschouwingen ingaan zoals die to
vinden zijn in het hoofdstuk Of the Stationary State' van zijn Prin-
cipals of Political Economy. Mill begint met de simpele vraag to stellen
naar welk doel wi j eigenlijk toe willen groeien. Op een beperkte aarde,
zo stelt hij al in 1859, kan de groei immers niet eindeloos zijn. Op een
gegeven moment zullen we in een economisch stationaire, niet meer
groeiende maatschappij terechtkomen. Dat betekent natuurlijk niet dat
dit op alle fronten een stationaire toestand is:

Het is nauwelijks nodig op to merken dat een stationaire toestand van
bevolking en kapitaal niet een stationair stadium van menselijke voor-
uitgang inhoudt. Er zou zeker zo veel uitzicht voor alle vormen van
geestelijke cultuur, morele en sociale vooruitgang als ooit tevoren zijn,
zeker zo veel ruimte om de kunst om to leven to veredelen en een
veel grotere kans dat deze veredeld zal worden.

Het gevecht dat mensen tegen elkaar en tegen de natuur leveren om
vooruit to komen, wordt door Mill scherp afgewezen. Boven dit on-
menselijke gevecht dat ons aan Hobbes' oorlog van alien tegen alien
herinnert, verkiest hij een situatie zonder armoede, waarin de wens om
steeds rijker to worden evenzeer afwezig zou zijn als de angst om als
arme vertrapt to worden. Smalend spreekt Mill over het soort economi-
sche vooruitgang, gelegen in een toename van de produktie zonder
meer, dat het enthousiasme van de doorsnee politici opwekt.
Niet alleen deze woorden van Mill hebben hun actual i te itswaarde be-
houden. Dat geldt ook voor zijn schildering van een afschrikwekkende
toekomst, waarin de economische logica van de groei elke spontane
activiteit van de menselijke cultuur en ook van de natuur heeft uit-
gebannen:

Als de aarde al de aangename dingen zou moeten verliezen (Mill
spreekt hier over de wilde, niet in cultuur gebrachte natuur) doordat
die verdwijnen zouden ten gevolge van de ongelimiteerde groei van
rijkdom en bevolking ... dan hoop ik oprecht, ter wille vain het nage-
slacht, dat de mensheid tevreden zal zijn met een stationaire toestand,
lang voordat de noodzaak hen er toe dwingt.
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Mill achtte de stationaire toestand al in de 19e eeuw haalbaar. Hi j on-
derschatte de kracht van het gevecht dat de mensen tegen elkaar en de
natuur leveren om vooruit to komen. Vanuit deze permanente schaar-
stesituatie, gevoed door de angst om" bij een ander achter to raken,
bereikte de race vooruit en de expansie van Europa in het eind van de
19e eeuw juist een hoogtepunt. Een van de legitimaties die in die tijd
voor de groei en expansie worden gegeven zou zo aan Hobbes en
Locke ontleend kunnen zijn. Als de koek van de Engelse economie
niet zou blijven groeien, als de territoriale expansie niet voort zou
gaan, aldus deze rechtvaardiging, zou het land door een meedogenlose
klassenstrijd, een burgeroorlog verscheurd worden. Om dat to voorko-
men, moest men blijven groeien.
Een van de grootste economen van onze eeuw had dezelfde visie als
Mill op de economisch stationaire maatschappij. Omdat hij dichter bij
ons in de tijd staat en omdat aan zijn voorbeeld de beloften van het
groeiproject nog duidelijker geillustreerd kunnen worden, zal ik ook
nog kort ingaan op een min of meer filosofisch geschrift van John
Maynard Keynes. In Economische mogelijkheden voor onze kleinkinde-
ren uit 1930 postuleert deze econoom net als Mill dat er onherroepelijk
een einde zal komen aan de economische groei. Dan zal de stationaire
situatie als Joel zijn bereikt. Ook voor Keynes is deze toestand verre to
verkiezen boven de huidige periode van economische groei waarin op
de slechtste eigenschappen van de mensheid een beroep wordt gedaan.
Pas de stationaire toestand zal het de mensheid mogelijk maken zich
cultureel, sociaal, spiritueel en artistiek to ontwikkelen:

Vrij zijn om terug to keren naar een aantal van de meest zekerc en
duidelijke principes van de religie en de traditionele deugd - dat heb-
zucht een ondeugd is, het nemen van woeker een misdaad, en de
liefde voor geld verachtelijk ... We zullen dan weer het docl boven de
middelen stellen en het goede boven het nuttige. We zullen hen eren
die ons kunnen leren hoe we het uur en de dag op goede en deugdza-
me wijze kunnen plukken, de verrukkelijke menson die in staat zijn
om. direct van dingen to genieten.

Dit uitzicht op de gedroomde toestand van niet-groei ligt voor Keynes
echter heel wat verder weg dan voor Mill. Hi j acht het hoogstens pas
na een aantal generaties en misschien wel langer binnen ons bereik to
liggen. Tot die tijd zal het economisch gevecht van allen tegen allen
nog voort moeten gaan:
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Weest op uw hoede! De tijd daarvoor is nog niet gekomen. Nog
minstens honderd jaar moeten wij onszelf en iedereen wijsmaken dat
ecrlijk gemeen is en gemeen eerlijk; want gemeen is nuttig en eerlijk
niet. Hebzucht, woeker en voorzorg moeten nog een tijdlang onze
goden zijn. Want zij alleen kunnen ons uit de tunnel van economische
nood naar het daglicht leiden.

Waar het mi j hierom gaat is dat de donkere tunnel van de schaarste
waar Keynes het over heeft volgens mijn analyse van het schaarstefe-
nomeen nooit door meer groei zal kunnen worden verlaten. Integen-
deel, de route vooruit, leidt ons steeds verder in wat ik in mijn boek
Het Rijk van de Schaarste heb genoemd. Nieuwe schaarsten zo duide-
lijk door Hueting beschreven, komen op allerlei terrein to voorschijn
in deze wanhopige race vooruit. Zelfs al zien we dat, zelfs al beseffen
we vaag dat we steeds dieper de tunnel ingaan, toch schijnen we niet
to kunnen stoppen. De angst om door anderen voorbij gestreefd to
worden, drijft ons tegen wil en dank voort.
ik wil dit met een actueel voorbeeld dat ik al eens eerder heb gebruikt,
illustreren. Toen minister Smit-Kroes in de herfst van 1987 het mobi-
liteitsscenario voor de Randstad lanceerde, werd van vele kanten heftig
geprotesteerd tegen de heus niet al to grote beperkingen die hier aan
het autoverkeer werden opgelegd. Wat er achter deze protesten zat,
werd o.a. duidelijk uit een grote advertentie van onder andere de
ANWB, de Bovag en de Federatie Wegvervoer. Hierin werd gesteld dat
ter wille van 'de vooruitgang' in ons land er vrij baan moest komen
voor het personen- en goederenvervoer op de weg:

Zijn we zuinig met investeringen, dan raken we logischerwijze ach-
terop ... dan dreigt ons land voor z'n vooruitgang achteraan to moeten
sluiten.

De Nederlandse Organisatie van het $eroepsgoederenverkeer op de
weg onderbouwde deze advertentie met veel cijfers. Zij wees er bij-
voorbeeld op dat in de distributiesector 7% van het nationale inkomen
wordt verdiend en dat er een half miljoen directe en indirecte ar-
beidsplaatsen aan verbonden zijn. Als er geen vrij baan gemaakt zou
worden voor deze sector, zou de concurrentie uit het buitenland deze
in de toekomst ongetwijfeld uit de markt prijzen. De, logica is weer
onverbiddelijk. 'De anderen' dwingen ons steeds in een richting die we
eigenlijk niet willen.
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In de advertentie wordt het volstrekt duidelijk onder welke vlag wij
ons, loerend en lettend op elkaar, voortbewegen. Het meest gebruikte
woord erin is 'vooruitgang'. We gaan vooruit, steeds harder en sneller.
Vooruitgang is de ongecobrdineerde uitkomst van het tegen elkaar
opbieden en achter elkaar aanhollen van mensen en collectiviteiten. De
richting ervan wordt steeds voor iedereen door 'de ander' bepaald.
Waar we naar toe gaan bepaalt en weet niemand vanuit zichzelf. Ook
wordt dit niet gezamenlijk bepaald. Het enige dat we zeker weten is
dat we op weg zijn naar een toekomst waarin het milieu steeds meer
bedreigd en vervuild zal worden.
Nogmaals, dit wordt erkend, maar we schijnen er niets tegen to kun-
nen doen. Hoe moeten we anders een Nationaal Milieu Plan inter-
preteren dat slechts 20% van onze bossen meent to kuninen redden.

Naties snoeven tegen elkaar over de hoogte van hun groeicijfers. Ze
worden zenuwachtig als ze niet dezelfde groei doormaken als Japan.
De landen hollen achter elkaar aan, in plaats van een discussie to
voeren over de richting van de economie.

Deze uitspraak van de econoom Harry de Lange werd verleden jaar
gedaan in Utrecht op een studiedag over het Brundtlandrapport. De
meeste inleiders op deze dag waren van mening dat de door Brundt-
land gelanceerde begrippen duurzame groei en duurzame ontwikkeling,
net als de daarvoor o.a. bedachte termen organische en selectieve groei
nog steeds onvoldoende rekening hielden met het milieu. Ik deel deze
vraagtekens, maar als niet-econoom kan ik ze niet hard maken.
Mi jn kritiek op het Brundtlandrapport zal daarom meer langs cul-
tureel-filosofische lijnen verlopen. Daarbij wil ik om to beginnen eer-
lijk opmerken dat mijn waardering voor Our Common Future na inten-
sieve gesprekken met twee vrienden, Reginald Luijf en Wolfgang
Sachs, sterk veranderd is. Afgelopen december heb ik in Het Parool als
boekrecensent, dit rapport nog, ondanks al mijn ook toen al bestaande
bezwaren, als het belangrijkste boek genoemd dat ik dat jaar had gele-
zen. Lange discussies met Reginald Luijf die ondertussen in Transaktie
een artikel over Our Common Future heeft gepubliceerd en Wolfgang
Sachs, hebben dit positieve oordeel aanmerkelijk bi jgesteld.
Wat in het Brundtlandrapport allereerst opvalt, is dat het werkelijk
alles binnen het moderne wereldbeeld van de economie en van haar
vooronderstelling, de schaarste, trekt. Elk onderdeel van de menselijke
cultuur wordt tot een onderdeel van de economie gemaakt, binnen een
schaarste-logica getrokken. Of het nu gaat over de traditionele land-

24



bouw, over de omgang en leefwijze van de Indianen in het tropisch
regenwoud, de voedseltoebereiding van vrouwen in Afrika, alles wordt
aan criteria van economische efficiency onderworpen. Het doel van at
deze activiteiten is niet meer om tot een cultureel zo goed mogelijke
samenleving to komen, maar tot een zo efficient mogelijk overleven.
Het overlevingsbegrip, survival, wordt gebruikt om at het culturele dat
niet economisch efficient is, to verwijderen. De beroemde woorden
van Chief Seattle uit 1854, die iedereen die met milieu ter harte gaat,
wel kent, zo vaak komen ze in artikelen, boeken en op posters terug,
moeten hier toch nog maar een keer geciteerd worden. Volgens Chief
Seattle betekende de wijze waarop de blanken de natuur, het uitzicht
op de heuvels, de snelle pony van de jacht, de grote adelaars, en de
spar die glanst in de zon, vernietigen "het einde van het leven en het
begin van het overleven". Welnu, het Brundtlandrapport is, als het uit-
gevoerd zou worden, voor veel volken misschien het begin van het
overleven en het einde van hun cultuur.
Dat het ook het einde van hun natuur, zoals ze die beleefd hebben,
betekent, is ook duidelijk. Net als voor Locke, is ook voor de schrij-
vers van Our Common Future, de natuur uiteindelijk de vijand van de
mens, ze vormt nog steeds een bedreiging omdat zij net als bij Locke
to weinig middelen aan de mens verschaft. Zeker, zij moet in de strijd
tegen haar, niet totaal onderworpen worden, zoals Bacon en Locke nog
wilden, wij hebben ondertussen geleerd dat dat niet kan, maar ze moet
gemanaged worden. De natuur die door veel volken nog als een oikos,
een tehuis, beleefd wordt, zo stelt Luijf terecht, is in Our Common
Future gedegradeerd tot een verzameling schaarse grondstoffen die
beheerd moeten worden.
Economische groei -nogmaals het gaat om 5- tot 10-voudige groei in
het Brundtlandrapport- heeft er nu ineens een heel nieuwe nooit eer-
der gehoorde legitimatie bij gekregen. Diende de groei eerst om men-
sen in de derde wereld via ontwikkelingsinspanningen welvaart to ver-
schaffen, thans wordt ze primair verdedigd om het milieu to bescher-
men. Want het is niet meer de overdaad van de industriele produktie-
wijze, die het milieu vooral bedreigt, zoals we nog tot voor kort
dachten, maar de armoede in de derde wereld is een even grote be-
dreiging ervan. Groei moet het milieu redden.
Zoals gezegd, kan ik niet de economische claim van het Brundtland-
rapport dat een ecologisch verantwoorde sustainable growth mogelijk
is, ontkrachten. Waar ik op wit wijzen, is dat de Brundtlandcommissie
de laatste, onherroepelijke stap doet die de westerse mensheid sinds
Locke gegaan is. De westerse expansie heeft in de afgelopen eeuwen
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grote delen van de wereld onderworpen aan de schaarstelogica. Het
westerse project van ontwikkeling en ontwikkelingshulp was tot voor
kort de laatste manifestatie van dit proces. De kritiek op de ontwik-
kelingsideeen van het westen werd echter de laatste jaren steeds luider.
Een van de sterke argumenten van de critici was dat ontwikkeling tot
onherstelbare ecologische schade, tot the ungreening of the third
world" leidde. Het Brundtlandrapport draait ineens de zaken om. Ont-
wikkeling en groei krijgen plots de taak het milieu to redden. De ont-
wikkelingsdeskundigen krijgen, na het aanvankelijke faillissement van
de ontwikkeling, juist een uitbreiding van hun taak. Er openen zich
heel nieuwe gebieden voor de interventie van de beleidsmakers en
technocraten. En hun interventies worden des to onweerstaanbaarder
omdat ze nu ineens in naam voor het overleven van de mensheid
plaatsvinden. De ecologische metafoor van het ruimteschip aarde had
dit proces al voorbereid. Op een ruimteschip hebben tenslotte de des-
kundigen en niet de passagiers het voor het zeggen.
Ik wil met een beeld eindigen. De ren vooruit die in het westen zo'n
drie eeuwen geleden begon om aan de schaarste to ontsnappen, leidde
ons, zo ontdekten we begin zeventiger jaren, in de richting van de
afgrond. Dat was de toenmalige boodschap van de Club van Rome. We
leken halt to moeten houden. De economische en ecologische experts
beloven ons echter o.a. via de Brundtlantcommissie dat dit stoppen niet
nodig is. De deskundigen kunnen ons veilig langs het randje van de
afgrond leiden. We kunnen voort blijven hollen, we kunnen blijven
groeien, zonder dat we -zolang we naar de deskundigen luisteren- over
de rand naar beneden vallen.
De discussie waar u volgende week o.a. via Hans Opschoor waarschijn-
lijk mee geconfronteerd zult worden, is of die deskundigen gelijk heb-
ben. Kunnen we echt wel zo ver gaan als zij ons beloven. Wat mij
daarentegen interesseert is meer de positie die John Stuart Mill in de
vorige eeuw al innam. Met hem zou ik ervoor willen vechten en plei-
ten om, lang voordat we de grenzen van de draagkracht der natuur die
de deskundigen ons voorhouden, bereikt hebben, al zelf cultuurlijke
grenzen to stellen.

Ik kom net terug van een ecologische confetentie in de V.S. Daar werd
onderscheid gemaakt tussen 'limits' en 'limitations'. Bij limitation gaat
het vooral om een wetenschappelijk vastgestelde grens. Tot zover en
niet verder, anders val je onherroepelijk in de afgrond. In plaats van
het toekomstige maatschappelijke pad langs de afgrond dat o.a. het
Brundtlantrapport ons voorspiegelt, zou ik willen pleiten voor de mo-
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gelijkheid om limits, .cultuurlijke grenzen, to erkennen. Alleen in een
maatschappij die op enige afstand van de afgrond halt houdt, hebben
de burgers de mogelijkheid om gezamenlijk het goede samenleven
gestalte to geven, in plaats van onder leiding van deskundigen op de
rand van die afgrond to overleven.
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Welvaart, economische groei en milieu`
Prof. dr. J.B. Opschoor

Het probleem: de begrensde milieugebruiksruimte

Kijk je naar wat er in leerboeken over het Joel van de economische
wetenschap en van economische bedrijvigheid wordt gezegd, dan komt
men al gauw tegen dat het erom gaat de gemeenschappelijke welvaart
zo groot mogelijk to maken, to 'maximaliseren'. Onder welvaart wordt
dan niet verstaan: rijkdom, of: de hoeveelheid goederen om ons heen,
maar: de mate waarin de mens als individu en de maatschappij als
geheel vindt dat haar behoeften zijn bevredigd. Dat is welvaart. Het
gaat dus niet om stapels spullen, maar om behoeftenbevrediging. "Wel-
fare is a stale of mind", zeggen de Engelsen, en zo is het zeggen de
theoretische economen. Straks zullen we zien dat hierover een babylo-
nische spraakverwarring is ontstaan.

De maatschappij streeft naar continuiteit en welvaart; preciezer: naar
een tendentieel stijgend welvaartsniveau per hoofd. Om continuiteit en
welvaart to realiseren, zijn economische activiteiten nodig (produktie,
distributie, consumptie etc.) die beslag leggen op produktiefactoren
zoals arbeid en kapitaal. Zie je daarbij consumptie als het doel van de
produktie -een andere onder economen geliefde gemeenplaats- dan is
het al gauw zo, dat welvaartsgroei als uitkomst wordt gezien van. een
proces van groei van produktieve activiteiten. En vandaar is de iden-
tificatie van welvaart en produktie maar al to gauw een feit.
Produktieve activiteiten doen echter niet alleen een beroep op arbeid
en kapitaal. Die activiteiten doen ook direct en/of indirect een beroep
op een stroom van leveranties van goederen en diensten uit het natuur-
lijk milieu. Het natuurlijk milieu biedt weliswaar ruimte voor zulke
vormen van milieugebruik, maar niet ongelimiteerd. Ongeremde en
ongekanaliseerde voortzetting van de groei van deze activiteiten dreigt
de duurzaamheid van die stroom van leveranties in gevaar to brengen.
Er zijn grenzen gesteld aan wat de natuur aan leveranties kan plegen
richting maatschappij, en bovendien: door druk uit to oefenen op het
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milieu, drukt de maatschappij zelf die grenzen nog eens naar beneden.
Er is op elk moment, gegeven de dan geldende stand van de techniek,
een eindige milieugebruiksruimte.

Het hoofdprobleem is, dat deze terugkoppeling vanuit het milieu naar
de economie, at sinds vroeg in de vorige eeuw buiten spel werd geacht
to staan, zodat economen feitelijk een blinde vlek hebben ontwikkeld
voor vraagstukken het milieu betreffende. Men dacht, dat zo ongeveer
alles wat men maar zou willen wet gemaakt kon worden en als dat nog
niet zo was, verwachtte men dat technologische ontwikkeling dat snel
wet mogelijk zou maken. En eerlijk gezegd -de economische ge-
schiedenis sinds 1850 gaf ook voedsel aan die gedachte. Aldus werden
de fysieke grenzen weggeduwd uit het economisch bewustzijn.

Een uit die denkfout voortvloeiend nevenprobleem is, dat men de
welvaart op een verkeerde manier is gaan meten en wet op een zoda-
nige manier, dat de economie er eerder op gericht wordt om die ruim-
te uit to denderen, dan dat ze er zorgvuldig mee om leert gaan.

Ik zal eerst de traditionele denklijn volgen, en daar vanuit de economie
zelf tegenaan schoppen. Daarna zal ik proberen een breder kader to
schetsen dat naar mijn mening meer recht doet aan de onderlinge af-
hankelijkheden van milieu en economie.

Welvaart en groei: het traditionele denkraam en z1n historic

In een inmiddels grijs verleden, in de 17e eeuw en daaromtrent, ging
het de toen aan economische vraagstukken werkende intelligentia, de
'mercantilisten', er vooral om, dat de rijkdom van de vorst vergroot
diende to worden. Rijkdom van de vorst zou de veiligheid en de con-
tinuiteit van diens rijk garanderen en in die zin ook de onderdanen ten
goede komen. Die rijkdom werd primair gemeten aan de hoeveelheid
edelmetaal in de schatkist van de vorst. Die hoeveelheid kon worden
vergroot door exporteren op een hoger niveau dan importeren, zodat er
per saldo een stroom goud en zilver het land in° kwam. Later verander-
den de inzichten, onder invloed van de 'fysiocraten'. Die zagen de
rijkdom van de natie als het hoogste doel, en meenden dat die kon
worden afgemeten aan het potentieel in termen van reele produktie uit
de landbouw. Land was de enige uiteindelijke bron van rijkdom; het
landbouwoverschot maakte handel en industrial isatie mogelijk. De
vader van de moderne economie, Adam Smith, is het au fond eens met
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die fysiocraten als het gaat om de doeleinden van de economische
politiek: het gaat ook hem om de 'wealth of nations', al verschilt hij
fundamenteel met de fysiocraten van mening omtrent de vraag waar
die rijkdom vandaan komt. Bij hem is dat niet alleen, of primair, het
land, maar de arbeid. Vanaf dat moment, zou je enigszins chargerend
kunnen zeggen, verdwijnen natuur en milieu (want dat zijn de moder-
ne benamingen voor wat die oude economen 'land' noemden) uit het
blikveld van de economie, tot in 1967 E.J. Mishan zijn boek The Cost
of Economic Growth publiceert. Het gaat dus primair om rijkdom, en
die valt to halen uit arbeid en arbeidsdeling, aldus de klassieke econo-
men. Let wel, het gaat hen om een zo groot mogelijke rijkdom voor
een zo groot mogelijk aantal. De klassieke economen waren ruim-
hartige liberalen met en sociaal besef. Na 1870 verandert er iets in de
economische wetenschap: de aandacht voor 'rijkdom' verdwijnt en
maakt plaats voor een gerichtheid op 'nut', of 'welvaart', in-
dividualistisch opgevat. Men onderkent dat welvaart een subjectief
begrip is, niet een objectieve, meetbare hoeveelheid spullen op de
plank of centen in de geldkist. Het gaat om de mate van behoeften-
bevrediging, zo leert men inzien. Economie is sindsdien de wetenschap
die de schaarste wenst terug to dringen, die de mate van behoeften-
bevrediging wenst to maximaliseren, en dat vergt een steeds toenemen-
de consumptie per hoofd van de bevolking, en dus een zelfs nog ster-
ker toenemende (vanwege de bevolkingsgroei) produktie.

De mate van behoeftenbevrediging is niet een eenvoudig meetbare
zaak. Net als bij andere 'states of mind' is er niet zo maar een ther-
mometertje dat je vertelt hoe die toestand is. In een poging om op
'welvaart' wel kwantitatief greep to krijgen, hebben economen sinds
het begin van deze eeuw een benadering ontwikkeld waarin het natio-
nale produkt of de tegenhanger daarvan: het nationale inkomen, als
maat werd gezien voor de welvaart. Hoe meer inkomen, of hoe meer
goederen en diensten voor consumptie, hoe meer de behoeften immers
bevredigd zouden kunnen worden (zolang tenminste de behoeften de-
zelfde zouden blijven)? Pigou (1920: The Economics of Welfare) was
daarin het meest subtiel: natuurlijk was welvaart in economische zin
nog niet hetzelfde als welzijn, en natuurlijk was er ook nog wel een
verschil tussen de marktwaarde van goederen of het opgetelde inkomen
en economische welvaart, maar je mocht toch, aldus Pigou, in alle re-
delijkheid aannemen dat iemand tevredener was naarmate hij meer be-
zat, en je hoefde toch niet automatisch aan to nemen dat die toename
van rijkdom of welstand iemand langs andere weg ongelukkiger zou

31



maken? Welnu, aldus nog steeds Pigou, dan kon je best veronderstellen
dat als de netto hoeveelheid goederen toenam in een maatschappij, ook
de welvaart zou stijgen. Sindsdien is men steeds meer gaan leunen op
het Nationaal Inkomen of het Nationaal Produkt als maat voor die
netto hoeveelheid goederen en dus als maat voor de welvaart. En dat
deugt niet, zoals ik straks zal betogen. Maar nu eerst even de saaie
dieptes van de definities in, om straks wat preciezer de problemen met
deze welvaartsindicator to kunnen schetsen.

Idealiter is er dus slechts dan sprake van economische groei als er
sprake is van welvaartsgroei. Praktisch en in de politiek wordt wel-
vaartsgroei echter gemeten aan het Bruto Nationaal Podukt (BNP) en
wordt economische groei dus gelijkgesteld aan de toename van dat
produkt. Men spreekt wet van een 'brede' en van een 'enge' definitie
van welvaart, maar tussen die twee gaapt toch een hele kloof.

Het Bruto Nationaal Produkt wordt in geld berekend. Wit men opeen-
volgende BNP-cijfers met elkaar kunnen vergelijken, dan moet dat
BNP natuurlijk niet stijgen als er toevallig prijsverhogingen zijn ge-
weest: het moet gaan om reele stijgingen, om 'volume'-stijgingen, dus
reken je, om het technisch to zeggen, met constante prijzen. Je bent als
econoom geinteresseerd in de toename van het reele BNP. Het BNP is
verder een grootheid die wordt afgeleid uit marktprijzen, dat wil zeg-
gen dat de waarde van goederen en diensten wordt gelijkgesteld aan
hun marktwaarde. De totale in een maatschappij geproduceerde hoe-
veelheid netto produktie kan in dit denkraam worden gevonden door
de marktwaarden van alle produkten op to tellen, behalve voorzover
het gaat om de waarde van in het produktieproces verbruikte produk-
ten. Technisch gezegd: het gaat om de toegevoegde waarde. Die toege-
voegde waarde kan worden bereken door at dan niet de afschrijvingen
(op gebouwen, machines e.d.) mee to rekenen; doet men dit niet dan
volgt de netto toegevoegde waarde en gebeurt dit wet dan volgt de
bruto toegevoegde waarde. Tenslotte kan men at dan niet de markt-
prijzen corrigeren voor allerlei indirecte belastingen zoals de BTW.
Rekent men inclusief deze belastingen, dan krijgt men de (netto of
bruto) toegevoegde waarde tegen marktprijzen, en laat men ze buiten
beschouwing dan volgt de (bruto of netto) toegevoegde waarde tegen
factorkosten. Heel vaak wordt gerekend met het Bruto Nationaal Pro-
dukt tegen Marktprijzen. Dat is het BNP dat ook in internationale
vergelijkingen terugkomt (zie het kadertje met definities).
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De som van de toegevoegde waarden van alle in Nederland
plaatsvindende activiteiten levert het Binnenlands Produkt op. Telt
men daarbij op de per saldo uit het buitenland verkregen inkomens,
dan ontstaat het Nationale Inkomen. Het Nationaal Inkomen valt dus
vanuit twee aspecten to bezien: het is to zien als de som van alle waar-
detoevoegingen in het binnenland plus de netto inkomens uit het bui-
tenland. Het is ook to zien als de som van de beloningen van alle Ne-
derlandse produktiefactoren, en wel omdat de netto toegevoegde waar-
de bestaat uit lonen, winsten, interest, e.d.: alle inkomensbestanddelen
(zie kadertje met definities hieronder).

Definities van Nationaal Product en Nationaal Inkomen (voor
liefhebbers)

Het hele begrippenapparaat rondom nationaal inkomen en -produkt is
op to bouwen met behulp van de termen: inkomens (lonen, winsten,
enz.), indirecte belastingen (BTW, etc.) en subsidies, afschrijvingen.
De begrippen factorkosten, marktprijzen, toegevoegde waarde bruto
en netto zijn in de hoofdtekst omschreven. De precieze definities zijn
nu als volgt:

Nationaal Inkomen (netto, factorkosten) =
Binnenlands Produkt (netto, factorkosten) + saldo buitenlandsse
inkomens

Binnenlands Produkt (netto, factorkosten) =
Binnenlands Produkt (netto, marktprijzen) + subsidies - indirecte
belastingen

Binnenlands Produkt (netto, marktprijzen) =
Netto Toegevoegde Waarde overheid en bedrijven

Netto Toegevoegde Waarde = Inkomens = Lonen + Winsten +
Interest

Nationaal Inkomen (netto, marktprijzen) =
Nationaal Inkomen (netto, factorkosten) - subsidies + indirecte belas=
tingen

Nationaal Produkt (bruto, marktprijzen) = Nationaal Inkomen (netto,
marktprijzen) + afschrijvingen
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De feitelijke ontwikkeling van het reele BNP (tegen marktprijzen) is
sinds bet begin van deze eeuw in Nederland (en in de meeste westerse
landen) meer dan verelfvoudigd; per hoofd van de bevolking is sprake
van een verdrieenhalfvoudiging. Dat zijn getallen die een gigantische
welstandsontwikkeling weerspiegelen, en die er niet om liegen als bet
gaat om de milieubelasting. Het grootste deel van deze toename stamt
uit de naoorlogse periode. Sinds 1950 is de welvaart per hoofd van de
bevolking uitgedrukt in bet reele BNP per hoofd, meer dan verdub-
beld. Een eerste vraag die daarbij onmiddellijk opkomt, is: denkt u dat
ook de welvaart als graad van behoeftenbevrediging een verdubbeling
to zien gegeven heeft? Een tweede vraag is natuurlijk: wat heeft die
verelfvoudiging betekend voor de druk van de economie op het na-
tuurlijke milieu?

BNP als welvaartsmaatstaf: een kritiek

Er is nogal wat aan to voeren als grond voor de stelling dat BNP en
welvaart niet een op een op elkaar betrokken zijn, en dus voor bet
vermoeden dat ontwikkeling van de een nog niet een toename van de
ander betekent.

Ten eerste: de dimensionele discrepantie.
Welvaart is nu eenmaal meer dan de voor dit en voor dat gecorrigeerde
optelling van de marktwaarden van goederen en diensten. Welvaart
-dat is standaard economische theorie- is ook afhankelijk van zaken
als: vrije tijd, de mate van inkomens(on)gelijkheid, en van de kwaliteit
van de woon-, werk- en recreatieomgeving. Die laatste elementen
worden in bet BNP niet weerspiegeld, en voorzover er systematische
tegenkoppelingen tussen die grootheden bestaan, is de betekenis voor
de welvaart van een toegenomen BNP dus ongedetermineerd. Milieu-
degradatie als gevolg van economische activiteit is zon tegenkoppeling.

Ten tweede: de verwaarlozing van niet-marktwaarden.
Tal van activiteiten dragen wel bi j tot welvaart maar worden niet mee-
geteld in bet BNP. Denkt u aan: huishoudelijk werk, onderlinge
dienstverlening, diensten uit bezit, en diensten die het milieu ver-
schaft. Het BNP neemt dus to weinig goederen en diensten rnee.

Ten derde: degenegeerde neveneffecten. I

Tal van effecten van ons handelen komen voor _rekening van derden.
Denkt u aan de schade door milieuvervuiling of de overexploitatie van
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gemeenschappelijke hulpbronnen. Het gaat hier om wat economen
noemen: externe effecten, die niet tot uiting kpmen in de marktprijzen
van de goederen en diensten die ze veroorzaken. Een aantal stromen
van (negatieve) goederen en diensten worden dus ten onrechte niet
meegenomen in het BNP.

Ten vierde: de dubbeltelling van defensieve uitgaven.
Wanneer een achteruitgang van milieukwaliteit wordt gepareerd door
mensen met het treffen van maatregelen, dan wordt dat geteld als toe-
genoemen produktie, en dus als toegenomen welvaart, terwijl niet
wordt gecorrigeerd voor de welvaartsdaling die aanleiding was voor
deze extra uitgaven. Daardoor ontstaat een vertekening.

Ten vijfde: de afschrijvings-asymmelrie.
Bij de berekening van het BNP wordt wel gecorrigeerd voor de af-
schrijvingen op traditionele kapitaalsgoederen, maar de vermindering
van het milieukapitaal (zie hieronder) blijft buiten beschouwing.

Deze vijf factoren zijn even zovele wiggen tussen de begrippen wel-
vaart en BNP. Groei van de een -bijvoorbeeld BNP- leidt niet auto-
matisch tot groei van de ander -tot groei van de welvaart. Sterker nog:
groei van het BNP leidt in eerste instantie tot een groter beslag op
natuurlijke hulpbronnen en tot meer vervuiling. In eerste instantie
betekent een vertienvoudiging van de produktie en de consumptie een
vertienvoudigd beslag op materialen en energie, op ruimte; het bete-
kent ook een vertienvoudigde vervuiling. Natuurlijk is dat maar een
eerste benadering, en kunnen er tal van mitigerende invloeden werk-
zaam zijn (denk aan de invoering van schonere produktieprocessen).
Maar groei van het BNP dreigt de maatschappij dichter to brengen bij
de fysieke grenzen aan de groei. Het is de vraag of de maatschappij
die grenzen voldoende tijdig onderkent. Daarover straks nog wat. Eerst
wil ik wat rustiger stilstaan bij die grenzen zelf, en bij de vraag waar-
om de maatschappij ondanks de risico's van voortgaande groei, dit pad
toch inslaat.

Welvaart en milieu

Welvaart wordt als regel ruim gedefinieerd, als zijnde bepaald door
o.a. materiele consumptie, werkgelegenheid, milieukwaliteit. Met de
milieukwaliteit wordt in eerste instantie gedoeld op de 'consumptieve'
betekenis van het milieu (bijv. de kwaliteit van de leefomgeving, zoals
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rust, frisse lucht, etc.; landschappelijke variatie, etc). Welvaart is aldus
in eerste instantie opgevat Ws afhankelijk van een aantal (hoofdzake-
lijk) stroomgrootheden, afkomstig uit de economie en uit het milieu.

Maar er is meer: hot milieu heeft naast consumptieve functies oak pro-
duktie- en infrastructurele functies. Die laatste functies komen beter
in zicht, wanneer wordt gelet op de welvaartsbronnen:
(i) de voorraadgrootheden waarop de economische, op welvaartsver-

groting gerichte, activiteiten een beroep doen, en
(ii) de processen die die voorraden op peil houden, regenereren en

aanvullen.

Bij die voorraadgrootheden kan men, voor wat het economisch proces
betreft, denken aan de economische structuur in termen van de aan-
wezigheid van produktiefactoren (arbeid, kennis, kapitaal, infrastruc-
tuur, maar ook: natuur). Bij die regeneratieprocessen kan men maat-
schappelijke en ook natuurlijke processen onderscheiden. Bij arbeid:
de reproduktie van de beroepsbevolking; bij kennis: onderwijs, re-
search en ontwikkeling; bij kapitaal en infrastructuur: vervangingsin-
vesteringen en innovatie; bij natuur: kringlopen, zelfreiniging, popula-
tiedynamische regeneratie en groei. Op elk moment en gegeven de dan
heersende stand der techniek, is er sprake van een eindige, maar niet
duidelijk afgebakende milieugebruiksruimte. Zonder er erg in to heb-
ben, kun je die ruimte uitlopen, maar de rekening daarvan krijg je
dan meestal later gepresenteerd: milieuproblemen hebben vaak het
karakter van een tijdbom met een lange lont. Nederland zoals het nu in
elkaar zit, biedt bi jvoorbeeld een gebruiksruimte van 700 mol zuur per
ha; ga je verder, naar bijv. 1400 mol, dan kost je dat een deel van je
ecosystemen (i.c. heiden en vennen). Ga je nog verder, naar bijv. 2400
mol/ha, dan kan je slechts instaan voor de gezondheid van 20% van je
bos. Die verzuring kan vandaag plaatsvinden, de bomen vallen echter
pas over 20 jaar om.

Traditionele economische activiteiten doen (via vervuiling, grondstof-
fenclaims en aantasting van ecosystemen en ecologische processen) een
beroep op dat potentieel en kunnen zelfs de daaraan ten grondslag
liggende regeneratiesystemen aantasten. Het natuurlijk potentieel kan
anderzijds worden ontzien of zelfs ontwikkeld door schone tech-
nologie, grondstoffenbesparing, materialensubstitutie, zuivering, aanleg
van ecologische infrastructuur, etc. Daarbij dient ook to worden uit-
gegaan van verschillen in de karakteristieke periodes die die verschil-
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lende processen kenmerken: regeneratie van een bosbestand vergt een
langere periode dan vernieuwing van een gemiddeld kapitaalgoed, etc.
Het fysiek milieu stelt aldus grenzen aan de mogelijkheden van uit-
breiding van economische activiteiten (er is een op enig moment, ge-
geven de stand der techniek en het budget voor milieubeheer, begrens-
de 'milieugebruiksruimte'), anderzijds legt het welvaartsniveau grenzen
op (gegeven de maatschappelijke prioriteit voor duurzaamheid) aan de
omvang van de inspanningen voor het onderhoud c.q. de uitbouw van
die 'milieugebruiksruimte'.

In de meeste economische beschouwingen worden de vaak complexe en
dynamische interacties tussen economische processen en de economi-
sche structuur (in termen van de aanwezigheid van de traditionele pro-
duktiefactoren) enerzijds, en de natuurlijke processen 'achter' de pro-
duktieve en de consumptieve betekenis van milieufuncties anderzijds,
onderbelicht of ronduit veronachtzaamd. Dit blijkt o.a. uit het hante-
ren van (slechts) de traditionele indicatoren voor de maatschappelijke
welvaart. Veranderingen m.b.t. de potenties van het natuurlijk milieu
(het 'milieukapitaal') worden daarin niet verdisconteerd, noch worden
ze als afzonderlijke indicatoren meegenomen in een meerdimensionale
welvaartsregistratie. Hierdoor ontstaat een theoretische -en ook reele-
discrepantie tussen de welvaartsontwikkeling en wat als zodanig wordt
aangemerkt -het BNP.

Nogmaals: het BNP is ongevoelig voor:
1. de verschillen in welvaart die ons geworden door verschillen in de

milieukwaliteit zoals wij die direct (d.w.z.: buiten de markt om)
beleven;

2. de welvaartsverliezen die wij anderen aandoen door de milieube-
lasting als gevolg van onze activiteiten;

3. het felt dat een deel van wat als 'consumptie' wordt geteld als po-
sitieve bijdrage, feitelijk bestaat uit uitgaven die ons moeten be-
schermen tegen milieudegradatie en dus niet zouden mogen mee-
tellen;

4. de kapitaalsverliezen die in het milieu ontstaan door overex-
ploitatie en milieuaantasting.

Wanneer de maatschappij het BNP als exclusief richtsnoer neemt, den-
dert de maatschappij als een stier door de porceleinkast van die mi-
lieugebruiksruimte heen, en vertrapt en passant het Bras waar morgen
van geleefd moet worden.
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Deze situatie wordt weliswaar langzaam maar zeker erkend, maar
daarmee is ze nog Lang niet uit de wereld. In reactie op het Brundt-
landrapport en het Nationaal Milieubeleidsplan, is door organen als de
CRMH, de NBR, en nu ook de SER, gepleit voor indicatoren in aan-
vulling op het BNP, om een beter zicht to krijgen op de duurzaamheid
van onze welvaartsontwikkeling. Ook in OECD-verband is die vraag
nu expliciet aan de orde, evenals in de Verenigde Naties.

Duurzaamheid en groei

Het veelgeroemde Brundtlandrapport (World Commission on Environ-
ment and Development: Our Common Future, Oxford University Press
1987), ziet op mondiale schaal dat er gegroeid moet worden wit de
milieudegradatie een halt worden toegeroepen. Dat is zo, omdat -op
zich terecht- armoede als een van de veroorzakers van milieudegrada-
tie wordt aangemerkt. Er wordt dus enerzijds gepleit voor: 'reviving
growth' (in de industri6le landen wordt gestreefd naar een economi-
sche groei van 3-4%, en in de ontwikkelingslanden 5-6%). Het gaat
hier duidelijk om groei in de simplistische zin van: toename van het
BNP.
Anderzijds erkent men wel de risico's daarvan; vandaar het pleidooi
voor: 'changing the quality of growth', teneinde een rechtvaardiger
verdeling van de vruchten ervan to realiseren, de kwetsbaarheid voor
economische crises to verminderen, en: "... to maintain the stock of
ecological. capital ...". Ook "conserving and enhancing the resource base"
is nodig, niet alleen als basis voor een duurzaam produktief en con-
sumptief gebruik ervan door onszelf, maar ook vanwege een morele
verplichting jegens andere soorten en toekomstige generaties. Dit bete-
kent dat er een draai wordt gegeven aan de BNP-groei zodanig, dat
deze ook een welvaartsgroei zou kunnen inhouden.

Maar kan dat allemaal wel? Het valt op, dat het WCED-rapport niet
ingaat op de (in)compatibiliteit van de door haar voorgestelde (hoge)
groeicijfers met de gewenste duurzaamheid van het door die groei
geimpliceerde beslag op het natuurlijk potentieel. Gevreesd moet wor-
den, dat die twee op zeer gespannen voet staan.

1. Er kan sprake zijn van een tegenstelling op korte termijn, tussen
'milieu' en 'groei', indien milieumaatregelen beslag leggen op
schaarse produktiefactoren. Wat je uitgeeft aan zuivering, kun je
niet ook aan videos spenderen. Of dit tot welvaartsdaling leidt, is
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een andere zaak: voor zover mensen een schoner milieu ook be-
langrijk vinden kan het even goed zijn, dat ze zich per saldo beter
of voelen en dus welvarender zijn dan wanneer ze allemaal videos
hadden in plaats van een schone Rijn.

2. De negatieve invloed van milieumaatregelen op de groei van het
BNP kan worden versterkt in situaties waarin landen daardoor
delen van hun industrie in een nadeliger internationale concurren-
tiepositie brengen. Daardoor zou immers een schoon milieu ge-
kocht zijn tegen de prijs van een weglopende industrie.

Tegenover deze twee overwegingen staan de volgende:

a. macro-economische analyses in OECD-verband, van de conse-
quenties van gevoerd en voorgenomen milieubeleid in diverse lid-
staten, laten geen substantiele economische effecten zien, noch in
positieve noch in negatieve zin;

b. van een vooruitlopend milieubeleid gaan, naast het feit dat zij de
negatieve effecten compenserende impuls hebben op de 'milieu-
produktiesector', prikkels uit tot additionele ontwikkeling en in-
novatie die juist een lange termijn concurrentievoordeel kunnen
opleveren;

c. de berekeningen rond het Nationaal Milieu Beleidsplan suggereren
dat een duurzaam Nederland mogelijk zou zijn bij een verdubbeld
BNP, mits we dan 3-4% (in plaats van de huidige 1,5%) van dat
BNP uitgeven aan onderhoud van de milieugebruiksruimte en
daarop gerichte preventieve maatregelen: nog steeds een zeer be-
scheiden slokje uit een dubbele whisky.

Maar we zijn er nog niet met de tegenstellingen tussen milieu en eco-
nomie:

3. In de eerste fasen van de milieubeleidsontwikkeling kunnen ge-
makkelijk technieken, produkten en processen worden ontwikkeld
die tot een daling van de milieubelasting leiden. Wanneer er echter
sprake is van verdergevorderd milieubeleid, is het waarschijnlijk'
dat de technische mogelijkheden voor relatieve vermindering van
de milieudruk uitgeput raken, of slechts tegen zeer snel stijgende
kosten kunnen worden gerealiseerd. Dit impliceert op lange ter-
mijn het bestaan van een meer fundamentele tegenstelling tussen
groei en milieu, tenzij in de structuur van produktie en consump-
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tie hiervoor in voldoende mate compensatie kan worden gevonden.

4. Vanuit een wat bredere optiek dan die van het WCED-rapport
komt de vraag op naar het haalbaar zijn van dit soort groeitenden-
ties in het algemeen. Een klein becijferingetje maakt al duidelijk
dat hier enorme problemen liggen. Stel dat de bevolking van de
wereld zich ontwikkelt als nu wordt verwacht. Dan zal deze in
2050 zo'n 10-12 miljard zijn. De WCED rekent voor dat het ver-
schaffen van een redelijke welstandsbasis aan al deze mensen een
vertienvoudiging van de industriele produktie kan inhouden. Af-
hankelijk van de mate waarin de hele wereld de NMP-normen
inzake vervuiling wil navolgen en invoeren, betekent dat op zich
al een toename van de vervuiling op wereldschaal met een factor 1
tot 10. Daarnaast neemt het gebruik van niet vernieuwbare hulp-
bronnen daardoor zodanig toe, dat men de milieugebruiksruimte
allang verlaten zal hebben -om nog maar to zwijgen over het ef-
fect daarvan op ecosystemen en ecologische processen.

Het derde punt kan misschien nog meevallen, als we hele slimme in-
genieurs en wetenschappers kunnen kweken die al hun creativiteit
aanwenden om milieuvriendelijker technieken en gedragingen uit to
lokken en mogelijk to maken. Maar het vierde punt baart mij echt
zorgen: hoeveel blikken techneuten we ook opentrekken, zolang die
economische groei (het produkt van bevolkingsgroei en welvaartsgroei)
mondiaal blijft doorgaan, lijkt technologische innovatie dweilen met
de kraan open. Dat roept de vraag op, waarom er toch zo nodig ge-
groeid moet worden.

Economische groei in milieu-onvriendelijke richting

Onze maatschappij kent allereerst een inherent groeistreven op alle
niveaus; ik stel hieronder de nivei#us van individuen, bedrijven en
staten aan de orde. Daarnaast is er het probleem van de groeiprikkel
die uitgaat van de technologische ontwikkeling zoals wij die hebben
gezien sinds 1850. En dit alles is des to problematischer daar de sig-
nalen die ons maatschappelijk stelsel de mensen en bedrijven geeft, er
toe brengt om die groeidrang nog in een verkeerde richting to ont-
plooien ook.
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1. Inherent groeistreven
Individuen in onze samenleving vertonen meestal een gedrag waaruit
blijkt dat zij meer (inkomen, consumptie, welstand, etc.) prefereren
boven minder; in onze utilistische, materialistische maatschappij, is
'meer' synoniem met 'beter'. Materiele welstand prevaleert in feite
boven zoiets als 'duurzame welvaart', om van welzijn maar to zwijgen.
Er is dus als het ware een breed maatschappelijk draagvlak voor eco-
nomische groei. Zolang er armoede en ongelijkheid bestaat (in onze
eigen maatschappij, of in mondiaal verband), zal dat draagvlak voor
groei met ons zijn.

Bedrijven worden om ten dele andere redenen voortgedreven door een
groeistreven. In een gedecentraliseerde economische orde wordt hun
situatie gekenmerkt door de noodzaak het hoofd boven water to hou-
den in een sterk door concurrentie en dynamiek bepaalde situatie. Een
streven naar vergroting van het marktaandeel en marktbeheersing zijn
daarvan een gevolg, evenals een drang tot innovatie. En dat leidt dan
weer tot een versterkte prikkel tot het maken van winst en een streven
naar expansie: deze vormen immers de voorwaarden om een strategie
to ontwikkelen die overleven en winstgevendheid moet garanderen.

Maar ook overheden prefereren groei, vooral wanneer sprake is van
zich emanciperende groepen van achtergestelden, zoals de arbeiders
sinds de vorige eeuw. Een overheid die uit is op continuiteit (van de
heersende sociale orde, en/of van zichzelf), dient de spanning in de
maatschappij to beheersen. Een middel daartoe is het tegemoetkomen
aan de materiele eisen van die groepen, die de spanning hoog zouden
kunnen laten oplopen. Dat kost geld, en geld wordt gegenereerd door
economische groei. Uit een steeds groter wordende cake kun je immers
steeds meer mensen een redelijke plak geven en hoef je wat de een
meer krijgt niet bij een ander weg to halen. Zo kan de inkomens- en
welstandsverdeling minder scheef worden gemaakt zonder dat de do-
minante groepen er in absolute zin op achteruit hoeven to gaan. Op
deze wijze kan een groot stuk van het groeistreven van de sociaal-
democratie, de christendemocratie en het liberalisme in politiek-eco-
nomische termen worden verklaard. En in internationaal verband doen
alle staten mee aan de 'ratrace' van het streven naar een zo hoog moge-
lijke produktiegroei per hoofd van de bevolking.
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2. Groeiprikkels
De eerste prikkel die hier genoemd moet worden, is die van de al eer-
der besproken bevolkingsgroei. Die laat ik nu verder rusten: ik neem
aan dat het effect ervan op de spanning tussen milieugebruik en mi-
lieugebruiksruimte genoegzaam bekend is. Een andere stuwende kracht
achter de economische groei is to vinden in de ontwikkeling van de
technologie. Deze maakt dat er om eenzelfde hoeveelheid produkten to
maken, steeds minder arbeid nodig is. Structurele werkloosheid is
daarvan het gevolg. Heel vaak meent men, dat die ontwikkeling auto-
noom is -en bij ongestuurde technologische ontwikkeling zit daar ook
wat in. Wanneer men dan vervolgens (zoals in onze sociale markteco-
nomie het geval is) massale werkloosheid als een ongewenst fenomeen
beschouwt, is er maar een oplossing: uitbreiding van de produk-
tiecapaciteit en vergroting van de consumptie, opdat de beroepsbevol-
king zoveel mogelijk aan de slag kan blijven. Het rapport Ruimte voor
Groei van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (1987)
bepleit dan ook om deze reden een consumptiegroei van tenminste 3%
per jaar, en zelfs een produktiegroei van 4%, met een daarbij horende
substantiele vergroting van de investeringen.

3. Verkeerd groeipatroon
Mensen en ondernemingen reageren in de besluiten die ze nemen en in
hun gedrag op signalen die ze vanuit de 'maatschappij krijgen. Die
signalen zijn voor hen van belang voorzover ze zich vertalen in -ruim
opgevatte- kosten en baten verbonden aan de verschillende han-
delingsalternatieven die voor hen openstaan. Als die signalers de juiste
inhoud hebben, dan leiden die tot een afweging van kosten en baten
van de verschillende opties, die ook de rnaatschappelijke kosten ervan
duidelijk voelbaar maken. Maar dat is met betrekking tot de milieu-
kosten nu juist bij uitstek niet het geval. Milieuschade wordt net in
rekening gebracht bij de veroorzaket' -vaak is hij zich van die schade
niet eens bewust. Het uitputbaar zijn van natuurlijke hulpbronnen
wordt niet voldoende snel vertaald in prijsstijgingen, waardoor er ver-
kwistend met die hulpbronnen wordt omgesprongen. De schade aan de
niet-menselijke natuur en aan toekomstige generaties wordt al hele-
maal niet verdisconteerd in de besluiten die investeerders en pro-
jektontwikkelaars nu nemen inzake de ontwikkeling van de Amazone.
En om alles nog eens erger to maken: zelfs de meeste belastingstelsels
in de wereld stimuleren de vervanging van arbeid door kapitaal, ener-
gie en materialen. Technologische innovatie in milieuonvriendelijk
richting werd er althans in eerste instantie door gestimuleerd. Met
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andere woorden: het marktmechanisme stimuleert -althans in zijn on-
gestuurde, ongeco6rdineerde, ongeplande variant- milieuverwoestende
vormen van economische groei.

Het groeifenomeen wordt dus verklaard door een aantal stuwende
krachten op het vlak van niet alleen de ideologie in onze maatschappij,
maar vooral ook op dat van de inrichting van de politieke en economi-
sche orde, en op het vlak van de technologieontwikkeling. Daar die
groei essentiele milieufuncties aantast, zal dus de noodzaak onder ogen
moeten worden gezien om op elk van die vlakken tot verandering of
ingrijpen to komen.

Groeidrang beheersen zou uiteindelijk betekenen: het verminderen van
onzekerheid en ongelijkheid; van concurrentie tussen zelfstandig ope-
rerende bedrijven en landen. Aan de groeidrang 'van buiten of is
hooguit iets to doen door intensieve co$rdinatie van de economische
ontwikkeling van de afzonderlijke landen of blokken. Die cotrdinatie
is ver to zoeken. De groeidrang 'van onderop' vergt een ontwikkeling
naar meer gelijkheid tussen groepen of klassen binnen landen, en naar
meer gelijkheid tussen landen. Dat vraagt om een beleid dat in staat is
om de uitkomsten van economische processen (in de vorm van verde-
ling van welstand) grondig to corrigeren en zo nodig in die processen
in to grijpen om betere uitkomsten to doen ontstaan. Ook zo'n beleid is
ver to zoeken.

Groeidrang is het logisch gevolg van de met de markteconomie gege-
ven decentrale wijze van beslissen over produktie, investeringen en
wat daarmee samenhangt. Het maken van prognoses daarover, in een
interactief samenspel van overheden en de betrokken bedrijfstakken,
zou een stuk van de onzekerheid kunnen wegnemen en dus de druk op
het milieu indirect kunnen verlichten. Voor sectoren die om ecologi-
sche redenen zeer belangrijk zijn, kan de maatschappij het ac-
tiviteitenniveau of prod uktievolume van die sectoren willen beinvloe-
den. Zwaar verontreinigende activiteiten moeten aan banden kunnen
worden gelegd of afgeremd, schone daarentegen bevorderd. Zo'n 'vo-
lumebeleid' voor een sector als geheel, is in een markteconomie verre
van populair. In Nederland is (om milieuredenen) de verdere uitbrei-
ding van de intensieve veehouderij aan banden gelegd. Visquota zijn
een ander voorbeeld. Een sector kan tot groei worden gestimuleerd
door er op grote schaal geld voor vrij to maken; de wapenindustrie is
daarvan een voorbeeld. Maar als regel zal een overheid een markteco-
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nomie proberen to corrigeren door voorwaarden to scheppen of to ver-
anderen. Het blijft de vraag of de snelheid van het economisch proces
en met name de richting waarin dat zich ontwikkelt, vanuit duurzaam-
heids- en diversiteitsoverwegingen voldoende kunnen worden bijge-
stuurd zonder effectief volumebeleid en zonder zeer versterkte stur-
ingsmogeli j kheden.

Economie van het Genoeg

Als wij een effectief milieubeleid krijgen, dan zal dat zich uiten in
stijgende kosten van produkten die nu een hoge milieudruk kennen.
Produkten met een lage milieudruk zullen daar minder van to Iijden
hebben, en dus relatief goedkoper worden. Dat zal op zich al een ver-
schuiving geven in de consumptiepatronen, zonder dat er sprake hoeft
to zijn van een hoger milieubewustzijn. Mensen reageren nu eenmaal
op prijsverschillen.
Maar waarschijnlijk is, dat deze neiging nog eens versterkt zal worden
juist door het toenemend milieubewustzijn dat verwacht mag worden
wanneer de milieucrisis duidelijker wordt en dichterbij komt. Dat zal
mensen zelf doen nadenken over hun consumptiepatronen en de daar-
mee samenhangende milieudruk, het zal hun wensenpatroon verande-
ren en daarmee hun koopgedrag. lets daarvan is al zichtbaar, bijvoor-
beeld in de roep om vlees van scharrelvarkens, het toenemende vlees-
arm eten, een ander transportgedrag bij sommige groepen mensen, etc.

Dat zijn twee remmen die spontaan optreden, die. in het systeem zijn
ingebouwd. De vraag is, of die remmen krachtig genoeg zullen werken
in het licht van de to verwachten welstandsclaims van een steeds groter
wordende wereldbevolking. Ik vrees van niet. Dat betekent dus een
roep om extra beleid.

Een beleid dat erop is gericht om iedereen, vooral de armeren, van
alles wat meer to laten krijgen, is bij voorbaat gedoemd vast to lopen.
Dat betekent, dat er serieus moet worden gedacht over con-
sumptiepatronen en de bijbehorende prod uktiepatronen, die ook in de
volgende eeuw ecologisch inpasbaar moeten zijn, uitgaande van een
rechtvaardiger verdeling van welstand en welvaart dan nu het geval is.
Zulke patronen -als ze bestaan- zullen moeten worden ontwikkeld en
de maatschappij moet die willen overnemen. De kans is groot, dat ze
bestaan, maar niet erg aantrekkelijk zijn althans in de ogen van men-
sen die de huidige overdaad aan consumptieve mogelijkheden prettig
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of wenselijk vinden. Ze zullen soberder zijn, misschien minder geva-
rieerd, maar over het geheel genomen. milieuvriendelijker. We zullen
de noodzaak van verandering van levensstijlen -zeker voor de nu rij-
kere delen van de wereldbevolking- onder ogen moeten zien. Zeker uit
de milieu-optiek bezien, is er reden om de gedachte van een 'economie
van het genoeg' (als bij ons bepleit door de economen B. Goudzwaard
en H.M. De Lange: zie Genoeg van Teveel, Genoeg van to Weinig, Ten
Have 1986) en detail uit to werken.

De aanzet daartoe is er inmiddels, ook op het vlak van de economische
politiek. In haar adviezen inzake het Brundtlandrapport en het Natio-
naal Milieubeleidsplan, heeft de Sociaal Economische Raad (SER) ge-
steld dat hoe dan ook de som van de milieueffecten van al onze eco-
nomische activiteiten diende to blijven binnen de grenzen van wat het
milieu duurzaam kan verdragen. Voor het eerst is daarmee het primaat
van de economische groei, in de zin van groei van het BNP, aan ban-
den gelegd. Erkend wordt door de SER -voorwaar geen club van
groene koorts-patienten- dat er grenzen zijn aan die groei. Het is zaak
om die aanzet als een voorzet to beschouwen en er een doelpunt van to
maken: de economische politiek moet ook in het concrete beleid de
aangehaalde norm als richtsnoer gaan hanteren.

Conclusies

Welvaart en produktiegroei zijn ten onrechte verward geraakt in ons
denken. Die verwarring moet snel beeindigd worden. Welvaart houdt
veel meer in dan rijkdom of spullen, ook een schoon en veilig milieu.
Het mag in onze maatschappij gaan om vergroting van de welvaart,
zolang die rechtvaardig(er) verdeeld wordt en zolang daarmee de duur-
zaamheid van ons bezigzijn niet wordt ondergraven.
Ik meen dat verdedigd kan worden, dat een op langere termijn mon-
diaal voortgaande groei van de economische activiteiten zoals wij die
nu kennen, onmogelijk is gezien de daa.rmee gepaard gaande vervui-
ling, grondstoffencl aims en milieuaantasting. Ik meen dat technologi-
sche ontwikkeling nog veel meet milieuvriendelijkheid kan stoppen in
onze produktie- en consumptieprocessen, maar dat ook die ontwikke-
ling niet eindeloos kan doorgaan -al was het maar omdat de ener-
gievoorraden die wij kunnen exploiteren tenslotte een rem zetten ook
op mooie dingen zoals recycling en het winnen van alsmaar dieper lig-
gende ertslagen of het voorkomen van de laatste 10-20% vervuiling.
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Ik meen dat, gezien de betekenis vats natuur en milieu voor tnze eigen
welvaart en voor die van het nageslacht, zo'n voortgaande economische
groei ook ongewenst is.
Uitgaande van een op den duur begrensde milieugebruiksruimte zal er
een moment komen waarop herverdeling van de toegang tot de mon-
diale welvaartsbronnen inclusief het milieukapitaal noodzakelijk
wordt. De huidige voorstellen om een extra budget to ereeren (bovenop
het ontwikkelingsgeld) voor milieusteun aan de tweede en derde we-
reld zijn daarvan nog maar een pril voorlopertje. We moeten inzien dat
we dienen to invetteren in de uitbouw van die milieugebruiksruimte.

We dienen het beleidsinstrumentarium van de overheid op verschil-
lende punten aan to scherpen en uit to bouwen, willen we de fun-
damentele groeikrachten achter en in onze maatschappelijke orde vol-
doende kunnen beheersen (in de zin van: kanaliseren, richten). Ik denk
aan:

Het zuiverder maken van de prijs- en marktsignalen: prijzen die-
nen de maatschappelijke kosten inclusief milieukosten to weer-
spiegelen, wat heffingen, subsidies en dergelijke kan inhouden
-denk aan de CO2-heffing die nu wordt overwogen.
Het introduceren van volumebeleid, zodat de overheid bepaalde
activiteiten zo nodig aan banden kan leggen of verplaatsen. Ik
denk aan een stop op de intensieve veehouderij en de automobili-
teit.
Het bevorderen (via voorlichting en educatie) van groene con-
sumptiepatronen, en van solidariteit niet alleen met onze buren
dichtbij maar ook met de armen ver weg, met onze kleinkinderen,
en met de dier- en plantensoorten die met ons recht hebben op een
leefbaar plekje onder de zon.

Noot

Deze lezing is wat de algehele teneur betreft gebaseerd op: J.B. Opschoor
Na Ons Geen Zondvloed, Kok/Agora, Kampen 1989. Het economie-
gedeelte is een bewerking van een Paragraaf over economische groei van
J.B. Opschoor in: DJ. Kuenen (red.) Inleiding in de Milieukunde, Van
Gorcum, Assen 1976.
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Selectieve krimp en groei
S. Schone en T. Wams

Medio augustus van dit jaar (1989) hebben 47 natuur- en milieuor-
ganisaties in Nederland, waaronder Vereniging Milieudefensie een
gezamenlijk manifest uitgebracht, dat aangeeft welke maatregelen
nodig zijn om ons milieu to redden (zie pag. 48). Het manifest pleit
voor een maximale inzet van de techniek om de milieuproblematiek
aan to pakken, maar waar technische maatregelen tekort schieten om
de doelstellingen van het RIVM-rapport Zorgen voor morgen to rea-
liseren, dient tegelijkertijd to worden gekozen voor selectieve krimp.
Dit betekent onder andere een halvering van het autoverkeer en een
vermindering van de veestapel met 40% in 2000, beide ten opzichte
van 1985. De milieuorganisaties spreken zich met dit manifest uit
tegen de heersende filosofie dat ook in de vervuilende sectoren groei
nodig is om het milieu to redden.
Het manifest spreekt zich niet uit over economische groei als zodanig.
Daar is nadrukkelijk voor gekozen. Economische groei wordt uit-
gedrukt in het Bruto Nationaal Product (BNP). Maar groei van het
BNP is een louter kwantitatieve meetlat. Daling van het autoverkeer
betekent uiteraard minder produktie. Maar daartegenover staat een
groei van het openbaar vervoer. Krimp van de aluminiumindustrie en
de chloorchemie leiden tot een lager BNP; maar de noodzakelijke eco-
logische modernisering van andere industrietakken weer tot een hoger.
En hetzelfde geldt voor de investeringen in energiebesparing en het
opruimen van gifbelten. Verder is er nog groei denkbaar die nauwe-
lijks negatieve milieuaspecten heeft, zoals de groei van het onderwijs,
de kinderopvang en de culturele activiteiten.
Het is alles bij elkaar niet to zeggen of de noodzakelijke aanpassing
aan de eisen die het milieu stelt, strijdig is met de door velen gewenste
groei van het BNP. Vandaar dat het genoemde manifest zich niet uit-
spreekt over groei als zodanig, maar uitsluitend over wat je zou kun-
nen omschrijven als verkeerde groei.
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DUURZAME ONTWIKKELING EISrI'

DAT DE REGERING DE VOLGENDE

MAATREGELEN NEEMT

1. Mitituheffingen op stork
vervuilende - activiteiten,
met als duel doze zo stork
terug to dringcn als milieu.
hygicnisch ntwdzakelijk
is. Er client een force hef-
ting to komen op fossiele
brandstoffen, wegwerp-
verpakkingen, de uitworp
van verzurende stoffen,
chloorprodukien en ande-
re gevaarlijke of moei0jk
afbrcekbare stoffen. Tege-
lijkertijd diction de belas-
iing op arbeid on de BTW
up milieuvriendelijke pro-
duktcn on dicnsten to ver-
mindercn.

2. Terugrlringing van de ver
raring met 80% in 2000.
Invocring van con verzu-
ringsfonds om dc koslen
van technische maatrege-
ten to verdelcn. De verzu-
ring moot in 2010 zo ver
zijn tcruggebracht dat ge-
voelige ecosystemen kun-
nen overleven.

3. Een krachtige aanpak van

de verontreiniging van de

atmosfeer. Eon serious
antwoord op hot brncika-

se'ffcel. Djarvoor client
bet gebruik van fossiele
brandstoffen in hot jaar
211110 30% lager to liggen
Jan no. Stop do afbraak
van de ozonlaag. Eon vet.
bad op de aanmaak en hot
gebruik van en halo-
non. Geen vervanging
door andeie stoffen die de
ozonlaag aantasten.
Bevordering van bet ge-
bruik van energiezuinige
technieken en duurzame
energiebroonen. Geen
nicuwe kolcncenttales.
Kcrnenergic is gee. aller-
mtrief. Sluiung van flume.
waard en Borssele. Terug
trekking uit kalkar.

Halvering van hot pcrso- 7

ncn. on vrachtautngebruik
in bet jaar 2t)Nl, ten op-
zichle van 1986. Verbete-
ring van de concurrentie-
positie van her goedcren-
vervoer per rail on schip
ten opzichtc van de auto. 8

Afschaffing van de ljscolc
vour auroi obi-

listen. Geen invcstcringen
in nicuwe wegen on tun-
nels, maar uitsluitend in
de uitbreiding van bet
openhaar vervoer on de
verbetcring van fietsvoor-
zicningcn en vaarwegen.
llerinvo Bring van een ma-

1.

ximum snelheid van 100
km per uur. Schiphol om-
touwen tot rail-
luchtccntrum.

5. Bevordering van duurza-

me landbouwmethoden.
Vermindering van de vees-
tapel met 40% in 2000, ten
opzichte van 1980. Roper-
king van de mestgift tot de
hoeveelheid die planten
kunnen opnemen. Een
verbod op de produktie en
bet gebruik van bestrij-
dingsmiddelen die met of
slecht afbreekbaar zijn of
die bet grondwater bedrei-
gen.
Vermindering van de to
storten on to vetbranden
afvalstroom met 90% in
20( daze preventie, ge-
scheiden inzameling, af-
valreiniging' en hetge-
bruik. Staticgeld op batte-
rijen, accu's, lampen,
huishoudclijke apparaten
on dtankverpakkingcn.
Stopzetting van de deftni-
tieve stop van chemisch
Oval. Vervijh-oudiging
van do uitgaven sour ler-
dcrosancring. Een krachu-
go start met de sanezing
van ondcrwaterbrdcros.

6.

De emissies van schadejijlte
en met of slecht af,reekba-
re stoffen(prioritaire sluf-
fen. zwarte-lijststoffen on
stikstof en (osfor) diction in
1995 met 90% to zijn terug-
gebracht.
Absolute beschenning van
leefgebieden van dc vele

bedreigte plante- en dier
sautcn. Er dicnt eon giuf-
en fijnmazige ecologische
infrastructuur rat stand Ic
komen, under andere door
ntiddel van een actief aan-
karphclcid. Daarvtasr client
hot overheidsbudget vour
naluurbescherming in hot
kader van hot Natnurhe-
Icidsplan to wurien vct-
ho ogd met 50l miljaen gul-
den per pat. De schade aan
natuur en landschap door
verdroging moot worden
hersteld door vertnindering
van do umtrekking van
grarldwater met 25'%.
Tien mitjard gulden per jaar
extra voor hot milieu, your
de hello via de oserheid,
lour de andere helft dour
hot bedrijfsleven to finan-
citren. Daarhij moot con
inkomensgarantie golden
voor do laagste inkomcns.
De financiering van hot mi.
licubeleid mag met worden
afgewenteld op de zwaksten
in de samenleving.
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10. Eon vturtvarend Interns.
tionaal beleld. Nederland
moot op milieugehied
weer trendsetter warden
in plants van trendvolger.
Een stork pleidooi bij de
EG en internationale fora
voor belere milieuverdra-
gen met con krachtig
hanJhavings- en vervol-
gingsheteid. Consiructicve
understeuning van on sa-
menwcrking met Zuid- en
Ouse-Europe op mllfeuge-

bicd. Oprichting van eon
fonds voor sicun aan ont-
wikkelingslanden ter
be-ordering van con dout-
zamc ontwikkcling in dcze
landen. Bevordering van
schuldsanering en van in-
ieinatiun:Je h:uulclsaf-
sprakcn over grundstof-
fen, hallfahrikalen on
cinolprodukten, die een
ecologische en sociaal aan-
vaardbare winning en pro-
duktie gatanderen.
wikkelingsludp on investe-
ringen in onlwikkclings-
linden dienen aan eculogi-
sche criteria to voldron.
Daarum miaclen dergclij-
kc projecien aan con mi-

ge-
toetst wurdert.

Dit manifest under
schrcven door:
Aktic Strohalm, .ltliantie vour
Duurzame Ontwikkeling. Eu-
ropean Youth Forest
Fietsersbomd ENFB. Instituut
vour Natuurheschermingsedu-
catie, Koninklijke
se Natuurhislorische Vereni-
ging. De Kleine Aardc.
dclijke Vereniging tot Bchuud
van de Neder
landse Vereniging tut Bescher-
ming van Vogcls, Ncderlantse
Jcugdlond van Natuurauiie.
NIVON, Stichting Kritisch
Bosbeheer, Stichting htilieue-
ducatie. Stichting Natuur on
Milieu, Stichting Nederland
Gifvrij, Vereniging lot Behoud
van Natuunnanumenlen in
NeJerland, Vereniging Ilas on

.Boom. Vereniging Good
mecsterschap. Vereniging Mi-
licuJcfcnsie, Werkgroep
Noorotzee. World Information
Service on Energy. de twaalf
Iinciale Milieulcds-ralics,
de 1waal1 i rosioctale l.and-
schappcn.

Manifest, uitgebracht door .(f;7 nail en rni1ieuorganisaties (1989).
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In de eerste helft van de zeventiger jaren (Club van Rome!) was de
groeiproblematiek een centraal thema binnen de milieubeweging.
Daarna verdween het geruime tijd naar de achtergrond. En het ziet
ernaar uit dat nu weer sprake is van een opleving in de aandacht voor
het onderwerp. Wat zijn de oorzaken van de teloorgang van de groei-
discussie in de jaren '70? Wat kunnen we ervan leren? Is er louter
sprake van een herhaling van zetten of is er wat nieuws onder de zon?
Een korte geschiedenis van het verzet tegen verkeerde groei.

De eindigheid van de voorraden brandstoffen en grondstoffen en het
groeiende besef dat een wereldwijde overname van ons consumptie-
patroon tot een ecologische ramp zou leiden, waren de belangrijkste
achtergronden voor het ontstaan van de anti-groei golf in de zeventi-
ger jaren. Soberheid was in die jaren een sleutelwoord in de milieube-
weging. Minder vlees, minder autorijden, weg met de afwasmachine,
eten van de koude grond, geen wegwerpverpakkingen en zuinig stoken
waren de belangrijkste thema's die daarbij aan de orde kwamen.
Doze aandacht voor soberheid is om verschillende redenen doodgelo-
pen. Zonder volledigheid na to streven noemen wij de volgende:

- De meeste mensen begonnen na de sobere jaren vi jftig en zestig de
consumptiemaatschappij pas net to ontdekken.

- Er kwam inhoudelijke kritiek: waren de voorraden fossiele brand-
stoffen en de grondstoffen wel zo eindig? De oliecrisis was toch
immers het gevolg van economische schaarste en niet van ecolo-
gische eindigheid? Was de wasmachine wel zoveel verspillender als
de handwas?
Bovendien was er de techniek. Je kon de kachel op achttien graden
zetten, je kon ook je huis beter isoleren. Hot bleek al snel dat dat
laatste veel meer opleverde wanneer je het grondig aanpakte. Zon-
der enig comfortverlies gebruikt de meest energiezuinige woning
van dit moment tien keer minder aardgas clan de gemiddelde wo-
ning uit de begin jaren '70.
Er is nooit een serieuze discussie van de grond gekomen over de
instrumenten waarmee verkeerde groei kon worden afgeremd.
Daarvoor was het economisch debat veel to gepolitiseerd. Wie lets
in het marktmechanisme zag was rechts, wie overheidsingrijpen
bepleitte was links.
Een meer sub jectief probleem was dat pleiten voor soberheid nu
niet bepaald leuk was. Hot is snel drammerig en onnodig norma-
tief.
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De doodssteek voor de soberheidsbeweging kwam van het kabinet
Van Agt-Wiegel. Plotseling bleek het ook mogelijk to pleiten voor
soberheid ten behoeve van groei. Lage lonen betekenen hoge win-
sten, meer ruimte voor investeringen en in een iets verdere toe-
komst -pakweg nu- een nieuwe golf van consumptiegoederen.

Eind jaren zeventig en de eerste helft van de jaren tachtig heeft de
hoofdstroom binnen de milieubeweging gekozen voor een veel zakelij-
ker opstelling, de anti- technologische ideologie was ruimschoots aan
herziening toe, de nadruk kwam to liggen op de mogelijkheden die de
techniek bood de milieuvervuiling terug to dringen. Energiezuinige
woningbouw, warmntekrachtkoppeling, hycon installaties, water-
zuiveringsinstallaties, schone motoren, noem maar op. De 'schone'
technologie werd daarbij overigens niet kritiekloos omarmd. Denk aan
de discussie over huisvuilscheidingsinstallaties versus scheiding aan de
bron.

De bereidheid om de milieuproblematiek. met technische middelen
terug to dringen, vindt inmiddels brede steun (al is geld natuurlijk in
veel gevallen nog een rem). Tegelijktijd komen de grenzen van deze
aanpak in zicht. Met techniek kun je op de korte en middellange ter-
mijn veel, maar niet alles. Technische vernieuwing heeft ook zijn tijd
nodig - als hi j zich al richt op vermindering van de milieuvervuiling.

De grenzen van de techniek worden met name zichtbaar bij het zoeken
naar een oplossing voor de terugdringing van het belangrijkste broei-
kasgas kooldioxyde. Het rapport Zorgen voor morgen schrijft letterlijk
dat mogelijk voor het voortbestaan van de mensheid moet worden
gevreesd wanneer we er niet in slagen de uitstoot van kooldioxyde met
80% terug to dringen. In de praktijk betekent dit dat het gebruik van
fossiele brandstoffen met eveneens 80% terug moet.
Dat lukt niet met uitsluitend wat -of zelfs veel- extra aandacht voor
de mogelijkheden van de techniek. Het voorbeeld van de auto il-
lustreert dit. Het Nationaal Milieubeleidplan (NMP) hoopt de groei van
het autoverkeer tussen nu en 2010 to kunnen beperken tot zo'n 50%.
Men hoopt tegelijkertijd dat de autofabrikanten erin zullen slagen de
gemiddelde auto in dezelfde periode zo'n 35% zuiniger to maken; netto
resultaat evenveel uitstoot van kooldioxyde.
De werkelijkheid is overigens nog veel verontrustender dan de getallen
van het NMP. De groei van het autoverkeer is een stuk hoger. En bo-
vendien is er een duidelijke treriti richting Mercedes, richting grotere,
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zwaardere auto's, die natuurlijk gemiddeld meer benzine gebruiken.
De kooldioxyde-uitstoot door het verkeer stijgt momenteel dan ook
met 6% per jaar.

Wat voor de auto geldt, geldt ook voor tal van andere sectoren. In
beginsel kan de techniek de vervuiling behoorlijk terugdringen, in de
praktijk zien we onvoldoende aandacht voor deze technische mogelijk-
heden gecombineerd met een krachtige groei van de sector.')

De groei van het autoverkeer staat namelijk niet op zich. Er is groei
over de hele linie. Terwijl de bevolkingsomvang ongeveer stabiel
blijft, verwacht de overheid dat het aantal woningen nog met een mil-
joen zal toenemen de komende twintig jaar: voor elke vijf woningen er
een bij. Schiphol mikt op een verdubbeling van het aantal passagiers
de komende tien jaar en wil daarvoor op korte termijn een vierde baan
aanleggen. Het Centraal Planbureau verwacht een verdubbeling van
vrijwel alle indutrietakken de komende twintig jaar en dus ook van de
consumptie. En dat, terwijl we op dit moment al bijna twee keer zo-
veel verbruiken als in 1965. De groei zit 'm vooral bij de zgn.
'duurzame' consumptiegoederen -de term duurzaam betekent in dit
verband dat de goederen een jaar of vijf tot tien meegaan. De ople-
vende economie leidt ook tot een stijging van het elektriciteitsver-
bruik. De Samenwerkende Energie Producenten (SEP) verwacht 50%
groei de komende twintig jaar. Al die extra woningen, auto's en in-
dustrieterreinen betekenen natuurlijk een nieuwe aanslag op de ruimte
voor natuur en landschap. En ook de afvalberg zal groeien. Na aftrek
van het extra hergebruik met zo'n. 40% de komende twintig jaar, aldus
het Nationaal Milieubeleidsplan.

Met andere woorden, het NMP legt zich neer bij een -door het Cen-
traal Planbureau voorspelde- verdubbeling van het BNP. Nergens in
het NMP staat deze groei ter discussie. Het enige positieve is, dat het
plan nergens zo ver gaat dat het beweert dat groei nodig is om het
milieu to redden. Dergelijke geluiden zijn in CDA- en VVD-kringen
wel to horen. Dat is echt de wereld op zijn kop: de bomen kappen om
het bos to redden.

De milieubeweging staat op dit moment voor een strategisch dilemma.
Wordt gekozen voor samenwerking met diegenen in de politiek en de
samenleving die mee willen werken aan het noodzakelijke proces van
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ecologische modernisering van produktie en consumptie, of wordt
gekozen voor de strijd tegen verkeerde groei?

Onze keuze ligt bi j de strijd tegen verkeerde groei. De aandacht voor
ecologische modernisering kan met een min of meet gerust hart wor-
den overgelaten aan de politiek en het snel groeiend aantal milieudes-
kundigen (ingenieursbureaus, extra milieuambtenaren). Een organisatie
als Milieudefensie kan zich beter richten op het tweede thema. In de
actie schone auto, valse hoop is deze keuze ook daadwerkelijk gemaakt.

Of er een draagvlak voor die keuze to vinden is zal moeten blijken.
Ons inziens is namelijk de huidige golf van belangstelling voor het
milieu voor een belangrijk deel to verklaren uit de enorme consump-
tiegroei van de laatste jaren. Voor alle duidelijkheid: bij diegenen die
meer verdienen dan modaal. De tweede auto, de ruimere woning, de
extra vliegvakantie en de nieuwe vrieskist, dit alles roept enige be-
hoefte op aan aflaten. Het geweten moet worden gesust. Bijvoorbeeld
door lid to worden van een milieuorganisatie. Wij noemen maar iets
waar Milieudefensie zeer blij mee is. Maar of dit zelfde milieubewust-
zijn ook een basis kan bieden voor strijd tegen verkeerde groei, of de
kat zich in de eigen staart wil bijten, dat moet nog blijken.

Zijn er verschillen aan to geven tussen het verzet tegen groei uit de
zeventiger jaren en de huidige situatie? Wij denken van wel. Het eerste
verschil met de jaren zeventig is dat de ernst van de milieuproblema-
tiek momenteel in veel bredere lagen van de bevolking wordt onder-
kend en dat op de belangrijkste punten ook een grote wetenschappe-
lijke consensus bestaat -al blijven er natuurlijk altijd wetenschappers
met dissidente opvattingen, en terecht.
In de zeventiger jaren lag dat volstrekt anders. Denk met name aan de
discussie over kernenergie. Kernenergie was voor het ene deel van de
samenleving het antwoord op de oliecrisis en voor het andere het sym-
bool van tal van verkeerde ontwikkelingen. Een tweede punt van ver-
schil is dat de discussie over de mogelijkheden van de techniek een
stuk zakelijker is geworden. In Zorgen voor morgen staat per sector
aangegeven hoeveel de uitstoot terug kan op grond van de bestaande
technologische ontwikkeling en wat maximaal technisch haalbaar lijkt.
Een derde punt van verschil is een verzakelijking van de discussie over
de instrumenten. Er kan momenteel met enige nuchterheid worden
nagedacht over de vraag hoe de grenzen die het milieu stelt kunnen
worden ingebouwd in een sociale markteconIomie. Hoe kan, om met

52



Hans Achterhuis to spreken, de ecologische schaarste tot ethisch gedrag
leiden?

De mogelijkheden van het instrument educatie, dat in de zeventiger
jaren zo'n centrale plaats innam, dienen ons inziens enigszins gerelati-
veerd to worden. Uit onderzoek blijkt steeds weer dat het grootste
milieubewustzijn bij de hogere inkomens to vinden is, maar dat de
lagere. inkomens het 'beste' milieugedrag ten toon spreiden. Wie veel
geld heeft, heeft gemiddeld een groter huis, met meer apparaten. De
hoogste inkomens rijden gemiddeld meer dan 20.000 km per jaar auto,
de laagste zitten rond de 5.000 en hebben bovendien gemiddeld een
kleinere auto. En wat to denken van de vliegvakanties. Een keer per
jaar vliegen is ook voor modaal gewoon, maar de tweede en volgende
keren nog allerminst.2)
Milieubewustzijn en milieugedrag blijken dus minder met elkaar to
maken to hebben dan menigeen denkt. Reeler lijkt het om ervan uit to
gaan dat milieugedrag via de portemonnee loopt.
Educatie lijkt ons dan ook geen doel op zich om tot beter milieugedrag
to komen. Educatie is ons inziens wel onmisbaar om mensen to betrek-
ken bij de schoonheid en de waarde van de natuur en hen to wijzen op
de gevolgen van de milieuvervuiling voor de natuur. Gesteld zou kun-
nen worden dat daarnaast educatie nodig is om een draagvlak to cre-
eren voor maatregelen die wet tot ethisch gedrag leiden. Wij spreken
zelf liever van politieke discussie.
Regelgeving biedt meer mogelijkheden om mensen tot milieuvriende-
lijk gedrag to bewegen. Denk aan een verbod op PVC-verpakkingen,
energieverbruiksnormen voor nieubouwwoningen, een maximum snel-
heid van 100 km per uur of minder.
Heffingen, eventueel gecombineerd met gerichte subsidies uit de op-
brengst van de heffing, zijn in een aantal gevallen ook een zeer bruik-
baar instrument. Bijvoorbeeld een forse heffing op niet-duurzame
energiebronnen. Een gasprijs van een gulden per kuub Ieidt tot heel
ander gedrag dan de huidige prijs van 45 cent. Heffingen hebben ook
nadelen. Een principieel probleem is dat de keuze voor een heffing
niet alleen betekent dat de vervuiler betaalt, maar ook dat de betaler
vervuilt. Wie geld heeft, mag doorgaan met vervuilen. Een meer prak-
tisch probleem is dat forse, sturende heffingen onaanvaardbare in-
komensgevolgen kunnen hebben. Fr moet dus een vorm van compen-
satie voor de laagste inkomens worden gegeven. Forse heffingen moe-
ten verder ook het liefst internationaal worden ingevoerd; geen gemak-
kelijke opgave.
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Contingentering is in beginsel ook een bruikbaar instrument. Het ge-
beurt nu al met de melk via de superheffing, tijdens de oliecrisis is
verder even de benzine op de bon geweest. Het grote voordeel van
contingentering boven heffingen is dat het een instrument is dat arm
en rijk even hard treft. Het is een veel eerlijker instrument. De weer-
standen tegen contingentering zijn echter groot. Het middel roept veel
emoties op, er zou een soort ecofascisme ontstaan. Wij vinden deze
bezwaren onjuist, zowel inhoudelijk als qua werkwijze. Inhoudelijk
gesproken is het bepaald niet fascistisch dat de samenleving zich enige
beperkingen oplegt, zodat er niet al teveel gejat wordt van toekomstige
generaties. Qua werkwijze hoeft een keuze voor bijvoorbeeld benzine
op de bon ook niet fascistisch to zijn. Als het besluit maar op. demo-
cratische wijze is genomen. Hoe zou de milieubeweging het anders
voor elkaar kunnen krijgen.
Het laatste instrument dat wij zouden willen noemen ligt in de beper-
king van de infrastructuur en de groei van de industrie. Bouw simpel-
weg geen nieuwe wegen en tunnels, maar investeer uitsluitend in
openbaar vervoer. Dan komt er vanzelf wel een eind aan de groei van
het autoverkeer. Verbied Fokker simpelweg om meer vliegtuigen to
bouwen dan er nodig zijn voor de vervanging van de huidige. Verbied
de produktie van wasdrogers. Waarom niet ...?

Nog twee afrondende opmerkingen. Als we de grenzen die het milieu
stelt serieus nemen, betekent dat dat er minder auto's, minder vliegrei-
zen, minder consumptiegoederen to verdelen zijn. Dat betekent logi-
scherwijze dat het verdelingsvraagstuk scherper komt to liggen. De
PvdA heeft op dit moment de mond vol over een consensusstrategie.
Deze consensus over het verdelingsvraagstuk is echter alleen mogelijk
dankzij de groei. De armen krijgen ietsje meer, zonder dat de rijken
hoeven in to leveren, integendeel zelfs. Wie het milieuvraagstuk serieus
neemt moet ons inziens breken met deze consensusstrategie.

Tot slot vragen wij ons of of de genoemde instrumenten voldoende
zijn om de grenzen die het milieu stelt in to bouwen in onze §ociale
markteconomie. En zo ja, of de lagere groei die er het gevolg van kan
zijn als vanzelfsprekend tot dezelfde problemen leidt als de recessie
van de begin jaren tachtig. Het antwoord op deze vragen is aan de
economen.

54



Noten

1. De mate waarin door technologische ontwikkeling bet grondstoffen- en
energiegebruik per eenheid produkt gereduceerd kan worden, is van door-
slaggevende betekenis voor de vraag of en zo ja in hoeverre we (in bet
westen) de produktie en consumptie moeten inkrimpen.
Het is immers niet zo dat bet milieu directe grenzen stelt aan de omvang
van de consumptie. Wat voor bet milieu van belang is, zijn de negatieve
effecten die van die consumptie (en de ervoor benodigde produktie) uit-
gaan. Voor Nederland zou dus een soort 'budget' opgesteld kunnen wor-
den voor to gebruiken fossiele brandstoffen en grondstoffen alsmede to
emitteren vervuilende stoffen. Verspillende produktiewijzen en een weg-
werpsamenleving kunnen zich binnen dit budget maar weinig consumptie
veroorloven. Maar een samenleving die zijn produktie zeer efficient or-
ganiseert, veel hernieuwbare energiebronnen gebruikt en afval voor vrijwel
100 procent hergebruikt of recycled kan binnen hetzelfde budget een om-
vangrijke consumptie handhaven.
Zo blijkt uit bet scenario Schoon op Weg dat we onze 'verplaatsingscon-
sumptie' uitgedrukt in reizigerskilometers niet hoeven in to krimpen, als
we die kilometers maar voor bet overgrote deel met bet openbaar vervoer
afleggen en niet, zoals nu, met personenauto's.
Daarbij moeten we wel aantekenen dat bet 'broeikaseffect' (kli-
maatveranderingen) roet in bet eten dreigt to gooien. Op bet gebied van
schone technologic en recycling is namelijk heel veel mogelijk, maar bet
kost meestal wel energie. Het is zeer de vraag of we bet huidige consump-
tieniveau kunnen handhaven, terwijl tegelijkertijd zowel de uitstoot van
schadelijke stoffen met gemiddeld zo'n 80 procent wordt teruggedrongen
en bet gebruik van fossiele energie met eenzelfde percentage.

2. Het zou een grove misvatting zijn to denken dat, aangezien onze rijkdom
tot milieuproblemen leidt, armer zijn beter voor bet milieu is. Op in-
dividueel niveau geldt weliswaar dat mensen met lagere inkomens gemid-
deld een milieuvriendelijker consumptiegedrag hebben, voor nationale
economieen gaat dat zeker niet op. Dit is nergens schrijnender waar to
nemen dan in Oosteuropese landen. In Polen, bijvoorbeeld, behoort de
industrie tot de energie-intensiefste ter wereld, wat bovendien gepaard
gaat met enorme emissies van zwaveloxiden. Geldgebrek maakt investerin-
gen in rendementsverbetering en schonere produktieprocessen praktisch
onmogelijk en is bovendien een reden om relatief schone, zwavelarme
kolen aan rijke landen als Nederland en Duitsland to verkopen. Een ver-
gelijkbaar verhaal gaat op voor de derde wereld, waar bijvoorbeeld bet

55



excessief gebruik van brandhout grote problemen veroorzaakt, terwijl het
aan koopkracht ontbreekt om op andere brandstoffen over to schakelen.
Ook in Nederland zal een economische recessie niet leiden tot een scho-
ner milieu, maar eerder tot een vuiler. Er zal in zo'n situatie immers min-
der makkelijk geinvesteerd worden in milieumaatregelen. De huidige
bloei van de economie is dan ook een prima startpunt voor een grondige
ecologische modernisering van de samenleving. Wachten we tot het weer
minder gaat, dan is de kans van slagen aanzienlijk kleiner.
Het Brundtlandrapport suggereert dat het westen moet blijven groeien
om de derde wereld de kans to geven op meer welvaart. Dit is de wereld
op zijn kop zetten. Tot op heden is de groei in het westen deels gebaseerd
op uitbuiting van de derde wereld, met als gevolg een schuldencrisis, uit-
putting van de bodem, vernietiging van regenwouden en andere ecologi-
sche drama's. Hier de conclusie aan verbinden dat het westen zich maar
afzijdig moet houden van de ontwikkeling in de derde wereld, is echter
onjuist. Wij hebben de morele verplichting mensen in de derde wereld
tegen voor hen acceptabele voorwaarden mee to laten profiteren van 'scho-
ne' technologische ontwikkelingen foals zonnecellen, alternatieven voor
CFK's in koelkasten en dergelijke.
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Greenhouse warming, glaciers and future sea level
J. Oerlemans

Introduction

The atmospheric concentration of a number of radiatively active trace
gases (carbon, dioxide, methane, etc.) is currently increasing at an
alarming rate. Most meteorologists and climatologists consider it very
likely that the consequence will be a warmer climate in the near fu-
ture. Although it cannot be stated that the 'greenhouse warming' has
already been detected by observations in a statistically significant way,
the temparature records are certainly in line with the model predic-
tions. At a meeting of specialists (Villach II, fall 1987), a temperature
scenario was proposed that should reflect the 'state-of-the art'. It is
given in Table I.
According to this table, the current 'greenhouse signal' should be about
0.5 K. This indeed agrees with the observed temperature record (e.g.
Elsaesser et al., 1986), but it should be remembered that in this record
there is much more variability than just a simple upward trend. For
the year 2000, a 1 K warming is given as the most likely value (0.5 K
relative to the present time). Obviously, the uncertainty is quite large.
It results form inadequate knowledge of both the response of the cli-
mate system to increasing greenhouse gases, and future comsumption
of fossil fuel.
A potentially important effect of a climatic warming is sea-level chan-
ge. World-wide sea level has risen by 10 to 15 cm over the last hun=
dred years (Barnett, 1983; Gornitz et al., 1982), and it is conceivable
that much large changes will occur when climate follows the scenario
of Table I! Mercer (1978), in particular, has stressed the possibility of
collapse of the West Antarctic Ice Sheet, involving changes in sea level
of up to +6m within a few centuries.

Although this now is considered as being unlikely to happen on this
time scale (e.g. Van der Veen and Oerlemans, 1987), there are still
many reasons to study and monitor land ice (glaciers and ice sheets) in

57



time (yr AD) temperature range (K)--------------------------------------------------------------
1850 reference level

1980 0.3-0.7
2000 0.5-1.5
2025 0.8-2.4
2050 1.1-3.3
2075 1.6-4.6
2100 2.0-5.8

Table I.

Temperature scenario proposed at the Villach II meeting. Values are
meant to represent a global average in degrees K, and give deviations
from 1850 AD. The probability of being inside the range indicated is
67%.
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connection with sea level. One should realize that reduction of global
land ice volume by only 1% implies a +80 cm higher sea level stand!
Before embarking on a projection of future sea level, it is of course
necessary to understand why sea level has risen in recent history. This
question is dealt with in the course of this contribution. First an out-
line will be given of factors leading to sea-level changes on a time
scale of decades to centuries.

Factors affecting sea level

Basically two processes are of importance on the time scale of interest,
namely, (i) thermal expansion of ocean water, and changes in the ex-
tent of land ice. It is convenient to split the latter in contributions
from (ii) mountain glaciers and small ice caps, (iii) the Greenland Ice
Sheet, and (iv) the Antarctic Ice Sheet. A schematic picture is shown
in Figure 1. In general, the change in relative sea level is determined
by the change in ocean volume and the response of the solid earth.
Any change in loading will lead to an elastic as well as a viscous res-
ponse, which will vary from place to place. It is now well accepted
that a proper interpretation of proxy sea-level data is not possible
without the use of sophisticated earth models (e.g. Clark, 1980). How-
ever, for the present purpose a treatment of the geodynamical response
is not necessary.

(1) Thermal expansion of ocean water
The expansion coefficient of sea water is determined by its tempera-
ture and salinity, but variations of the latter are less important in the
present context. The temperature dependence is strong, however. A
100 m thick layer of sea water at a temperature of 25° C will expand
approximately 3 cm per degree warming; a layer at a temperature of
0° C only about 0.5 cm. Recently, a careful analysis of past thermal
expansion effects and possible further contributions to future sea-level
changes has been presented by Wigley and Raper (1987), where a re-
view of earlier literature on the subject can also been found. A critical
factor in the calculation of thermal expansion is the speed at which a
temperature signal penetrates downward in the ocean. Wigley and
Raper used a model of upwelling and diffusion in the ocean to calcu-
late past and future changes in sea level associated with thermal ex-
pansion. According to their calculation, the 0.5 K warming over the
last hundred years explains 2 to 5 cm of the observed sea-level rise.
For the period 1985-2025 they predict a further effect of 4 to 8 cm.
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How changes in atmospheric composition affect relative sea level.
Local effects can be very important, and changes in relative sea level
at a particular place are not always directly proportional to changes in
ocean volume.
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This is in good agreement with the value of 6.5 cm obtained by the
present author with a slightly different model (see section 3).

(11) Mountain glaciers and small ice caps
Glaciers and small ice caps contain only a small part (about 1%) of the
total ice mass on earth. However, they are located in warmer climates
than the polar ice sheets, with larger accumulation (above the equili-
brium line) and larger ablation rates (below the equilibrium line). The-
refore, those ice masses are more active and react more quickly to
climatic change. Records of historic glacier variations provide direct
evidence for this.
In Figure 2, a few long records are plotted together. Shown are varia-
tions in glacier length. The general picture emerging from Figure 2 is
that in the period 1600-1850 AD variations were within a limited ran-
ge, while after 1850 AD a steady retreat began. Long records are only
available from European glaciers, but from geomorphological evidence
it is now well established that this retreat occurred in all parts of the
world (New Zealand, Himalaya, in the tropics, northern Canada, wes-
tern Greenland). The most comprehensive study of glacier retreat du-
ring the last 100 years has been made by Meier (1984). He arrived at
the conclusion that this retreat accounts for about 2 to 4 cm of the
observed sea-level rise.

(ili) The Greenland Ice Sheet
This ice sheet has an area of 1.8 million km' and an average thickness
of about 1700 m. It is in a relatively mild climate: in the margin of the
ice sheet melting rates are large (up to several meters of ice per year).
The annual accumulation on the ice sheet is estimated to be 500 km' of
ice per year. The loss is by melting (about 290 km') and calving of
outlet glaciers that flow into the ocean (210 km'). Although these figu-
res suggest that the ice sheet is in balance, this is actually not known.
Outlet glaciers in the western part of Greenland have shown substan-
tial retreat during the last hundred years, but from other parts infor-
mation is hardly available. A recent analysis of old data on the surface
mass balance, combined with more recent ice velocity measurements
(obtained by satellite positioning systems) suggests that the interior of
the ice sheet is close to balance (Kostecka and Whillans, 1988). The
melting zones (below the equilibrium-line altitude, which is about
1500 m) are probably thinning at a very slow rate. The Greenland Ice
Sheet should be considered as a relic from colder times: if it were re-
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moved now it would not reform under the present climatic conditions
(except for some minor ice caps on higher grounds).

(iv) The Antarctic Ice Sheet
By far the largest amount of ice is stored on the Antarctic continent
(Figure 3). The area of the ice sheet is 12 million km2 and the average
thickness about 2500 in. The largest thickness observed (determined by
radar) is over 4700 m! The climate around the Antarctic continent is
much colder than on Greenland (a 20 to 30 K temparature difference
in the annual mean). As a result, the surface mass balance is positive
everywhere. It varies from more than 0.5 in ice per year in the coastal
areas to just a few cm in the continental interior. This is due to the
very low air temperatures and the associated low moisture content of
the atmosphere. One can thus imagine that higher air temperature
would lead to larger accumulation rates! In fact, this situation has been
verified from analysis of a deep ice core obtained at Vostok station
(see Figure 3), in which it was possible to retain a record of climatic
change over the last 160.000 years (Lorius et al, 1984). A detailed ana-
lysis of total air content (in the ice samples), together with experiments
with ice-flow models, has brought to light that during the last ice age
the accumulation rate over the eastern part of Antarctica was lower
than today.
The present state of balance is not accurately known. Due to the cold
conditions, there is hardly any melting: all loss of ice is by calving
(formation of icebergs). Budd et al. (1987) have made a careful analy-
sis of all existing data on surface mass balance and ice velocity. It
turns out that data coverage is still very poor, and that an imbalance
between accumulation and calving of up to 20% cannot be detected by
the present data. Such an imbalance corresponds to a change in sea
level of 1.2 mm/yr.

Prediction of future sea level for the Villach II scenario

The various models and assumptions used to estimate future sea level
stands will not be discussed here. The reader is referred to Ambach
(1980), Oerlemans (1982, 1989) and Oerlemans and Van der Veen
(1984). Here the results and, in particular, the uncertainties are dis-
cussed.
The most likely contributions from thermal expansion, glaciers, and
the polar ice sheets are shown in Figure 4 as a function of time. The
Villach II scenario was used as basic input.
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Figure 4.

Projected change in global sea level.
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year: 2025 2050 2075 2100

---------- -&.:

50 cm > > 99 > > 99 > 99 99

- 20 cm > 99 > 99 98 98

- 10 cm 99 98 97 96

0 cm 96 96 95 94

+ 10 cm 87 89 92 91

+ 20 cm 63 79 87 88

+ 30 cm 34 65 80 83

+ 40 cm 12 49 71 78

+ 50 cm 3 24 61 71

+100cm<< 1 < 1 13 32

Table II.

Threshold probabilities for a sea-level stand above the value indicated
in the left column (relative 1985 AD). The table is for a + 10 cm/cen-
titry local trend.
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The year 1850 AD is taken as reference again. First of all, it appears
that the calculation is able to explain 9 cm of the observed sea level
rise over the last hundred years (10 to 15 cm). Most of this comes from
thermal expansion of ocean water and meltof glaciers and small ice
caps. The calculations further indicate that changes in the mass balance
of the Greenland and Antarctic ice sheets tend to cancel. However,
one should not conclude from this that the polar ice sheets are not
unimportant. The errors in these calculations are large and may work
in the same direction!
The estimate for 2050 AD, a year frequently referred to, amounts to
+33 cm relative to 1985 (+42 cm relative to 1800). This rise of sea level
is less than published in some other studies. In the EPA (1983) report,
a value of +44 cm relative to the present was given; in Robin (1986,
prepared for the Villach I meeting) a value of +53 cm. The main rea-
son for the difference is the lower contribution from thermal expan-
sion calculated here (certainly overestimated in the earlier studies, see
also Wigley en Raper, 1987).
It should be noted again that the values mentioned above refer to glo-
bal sea level, and have to be corrected for local effects. For the Ne-
therlands, for instance, a +10 cm/century trend due to compaction of
sediments and isostatic sinking should be added.
The estimates given here are subject to large errors. Several factors
contribute to this, the most significant being (in problable order of
importance):
- There is considerable uncertainty in the temperature scenario (Ta-

ble I).
- Mass balance data of glaciers and the polar ice sheets are scarce.
- The relation between mass balance and climatic variables is not

fully understood.
- Computer modelling of the polar ice sheets is in an early stage of

development.

Unfortunately, adding up the errors leads to an uncertainty (standard
deviation) that is of the same order as the signal (predicted change in
sea level) itself. It is thus preferable to present the results of a sea-
level projection in terms of threshold probabilities. Table II gives a
result worked out for a location with a background trend of +10
cm/century. Apparently, the probability distribution widens quickly
when time proceeds. In 2050 AD, the probability of a sea-level stand
which is more than 0.5 m higher than today is 24%, but there is still a
4% chance that sea level is lower than today (this could happen when
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all contributions are overestimated and that from the Antarctic is un-
derestimated).

Conclusions and recommendations

There is substantial evidence that the greenhouse warming will
lead to higher sea-level stands in the near future. The most likely
values of global sea level rise, relative to 1985 AD, are: +33 cm in
2050 AD and +66 cm in 2100 AD.
The uncertainty in this estimate is large (standard deviation of the
same order as the predicted sea-level rise itself).

- To arrive at more accurate and reliable predictions, it is necessary
to obtain a better understanding of how glacier mass balance is
related to climatic variables like temperature, radiation, precipita-
tion and wind. Here both field experiments and theoretical work is
needed. A major research effort during 10 years could reduce the
uncertainty by more than 50% (given the temperature scenario).
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Het broeikaseffect
M. Buitenkamp

De heer Oerlemans is in zijn lezing niet ingegaan op de vraag waarom
stijging van temperatuur op aarde en de daarmee gepaard gaande kli-
maatsveranderingen ('broeikaseffect') erg zijn.
Toch is het antwoord niet voor iedereen duidelijk - een wat warmer
klimaat in ons land klinkt immers aantrekkelijk?
Het effect van de verwachte zeespiegelstijging spreekt veel mensen
het meest aan en is ook het minst omstreden. Nu is dat juist iets waar-
voor Nederlanders weer minder bang zijn vanwege onze ver ontwik-
kelde techniek van dijken bouwen en waterbeheersing. Maar zelfs onze
technische mogelijkheden zijn een keer uitgeput wanneer de zeespiegel
to ver stijgt; misschien kan 1 meter stijging er nog wel bij, maar 2
meter? Bij Rijkswaterstaat wordt hier serieus naar gekeken en het
begrip 'strategische terugtrekking' is al genoemd. Amersfoort als
nieuwe haven aan zee? Veel dramatischer zijn de gevolgen wereldwijd;
een groot deel van de wereldbevolking woont in, en leeft van, de laag-
gelegen vruchtbare delta's. Grote delen van bv. Bangladesh dreigen in
zee to verdwijnen en op de Pacific- ei landen verklaarde een minister
onlangs dat lange termijnplanning daar geen zin meer heeft -het land
gaat toch kopje onder. Hierbij moet u bedenken dat, zolang de emis-
sies van broeikasgassen niet sterk gereduceerd worden, de stijging
dbbrgaat. Er is geen eindpunt waarop we ons kunnen richten en maat-
regelen op kunnen baseren.
Het effect van de algehele klimaatverandering is mogelijk veel drama-
tischer dan dat van de zeespiegelstijging. Het precieze karakter van de
to verwachten klimaatverandering is echter veel moeilijker to voor-
spellen. Net is we] duidelijk dat bij een stijging van de gemiddelde
temperatuur op aarde van "enkele graden, al evidente verschuivingen
van klimaatzones to verwachten zijn. Dat heeft grote gevolgen voor de
natuurlijke planten- en dierenwereld die immers is aangepast aan een
bepaalde combinatie van klimaat en bodem, Met het klimaat verschuift
niet ook de bodem; bovendien heeft de mens inmiddels de natuur gro-
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tendeels teruggedrongen in reservaten en parken waardoor die natuur,
zelfs als ze zou kunnen verhuizen, steden, wegen of akkers op haar
pad treft. En de natuur van de koudste gebieden op aarde kan hele-
maal geen kant meer op.
Maar ook voor de traditionele land bouwgebiede n in de wereld gaat een
dergelijk verhaal op. Bodemvorming, maar ook de hele menselijke
traditie en organisatie zijn in eeuwen in een bepaald gebied op-
gebouwd en zo het al mogelijk is om dat to verplaatsen, zal het met
enorm veel inspanning en sociale en economische problemen gepaard
gaan.
Bij dit alles komt dan nog het punt dat behalve een verschuiving 66k
;een verruwing van het klimaat verwacht wordt; door een snellere hy-
drologische kringloop meer en heviger regenval, heviger stormen, mo-
gelijk ookextremere droogteperiodes in bepaalde gebieden.

Welke maatregelen zijn er nodig om het 'broeikaseffect' aan to pak-
ken?
Eerst het punt van de wetenschappelijke onzekerheid. Juist omdat de
gevolgen zo groot kunnen zijn en de broeikasgassen zich als een 'tijd-
bom' blijven ophopen in de atmosfeer, is snel handelen geboden. Dat
is ook de oproep van de wetenschappers die in 1985 bi jeen waren op
een conferentie in Villach, Oostenrijk. Zij deden een dringende oproep
aan alle regeringen ter wereld om snel maatregelen to treffen. Wanneer
de precieze gevolgen duidelijk worden, zijn we al to laat. Maar zelfs al
zou deze wetenschappelijke consensus niet bestaan, dan n6g zijn er
andere dringende redenen om de belangrijkste veroorzakers van het
'broeikaseffect' aan to pakken.

CO, (kooldioxide)
Komt vooral vrij bij het verstoken van Fossiele brandstoffen. 80 tot
100% van onze andere luchtvervuiling is hier direct aan gekoppeld:
NO., SO2, CO, C1H., stof en roet worden geemitteerd dankzij verbran-
ding van fossiele brandstoffen. Overschakelen op duurzame energie-
bronnen gecombineerd met energiebesparing verlost ons 66k van smog
en zure regen. Een andere belangrijke bron van CO, is de grootschalige
ontbossing wereldwijd. Stoppen van ontbossing en verantwoorde her-
bebossing zijn alleen al noodzakelijk vanwege de regionale water- en
klimaatregeling, bestrijding van erosie en behoud van de biologische
rijkdommen van deze wouden.
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CFK's (chloorfluor-koolwaterstoffen)
Moeten vanwege hun ozonlaag-aantastende werking reeds nu geheel
verboden worden.

CH, (methaan)
Bronnen van methaan zijn nog niet goed gekwantificeerd, maar moge-
lijk is 30% van de emissies gerelateerd aan winning en gebruik van
fossiele brandstoffen en mogelijk ook aan bosbranden. In ons land zijn
o.a. de intensieve veeteelt en de afvalstortplaatsen belangrijke bronnen.
Ook hier zijn er weer andere milieuproblemen die toch al een aanpak
van de landbouw, resp. de afvalproblematiek vragen. Bovendien draagt
ook CH, in de hogere stratosfeer bij aan de afbraak van de ozonlaag.

NCO (distikstofoxide)

Obk een afbreker van de ozonlaag, die vrijkomt uit verbrandingspro-
cessen en uit de omzetting van stikstof uit mest en kunstmest in land-
bouwgronden.

O, (ozon)
Wordt gevormd in de atmosfeer door o.a. NO., CO en C^ die bij
gebruik van fossiele brandstoffen vrijkomen. Het gaat hier om de 'lage
ozon' die op leefniveau schadelijk is voor plantaardige en dierlijke
weefsels alsook voor bepaalde materialen (bv. rubber).

Wat voor maatregelen?

Bepaalde stoffen zoals de CFK's -en de halogenen- dienen gewoon
geheel verboden to worden omdat ze ook in kleine hoeveelheden al
zeer schadelijk zijn.
Voor andere stoffen dienen grenzen vastgesteld to worden, vervuil-
ings-quota. De enige to rechtvaardigen manier om dit uit to werken, is
de quota per wereldburger to berekenen. In de voorbeeldstudie Schoon
op weg is dit gebeurd voor CO,
Uitgaande van een wereldwijze COZ reductie met 90% moet de Neder-
lander 95% terug. Met een bijdrage van duurzame energiebronnen van
25% van 7het huidige energiegebruik betekent dat een noodzakelijke
energiebesparing van 70%. Voor het personenverkeer bleek deze doel-
stelling haalbaar wanneer er driemaal zoveel openbaar vervoergebruik,
tweemaal zoveel lopen en fietsen en 70% minder personenautoverkeer
plaatsvindt. Hierbij inbegrepen is een toepassing van ener-
giebesparende technieken bij auto's en openbaar vervoer.
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Op deze manier moeten we 'terug naar de grenzen. In bovengenoemde
studie bleken CO2_ en NOx emissies de hardste grenzen voor het ver-
keer aan to geven. Het is echter in theorie denkbaar dat bi j heel ande-
re, veel schonere technieken andere grenzen beperkend worden, zoals
ruimtegebruik, verkeersslachtoffers. Dergelijke aspecten zijn moeilij-
ker of niet in objectieve getallen to vatten.

Voor broeikasgassen is dat in principe wel mogelijk. Het kan met geld
worden vergeleken. Iedere inwoner, iedere gemeente, iedere univer-
siteit, krijgt een bepaald broeikasbudget. Het kan maar een keer wor-
den uitgegeven.
Alle activiteiten moeten afgewogen worden tegen het beschikbare
budget. Dat stimuleert 66k het afwegen van technische oplossingen
tegen volumevermindering van produktie en consumptie. Bijvoorbeeld:
het aanschaffen van een energiezuinige lamp gaat ten koste van het
budget (de produktie en afvalverwerking kosten energie) en ook als de
lamp brandt, neemt het een deel van het budget; het uitdoen van een
overbodige lamp levert meteen een besparing van het budget op. Het
budget mag niet overschreden worden, ook niet door degenen met veel
geld.
Op dit moment is het quoteren van vervuiling voor personen en in-
stanties nog een moeilijk bespreekbaar punt. Toch moet u bedenken
dat het principe in feite geaccepteerd is in het vergunningenbeleid
voor grotere industrieen. Daar is het heel gewoon dat er een duidelijke
grens aan de to lozen hoeveelheid materiaal wordt gesteld.
Tegelijk kan er een financiele heffing op de emissie van broeikasgas-
sen komen. Maar alleen zeer hoge heffingen kunnen sterk reguleren.
Overigens zal een toe to kennen vervuilingsquotum ook wel aan veran-
deringen onderhevig zijn, al was het alleen maar omdat de omvang van
de wereldbevolking verandert. Daarmee is duidelijk dat een afnemende
bevolkingsomvang meer 'vervuilingsruimte' per persoon kan opleveren.

Voorlopig is onze nieuwe regering nog niet zo ver. Maar men heeft het
tenminste al over een reductie van de COZ emissies. De tekst in het
regeeraccoord spreekt echter ook over een reductie, afgezet tegen de
voorspelde stijging van 2% per jaar. Dat betekent een stabilisering van
de C02-emissie op het niveau van 1989/1990, zoals ook het NMP
voorstelt. .

Volgens Milieudefensie moet voor de rijke landen een reductie met 3%
per jaar haalbaar zijn.
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Verder is het natuurlijk van groot belang dat alle landen ter wereld
meedoen. Op 6 en 7 november 1989 vindt in ons land een internation-
ale ministersconferentie op initiatief van Nijpels plaats, die als Joel
heeft een internationaal klimaatverdrag voor to bereiden.
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De vernietiging van het tropisch regenbos
prof. N. Myers
(Bewerking en samenvatting: Jan Weerdenburg)

Bi j het tegengaan van de vernietiging van de tropische regenbossen is
geen dag to verliezen. De ontbossing gaat steeds sneller. In een project
dat werd gesteund door Friends of the Earth in London heb ik deze
zomer gewerkt aan de vraag hoe snel de mate van ontbossing toeneemt
in de tropen. Eind zeventiger jaren werd aangenomen dat per jaar in
de tropen ongeveer 75.000 vierkante kilometer bos per jaar verdween.
Er was toen naar schatting nog 8.000.000 vierkante kilometer tropisch
bos over. Dat was weliswaar een zeer hoge ontbossingssnelheid maar
het was nog niet echt catastrofaal. Het ging tenslotte om een per-
centage van minder dan 1% van het totaal aan bos. Dit tempo is bijna
verdubbeld gedurende de tachtiger jaren. We verliezen nu bijna 2%
van het bos per jaar en dit percentage stijgt nog steeds. We hebben het
dan niet aleen over Brazilie, maar ook over Columbia, Madagascar,
Mexico, Thailand, Nigeria, Kenya, de Filipijnen, Maleisie, etc. etc.
Natuurlijk is het niet zo dat de bossen volgende week verdwenen zul-
len zijn, stukken ervan zullen nog wel enkele decennia blijven, zoals
bv. in Nieuw-Guinea en Zaire. In de meeste landen echter zal aan het
eind van deze eeuw weinig over zijn als we onze inspanningen om ze
to behouden niet vergroten.
Gelukkig zijn er nu eindelijk signalen dat die inspanningen inderdaad
vergroot zullen worden. Dat is hoog tijd, het is twee seconden voor
middernacht.

Het tropisch regenbos is uniek

De tropische regenwouden vormen de meest uitzonderlijke expressie
van de natuur op het aardoppervlak in de bijna 4 miljard jaar van de
evolutie.
Het zijn de meest complexe biosystemen op aarde en vormen een on-
misbare ecologische zone. Ze bedekken slechts 6% van het aardopper-
vlak maar ze bevatten op zijn minst de helft, waarschijnlijk 70% en
misschien we] 90% van de soorten levende wezens. In de context van
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het thema van deze cyclus komen we hier een speciale vorm van gren-
zen tegen. Wanneer deze bossen verdwijnen, vindt er een massaal uit-
sterven van soorten plaats. 90% van het uitsterven van soorten op aarde
is toe to schrijven aan de ontbossing in de tropen. Het gaat hier om
een vorm van verarming van de biosfeer die intrinsiek irriversibel is.

Andere aantastingen van het aardse milieu, zoals bijvoorbeeld bodem-
erosie, kunnen we misschien wet weer herstellen in een periode van
ongeveer duizend jaar als we dat willen. Het kost wet een hoop geld,
maar het kan. In enkele tienduizenden jaren kunnen we misschien alle
klimaatsverstoringen die worden veroorzaakt door het broeikaseffect
weer omkeren. Deze aanslagen op de biosfeer kunnen in principe in
enkele duizenden jaren ongedaan gemaakt worden. Maar bi j de mas-
sale uitroeiing van soorten ligt dat heel anders. Wanneer we uitgaan
van wat we hebben kunnen leren van het op grote schaal uitsterven
van dieren in het verleden, zoals bv. het uitsterven van dinosauriers en
verwanten 65 miljoen jaren geleden, dan betekent dat dat het op zijn
minst 5 miljoen, en waarschijnlijk 20 miljoen jaar zal duren voordat
het proces van natuurlijke selectie en soortvorming zover is dat we een
rijkdom aan soorten hebben in termen van aantal en diversiteit zoals
nu in het tropisch regenwoud.
We kunnen stellen dat we in een periode van vijftig jaar bezig zijn het
toekomstig verloop van de evolutie to ontwrichten. Dat is een ultieme
vorm van het stellen van grenzen aan de wereld. Die stijgt ver uit
boven de perceptie en de concepten van de meeste economische denk-
wijzen. We komen hier werkelijk aan grenzen die duidelijk anders zijn
dan welke grenzen dan ook die zijn tegerigekomen door welke men-
selijke generatie in de loop van de menselijke geschiedenis dan ook.
We praten hier over een verarming van de biosfeer in enkele decennia
voor een periode van minstens een miljoera jaar, waarschijnlijk 5 mil-
joen en misschien wet 25 miljoen jaar in' de toekomst. Het gaat hier
om duwen tegen de grenzen, zo niet een doorbreken van grenzen zon-
der precedent en in een richting die niemand kent. We zijn bezig met
een groot mondiaal experiment met de biosfeer. Een experiment dat
volstrekt ongepland gaat en ook volkomen onaangekondigd is. We we-
ten niets over de uitkomst behalve dan dat de consequenties onom-
keerbaar zullen zijn en bijna zeker nadelig voor toekomstige men-
selijke generaties. En toch vervolgen we dit experiment iedere dag
weer met grote energie, met vernuft en zelfs enthousiasme. Wanneer
een aantal wetenschappers naar de Verenigde Naties zou gaan om een
aanvraag in to dientn om een dergelijk experiment met het mondiale
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ecosysteem to mogen doen zouden ze ongetwijfeld to horen krijgen dat
dat niet verstandig, volstrekt onverantwoordelijk en zelfs misdadig zou
zijn.

Verlies aan soorten

We zullen nooit weten hoeveel soorten er in de bossen geleefd hebben
want we verliezen tientallen soorten planten, sommigen zeggen
ongeveer 1 soort per dag gemiddeld.
De betreffende landen hebben vrijwel geen mogelijkheden om dit to
onderzoeken. Columbia, een land met de oppervlakte van ongeveer
Frankrijk, heeft naar schatting 30.000 plantensoorten en het aantal
professionele botanici om daar onderzoek naar to doen is minder dan
een dozijn. In Groot-Britannia met sleohts 1.300 verschillende planten-
soorten zijn 1.400 botanici.
Onder de al verdwenen (of verdwijnende) soorten zullen ongetwijfeld
soorten zijn geweest met grote economische of farmacologische waar-
de. Er zijn talloze voorbeelden to noemen van onbekende mogelijkhe-
den die sommige plantensoorten bleken to hebben.
Madagascar had 8.000 plantensoorten waarvan 6.800-7.000 endemisch
voor dit eiland waren. Aangenomen kan worden dat we ongeveer de
helft van deze soorten verloren hebben of aan de rand van verdwijning
gebracht hebben. Wie weet wat daar tussen zat.
Ik wil in dit verband nog een factor noemen die tot verarming leidt.
Grote stukken bos in Zuidwest-China, Zuidwest-India, Nigeria en
Brazilia hebben to leiden van zure regen. Deze stukken bos kunnen
niet beschermd worden door er parken van to maken. Opnieuw een
voorbeeld van hoe we tegen de grenzen duwen zonder precedent.

Tropisch regenbos en ontwikkeling

De gebieden van de tropische bossen zijn minder tot ontwikkeling
gebracht dan de andere ecologische zones op de aarde. Maar wanneer
we praten over de snelle verwoesting van deze bossen waarom zouden
we dan praten over een ontwikkeling van deze gebieden, waarom niet
gewoon met rust laten en hekken erom heen zetten. Wel, dat kunnen
we niet, al was het alleen maar omdat een hek bouwen een hoop hout
kost, maar vooral ook omdat tientallen miljoenen mensen afhankelijk
zijn van het bos.
Als er een boodschap is die ik vanavond zou willen overbrengen is het
deze: de gebieden met tropische bossen moeten ontwikkeld worden om
ze to kunnen redden.
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Veruit de belangrijkste figuur in de vernietiging van het tropisch bos
is niet de grote rubberplantagehouder, de grootschalige veehouder of
de katoen- of koffieplanter, het is een kleinschalige landbewerker: de
slash and burn cultivator. Hij staat centraal in de grote verwoesting van
het woud.

Wie is die slash and burn cultivator? Het gnat om verarmde boeren die
in de meeste gevallen geen andere bestaansmogelijkheden voor zichzelf
en hun familieleden hebben. Het gaat hier niet om mensen die alti jd al
in het bos geleefd hebben, de traditionele shifting cultivator, die op
een duuurzame manier gebruik maakt van het woud. De nieuwe per-
soon komt naar het bos in aantallen die twintig tot dertigmaal groter
zijn dan die van de traditionele shifting cultivator. Volgens sommige
schattingen gaat het in totaal (en dan praten we niet alleen over het
gebied van het tropische bos) om een half mil jard mensen. Het gaat
om de landbewerker die gepasseerd is in ontwikkelingsprocessen. Hij
is buiten de Groene Revolutie gebleven. Hij heeft niet het kapitaal om
to investeren in hoogwaardige zaden, een klein beetje mest, of aan
werktuigen. Hij heeft geen papieren waarmee hij nadr de bank kan
gaan om geld to lenen. Hij heeft geen toegang tot markten of vervoer-
snetwerken om zijn produkten die hij verbouwt to kunnen verkopen.
Zijn waarde voor de politiek is gelijk aan nul. Sociaal en cultureel
wordt hij beschouwd als een outcast. Zowel politiek als juridisch en
economisch is hij een gemarginaliseerde figuur en buiten de ontwikke-
ling gehouden. Deze marginale figuur heeft geen ander alternatief dan
naar een marginale omgeving to trekken. Of het nu gaat om een to
droge, to steile of een to natte omgeving (tropisch regenbos).
Deze half miljard mensen in de Derde Wereld berokkenen het milieu
(en wederom gaat het hier niet alleen om het tropische bos) meer scha-
de dan de andere 3 miljard mensen in de Derde Wereld samen, De
enige manier om dit probleem aan to pakken is hem to betrekken in
het ontwikkelingsproces, of ontwikkelingprocessen naar hem toe to
brengen. Dat betekent ook een terugkeer naar de gronden waar hij
traditioneel geleefd heeft. Hij is gedwongen naar het bos to migreren.
Hij moet de mogelijkheden krijgen om dat niet to hoeven doen.
Dat kan gedaan worden. Er zijn voorbeelden van op Java, in het oos-
ten van de Filipijnen, het zuiden van Amazone-bebied, in Mexico, etc.
Het is mogelijk zijn landbouw to intensiveren, to moderniseren en to
ontwikkelen. Dan is er voor hem geen noodzaak om naar het bos to
gaan met zijn lucifers en zijn machete (kapmes).
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Wanneer we geen ontwikkeling brengen naar die half mil jard mensen
zullen zij het tropische bos in de komende twintig jaar verbranden.

Bedreigers van het bos

De drie grote bedreigers van het woud zijn de commerciele houtkap,
de grootschalige veeboeren en de slash and burn cultivator.

1. Commerciele houtkap
In principe is er niets tegen houtkap in het woud wanneer het maar op
een duurzame manier gebeurt. Nu gaat de helft van het gekapte hout
naar de eerste wereld. In de prijs die daar voor het hout betaald wordt
zijn de ecologische gevolgen niet meegerekend. Het grootste gedeelte
van de houtkap wordt uitgevoerd door gigantische houtkapbedrijven
uit Europa, Noord-Amerika en vooral ook Japan. In deze context heb-
ben wi j alien onze handen aan de kettingzaag. Weliswaar niet bewust,
maar onbewust leveren wij door het kopen van het goedkope tropische
hardhout alien onze bijdrage aan de ontbossing. De export van hard-
hout leverde de exporterende landen in het verleden op zijn minst 8
miljard dollar per jaar op, maar door overkap is dat nu al teruggelopen
tot 6 mil jard dollar. De Wereldbank schat dat dat tegen het einde van
deze eeuw verder teruggelopen zal zijn tot 2 miljard dollar per jaar.
Bepaald geen aardig economisch vooruitzicht voor de exporterende
landen in het licht van hun mogelijkheden voor investeringen in pro-
jecten gebaseerd op duurzame ontwikkeling.

2. Grootschalige veeteelt
De tweede belangrijke factor vormt de grootschalige veeteelt in La-
tijns-Amerika, met name Centraal-Amerika. Het afbranden van het
bos levert een zeer arme vorm van grasland op. De draagkracht van dat
grasland is ongeveer 1 dier per hectare, dat is heel weinig. Na 5 of 6
jaar wordt dit grasland overwoekerd met onkruid en giftige planten en
dan moet ergens anders weer opnieuw begonnen worden. Maar dat is
Been probleem want de veeboer krijgt van de overheid wel weer een
nieuwe concessie voor een lage prijs.
De vraag is natuurlijk waarom iemand in vredesnaam vee wil houden
in het midden van een tropisch regenwoudgebied? Het antwoord ligt in
de zogenaamde Hamburgerconnectie. De ontbossing in Centraal-Ame-
rika wordt niet veroorzaakt door activiteiten van de bewoners van die
landen. De oorzaak voor deze vorm van ontbossing ligt in de exces-
sieve vraag van de Noordamerikaanse consument naar goedkoop
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rundviees. Het rundvlees uit Centraal-Amerika is goedkoper dan dat
uit Texas of Montana. Dat komt omdat de prijs van het land en de
kosten van ontbossing niet zijn doorberekend in de prijs die betaald
wordt voor het hamburgervlees. Centraal-Amerika was in 1950 nog
voor een groot deel bedekt met bos, nu is er weinig van overgebleven.
Een vergelijkbaar geval aan deze karat van de Atlantische Oceaan weed
blootgelegd door met name de Nederlandse milieubeweging. Het gaat
daarbij om cassave. Ons vee hier wordt gevoederd met voer dat voor
een deel bestaat uit cassave. Voornamelijk geteeld in Zuidoost-Azie,
ten koste van tropisch bos.

3. Slash and burn cultivation
Bij deze vorm van landbouw wordt eerst een stuk bos afgebrand. Na
het afbranden is de bodem dermate arm dat na enkele seizoenen een
nieuw stuk bos afgebrand moet worden.
Shifting cultivation vormt geen probleem. Bij deze vorm van landbouw
kan het bos zich binnen 20 jaar herstellen en kan de landbouwer te-
rugkomen om het proces opnieuw op to starten. Het gaat hier om een
duurzame worm van bosgebruik. Dat werkte toen er nog niet zo veel
landbouwers waren en er genoeg bos was. Nu echter zijn er veel meer
landbouwers en er is niet zoveel bos meer over. Zoals eerder gesteld
gaat het nu om migranten uit andere landsdelen die in groten getale
naar het bos komen.
Een belangrijke factor daarin wordt gevormd door de toename van de
bevolking. De prognoses daarvoor geven angstwekkende getallen to
zien, in de nabije toekomst bijvoorbeeld een verdubbeling van het
aantal mensen in Brazilie en een verviervoudiging in Bangla Desh.
Weinig goede vooruitzichten voor het bos in Bangla Desh, voor zover
dat er nog is. Maar er zijn ook lichtpunten. Thailand bijvoorbeeld had
in de zestiger jaren nog een gemiddelde van meer dan 6 kinderen per
familie. Alle demografische experts dachten dat de tijd die nodig zou
zijn om dit terug to brengen naar een gemiddelde van 2,3 kinderen per
familie op zijn minst tot in de volgende eeuw zou duren. Maar het is
nu al bijna zover. Het gemiddelde is nu 2,9 kinderen per familie en
binnenkort zal het 2,3 zijn. Zo zijn er meer 'van dergelijke voorbeelden
to noemen. Maar in de Filipijnen en de meeste Afrikaanse Ianden
daarentegen neemt de groei alleen nog maar toe.
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Broeikaseffect

Er moet nog een ander probleem bij de ontbossing in de tropen ge-
noemd worden. Het afbranden geeft een uitstoot van rook en kool-
dioxide in de atmosfeer. De emissie van rook en van kooldioxide door
het afbranden van het bos in Brazilie is even groot als die van Frank-
rijk en Groot-Britannia door autoverkeer en industrie. Daarmee wordt
het broeikaseffect versterkt.
De klimaatsveranderingen die veroorzaakt worden door het broeikasef-
fect zullen waarschijnlijk grote gevolgen hebben voor de grote graan-
producerende regios op aarde. Tevens zal het niveau van de zeespiegel
stijgen. De rijke landen zullen dat wel op kunnen vangen met dijken
of dijkverhogingen maar dat geldt niet voor de arme landen. Volgens
een niet eens al to extreem scenario zal een land als Bangla Desh een
derde van haar gebied verliezen. Waar moeten de bewoners naar toe?

Welk recht hebben wij om de aardse grondstoffen zoals to exploiteren
of to overexploiteren (vernietiging van het tropische bos, aantasting
van de ozonlaag, erosie, klimaatveranderingen) en toekomstige genera-
ties op to schepen met een voor hen definitief verarmde aarde? Ook
hier komen we weer aan de grenzen op een manier zoals nog nooit
gebeurd is. In het verleden kon iedere generatie ervan uitgaan dat de
volgende het beter zou hebben (toenemende welvaart, beter onderwijs
en gezondheidszorg etc.). Deze keer echter, voor de eerste keer in de
menselijke geschiedenis, kunnen we er niet meer zeker van zijn dat de
toekomstige generatie beter of zal zijn. Voor de eerste keer verbruiken
we grondstoffen die toekomstige generaties niet meer zullen kunnen
gebruiken.

Economen zullen zeggen dat er geen absolute grenzen aan een verdere
groei van activiteiten zullen zijn want hoe schaarser de grondstoffen
worden, hoe hoger de prijs voor produkten en hoe meer'er naar alter-
natieven gezocht zal worden. Dat zal dan weer leiden tot een nieuw
evenwicht. Ik zal een voorbeeld noemen waar dat niet is opgegaan. Het
atlantische bos in Brazilie bedekte ongeveer 1 miljoen vierkante kilo-
meter. Daar is nu minder dan 2% van over. Het marktmechanisme
heeft hier in ieder geval niet gewerkt. De economen kunnen het niet
verklaren.
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Een voorbeeld

Ik wil mijn verhaal afsluiten met een succes-story. Het gaat om een
project in Noord-Sulawesi, Indonesia. Een irrigatieproject van de we-
reldbank van 72 miljoen dollar in 1972. Door dit project werden de
rijstboeren daar in staat gesteld om drie oogsten per jaar to krijgen. Ze
behoorden daarmee tot de meest spectaculaire ri jstgroeiers van de we-
reld. Het benodigde water voor de rijstbouw kwam van nabijgelegen
beboste berghellingen. Dat bos echter werd verbrand door binnen-
getrokken migranten. Het gevolg was dat de toestroom van het ir-
rigatiewater onregelmatig en onbetrouwbaar werd. Het aantal oogsten
Iiep terug naar 2 per jaar en later in sommige streken naar 1 per jaar.
Het hele irrigatieprojekt van $72 miljoen werd daarmee een misluk-
king. Het Wereldnatuurfonds echter was op haar beurt ook geinteres-
seerd in die beboste berghellingen omdat er enkele soorten voorkwa-
men die nergens anders gevonden werden. De Wereldbank en het We-
reldnatuurfonds kregen daarmee dezelfde belangen en dat was nogal
uitzonderlijk in die dagen. Het Wereldnatuurfonds hoefde slechts een
miljoen dollar to investeren om op de berghellingen een beschermd
natuurgebied to creeren. Nu herstelt het bos, de slash and burn cul-
tivators zijn verdwenen en de situatie is nu weer als toen het project
begon. Het Wereldnatuurfonds is tevreden omdat de soorten behouden
zijn, de rijstbouwers zijn tevreden en ook de Wereldbank is tevreden
omdat hun project gered is.
Zo zijn er vele succes-stories. We weten wat we moeten doen, en we
hebben er ook genoeg ervaringen mee opgedaan.

Ten slotte

Tot slot enkele opmerkingen. Er word nu iets gedaan tegen verdere
ontbossing in de tropen. Er is een 'Tropisch Bos Actie Plan'. Het gaat
hier om een samenwerkingsverband van de Wereldbank, V.N.-organen,
enkele bilaterale organisaties en enkele niet-gou-vernementele or-
ganisaties, met een budget van 1,6 miljard dollar per jaar. Dat bedrag
is 3,5 maal groter dan dat in het tropisch woud gestopt werd tot 1985.
Een ander voorbeeld is dat recentelijk bij het topoverleg van westerse
leiders in juli 1989 naast de gebruikelijke agendapunten als handel,
werkeloosheid, inflatie e.d. ineens ontbossing in de tropen op de agen-
da stond. Het was twee jaar geleden nog volstrekt ondenkbaar geweest
dat president Mitterand, mevrouw Thatcher, bondskanselier Kohl,
president Bush en al die anderen ti jd in zouden ruimen om over iets
als ontbossing to spreken. In haar recente toespraak tot de Algemene
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Vergadering van de Verenigde Naties sprak mevrouw Thatcher over de
ontbossing in de tropen en gaf aan dat Groot-Britannia 100 miljoen
Britse ponden beschikbaar zal stellen in twee of drie jaar tijd.
We zijn dus verder dan we waren maar we zijn nog heel ver weg van
waar we moeten zijn.
Want wanneer we ons beperken tot bescherming van het bos door het
creeren van natuurparken komen we niet tot het sleutelprobleem. We
houden ons dan bezig met symptoombestrijding. Ook het werken aan
andere en betere vormen van houtkap is een vorm van symptoom-
bestrijding. Het gaat daarbij in feite om een beheersprobleem.

Zoals gesteld ligt een grote bron van het probleem in de slash and burn
Cultivation. Als we geen alternatieven creeren voor de arme boer blij-
ven we bezig met symptoonbestrij ding. Het doel moet zijn om voor
deze mensen de landbouw to hervormen, to moderniseren, to inten-
siveren, op grote schaal. Dat zal niet gebeuren zolang de kloof tussen
Noord en Zuid zoals die er nu ligt, blijft bestaan. Het afgelopen jaar
zond het Noorden 35 miljard dollar ontwikkelingsgelden naar het Zui-
den. Daarbij komt nog eens 20 miljard dollar van de Wereldbank en 10
miljard van het Internationaal Monetair Fonds. Echter, als gevolg van
de belachelijke internationale schuldenproblematiek ging er netto 55
miljard dollar van het Zuiden naar het Noorden! Zolang een dergelijke
idiote situatie blijft bestaan is er weinig kans dat er fondsen beschik-
baar komen in de landen zeif om het land bouwprobleem en andere
problemen aan to pakken.

Is er nog hoop voor het bos? Als we alles op een rijtje zetten moeten
we wet pessimistisch zijn. Maar dat ben ik niet. We zullen nog heel wat
bos verliezen. Misschien slagen we erin om een kwart van het oor=
spronkelijke bos van 200 jaar geleden to behouden. De helft ervan zijn
we al kwijt geraakt. Maar ik wil het niet eens zijn met de persoon die
een optimist en een pessimist definieerde: "Een optimist is iemand die
zegt: dit is de beste van alle mogelijk denkbare werelden en de pes-
simist is iemand die zegt : ik ben bang dat je gelijk hebt."
Er is hoop, er verandert veel en snel, het is twee seconden voor mid-
dernacht, er is geen dag to verliezen.
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Wereldbevolking groeit sneller dan voedselproduktie
Economische maatregelen noodzakelijk om ramp to voorkomen

M. van Brakel

Inleiding

Zoals iedereen weet, neemt de wereldbevolking nog steeds toe in een
duizelingwekkende vaart. Er leven nu 5 miljard mensen op de wereld
en elk jaar komen er 90 mil joen mensen bi j. In het jaar 2000 zullen er
dus weer een miljard mensen meer op de wereld zijn dan nu. In die
korte tijd is de wereldbevolking gegroeid met 20%. De meeste nieuw-
komers zullen in de derde wereld leven.
Het lijkt me passend in het kader van de Iezingencyclus Terug naar de
grenzen de vraag to stellen: is de mensheid in staat om de snel groeien-
de wereldbevolking to blijven voeden?

De voedselproduktie daalt

Ik zal maar gelijk het probleem op tafel leggen: het gaat niet goed met
de wereldvoedselproduktie.
Onlangs bracht het World Watch Institute uit Washington haar jaarlijk-
se State of the World-report uit. Het rapport besteedde ook een hoofd-
stuk aan aan de toekomst van de wereldvoedselproduktie. Er werd een
overzicht gegeven van de wereldgraanproduktie tussen 1950 en nu.
Omdat granen (tarwe, mais, rijst) verreweg de belangrijkste voedsel-
bron zijn, geeft de wereldgraanproduktie een redelijk goed overzicht
van hoe het met de wereldvoedselvoorziening er uit ziet.
Het zijn nogal schokkende cijfers:

jaar graanproduktie (in miljoenen tonnen)

1950 624

1961 813

1970 1096

1980 1447

1984 1645

1987 1597

1988 1521

87



Uit bovenstaande tabel blijkt, dat tussen 1950 en 1986 de wereldgraan-
produktie is toegenomen met een factor 2,6. Ook wanneer naar de
produktie per hoofd van de bevolking kijken, mogen we spreken van
een aanzienlijke toename, namelijk 40%. Tussen 1950 en 1984 is de
wereldgraanproduktie dus beduidend sneller gestegen dan de wereld-
bevolking.
Sindsdien is er stagnatie opgetreden en zelfs teruggang.
Wanneer we ons realiseren, dat de wereldbevolking nog steeds groeit,
ziet het er dus niet best uit.

De problemen van de huidige voedselproduktie

Laten we eens kijken waarom de graanproduktie in eerste instantie
gigantisch steeg en waarom ze sinds 1984 daalde.
Daarbij wil ik stilstaan bij vier belangrijke problemen, waarmee de
huidige voedselproduktie to kampen heeft,

Groene revolutie
We kunnen gerust stellen, dat de enorme toename van de graanpro-
duktie tussen 1950 en 1984 voor een belangrijk deel het resultaat is
van de Groene Revolutie. Echter, wanneer we naar de produktiecijfers
kijken van een aantal derde wereldlanden, waar die Groene Revolutie
heeft plaatsgevonden, zien we sinds kort overal een stagnatie optreden.

In Indonesia is de ri jstproduktie tussen 1970 en 1984 met een factor
twee gegroeid en sindsdien treedt er stagnatie op. Er is van alles aan
gedaan om die stagnatie to doorbreken. Er is bijvoorbeeld een groot-
scheeps transmigratieprogramma opgezet, waarbij miljoenen mensen
uit Java werden verplaatst naar andere eilanden, maar dat is op een
totale mislukking uitgelopen.
In India is tussen 1965 en 1985 de tarweproduktie verdrievoudigd.
Daarna heeft er geen stijging meer plaatsgevonden.
In Mexico is de graanproduktie tussen 1950 en 1984 verviervoudigd en
sindsdien heeft er een stagnatie opgetreden.
In China is de rijstproduktie tussen 1976 en 1984 met 50% toegenomen
en ondanks verwoede pogingen om het record van 1984 to breken, is
dat niet meer gelukt.

De stagnatie van de Groene Revolutie is eigenlijk heel logisch. Zo`n 25
jaar geleden werden er in veel landen nieuwe zaden geintroduceerd en

1

88



in feite zijn we nog steeds gebonden aan de genetische capaciteit van
die zaden. De granen, die indertijd veredeld werden, hadden blijkbaar
het maximum aan eigenschappen in zich verenigd.
De Groene Revolutie kent dus in dit opzicht haar grenzen.
Nu de zaden in de vruchtbare gebieden overal in de wereld geintrodu-
ceerd zijn, is de groei er dus uit. De verwachting is dan ook, dat er op
basis van de Groene Revolutie nog maar weinig produktietoename zal
plaatsvinden.

Waterhuishouding
In veel gebieden in de wereld is water schaars. In droge gebieden is
irrigatie een manier am watertekorten op to heffen.
De laatste tijd heeft de irrigatielandbouw een enorme vlucht genomen.
Terwijl in het begin van deze eeuw 40 miljoen hectare landbouwgrond
in de wereld geirrigeerd werd en in 1959 94 miljoen hectare, was dat
in 1980 al toegenomen tot 249 miljoen hectare. Daarna nam de ir-
rigatielandbouw amper meer toe. In 1988 werd 257 mil joen hectare
landbouwgrond geirrigeerd.
Waarom is de groei er uit?

Laten we weer naar een aantal landen kijken.
In de Verenigde Staten, wordt momenteel 21 miljoen hectare land-
bouwgrond geirrigeerd. Daarvan blijkt een kwart gebaseerd to zijn op
roofbouw: men verbruikt meer water dan er jaarlijks bijkomt. Het
gevolg hiervan is, dat het grondwaterpeil daalt. Het is logisch, dat men
zo niet Lang door kan gaan. Het water raakt op.
In de Sovjet-Unie is de situatie waarschijnlijk ernstiger. Het Aral-
meer, een van de grootste meren ter wereld, is door een to hoog water-
gebruik ten behoeve van de irrigatielandbouw momenteel aan het uit-
drogen. Het oppervlak van het meer is nu met 40% afgenomen. Een
vissershaven is daardoor nu al 50 kilometer van het meer verwijderd.
In India is de strijd am het schaarse water een groot probleem. Ri jst-
velden, die vaak geirrigeerd warden, ondervinden concurrentie van
andere gewassen. In Maharashtra zijn het de suikerrietvelden, in Kar-
nataka de Eucalyptusplantages, bestemd voor de papierproduktie, die
veel water gebruiken. be strijd am het water leidt soms tot verwoede
gevechten. In Karnataka hebben boeren Eucalyptusplantages vernield,
omIat hun grand dreigde to verdrogen.
In China bestaat een soortgelijk probleem. Door de toenemende be-
hoefte aan water voor industriele activiteiten en voor de groeiende
steden komt de watervoorziening voor de landbouw in het gedrang.
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Vergeleken met tien jaar geleden is de irrigatielandbouw in China met
2-3% afgenomen. In veel gebieden daalt het grondwaterniveau erg
snel.

In veel landen treedt als gevolg van een to hoog watergebruik nog een
extra probleem op: verzilting. Verzilting treedt op, wanneer geen af-
watering plaatsvindt. De zouten, die met het irrigatiewater worden
meegevoerd, worden dan niet afgevoerd en verzilten de grond. Dit
probleem is overigens zo oud als de landbouw zelf. Toen tienduizend
jaar geleden in Mesopotamia de eerste landbouw opkwam en de grond
werd geirrigeerd met water uit de Euphraat en de Tigris, verziltte de
grond door het ontbreken van afwatering. Daaraan herinneren nu nog
de zoutwoestijnen in Iran.
Het is triest to moeten vaststellen, dat men nut tienduizend jaar later,
nog steeds dezelfde fout maakt. Elk jaar gaat maar liefst 10 miljoen
hectare verloren door verzilting.

In totaal blijkt een derde van de irrigatie-afhankelijke landbouw niet
duurzaam to zijn, omdat ze gebaseerd is op roofbouw van water.
De groei, die tussen 1950 en 1980 in de irrigatielandbouw heeft plaats-
gevonden, is dus eenmalig geweest.

Verkeerd bodemgebrulk

De groei van de voedselproduktie heeft voor een deel plaatsgevonden
omdat meer grond in produktie werd genomen. TuSsen 1950 en 1980
werd het areaal landbouwgrond met 24% uitgebreid.
Ook hier zien we, dat de groei er uit is. Voor een deel komt dat door
de bevolkingsgroei. In China, waar de meeste mensen in de vruchtbare
rijstgebieden wonen, moeten nu eenmaal meer woningen gebouwd
worden om een groeiende bevolking to huisvesten. En in gebieden,
waar elke vierkante centimeter gebruikt wordt voor rijstproduktie,
gaat dat ten koste van ri jstvelden. t

In de Verenigde Staten zien we een ander probleem. Na 1974, toes de
wereldmarktprijzen voor veel landbouwgewassen heel hoog waren,
heeft men hier veel extra grond omgeploegd ten behoeve van de ak-
kerbouw. Echter, het betrof hier vooral marginale grond. Met gevolg,
dat de erosie gigantisch toenam. In een aantal gevallen was de erosie
zelfs het hoofdproduct van wat men oogstte: per kilo tarwe ging 'zes
kilo grond verloren. Overigens heeft men in de Verenigde Staten hier-
van wel geleerd. Er kwam een Conservation Act, die boeren aanmoe-
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digde marginale grond met gras in to zaaien of met bomen to beplan-
ten.
Erosie is ook in India een groot probleem. Hier gaat het om de helft
van de landbouwgrond. Vijf miljard ton grond verdwijnt per jaar. Dat
is voldoende grond om alle huizen in India van baksteen to voorzien.
In China verdwijnt jaarlijks van de 16ss-leemgronden 1,2 miljard ton
grond met de Gele rivier mee de zee in.
In de Sovjet-Unie zijn geen betrouwbare gegevens voor handen, maar
waarschijnlijk is ook bier erosie een ernstig probleem.

Erosie en het verdwijnen van landbouwgrond is het ergst in Afrika.
Met Ethiopie als afschrikwekkend voorbeeld, waar per jaar ongeveer
een miljard ton grond de zee in verdwijnt. Een ecologische crisis zon-
der weerga dreigt.
Laten we kijken, hoe die crisis ontstaan is. Het is in veel gevallen een
opeenvolging van gebeurtenissen. Meestal begint het met een brand-
houtcrisis. Door gebrek aan sprokkelhout worden bomen gekapt. Door
het verdwijnen van de bomen, wordt het water in de bodem minder
goed vastgehouden. Door gebrek aan hout en dus aan energie worden
planteresten en koemest verbrand om to kunnen koken. Plantenresten
en koemest zijn echter geen afval, maar noodzakelijk voor het vrucht-
baar houden van de grond. Het gevolg van minder bemesting is, dat
het organisch stofgehalte van de grond en de bescherming van de
bodem verdwijnt. De felle zon schijnt direct op de grond en door de
hoge temperatuur sterft het bodemleven. Door het uitblijven van be-
scherming van de bodem spoelt bij regen de grond weg. Er ontstaat
verdichting van de grond en het water kan minder vastgehouden wor-
den. Dus ontstaat er watertekort en de vruchtbaarheid van de bodem
loopt terug. Uiteindelijk leidt dat tot voedselgebrek. Wanneer de grond
to weinig opbrengt en de mensen zichzelf niet meer kunnen onder-
houden, trekken ze weg. De grond blijft onbeheerd achter, verwoes-
tijning treedt op. Mensen trekken naar een ander gebied, waar de druk
op het ecosysteem vergroot wordt.
Deze cyclus is gaande in meer Afrikaanse landen. Het areaal land-
bouwgrond, dat in Afrika door verwoestijning bedreigt wordt, is zo
groot als het hele land India.

In totaal blijkt een derde tot de helft van de landbouwgrond in de
wereld niet duurzaam bewerkt to worden. Die grond verliest dus op
den duur haar vruchtbaarheid.
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Klimaat
De invloed van een zich veranderend klimaat op de voedselproduktie is
nog moeilijk in to schatten. In 1988 trad in de Verenigde Staten een
enorme droogte op. Er brak paniek in het land uit en bladen als Time
en Newsweek begonnen to schrijven over de droogte als voorbode van
het broeikaseffect. Natuurlijk is moeilijk vast to stellen, of dat inder-
daad het geval is. Het is bijna zeker, dat ook andere oorzaken een rol
spelen.
Maar op termijn is de paniek wel terecht. De droogte neemt toe.
In Afrika is dat verschijnsel al enige tijd gaande. In een land als
Ghana is de laatste 100 jaar de regenval met 25% afgenomen, waardoor
rivieren opdrogen.
Wat precies de effecten van het broeikaseffect zullen zijn, is nog
moeilijk to schatten. Vermoed wordt, dat het in grote delen van de
wereld droger zal worden en dat zal op termijn een groot probleem
worden.
Dan blijkt er nog een ander effect to zijn. Ook CFK's blijken invloed
op de voedselproduktie to hebben. Op een onlangs gehouden conferen-
tie in Nairobi werd gesteld, dat door de toename van CFK's in de at-
mosfeer opbrengsten van tarwe en soja met 25% zullen afnemen.

Conclusie
Het geheel van bovenstaande problemen overziend, rest ons niets an-
ders dan to concluderen dat het er met de wereldvoedselproduktie niet
rooskleurig uitziet. De technische mogelijkheden lijken uitgeput, we
plegen roofbouw op water en grond en dan is er nog iets onbestemds
als klimaatveranderingen die boven ons hoofd hangen.
We kunnen dus vaststellen, dat de groei in de wereldgraanproduktie,
die heeft plaatsgevonden veelal niet duurzaam is geweest. Wanneer dat
zo doorgaat, moet het onherroepelijk een keer mis gaan. De wereld-
bevolking groeit immers nog met 90 miljoen mensen per jaar.

Perspectieven

Op een of andere manier mbeten we het ti j zien to keren. Ik wil in de
rest van mijn verhaal ingaan op de perspectieven, die er zijn. Op het
eerste gezicht lijkt de oplossing to liggen in een streven naar meer
duurzame produktiemethoden. Zoals uit de rest van mijn betoog blijkt,
is dat een to gemakkelijke stelling. De economische randvoorwaarden
zijn eigenlijk veel belangrijker.
Hoe kunnen we streven naar een duurzame voedselproduktie?
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Ik wil hier een viertal perspectieven noemen.

Wereldhandel
Al jarenlang is er een structurele daling van prijzen voor landbouw-
produkten op de wereldmarkt. De UNCTAD heeft eens uitgerekend
dat derde wereldlanden door de daling van de wereldgrondstoffenprij-
zen tussen 1969 en 1978 een verlies aan inkomsten li jden van $45 mil-
jard per jaar. Inmiddels is dat al opgelopen tot meer dan $100 miljard
per jaar!
Het is niet moeilijk voor to stellen wat de gevolgen zijn voor boeren
overal op de wereld. Laten we voor de afwisseling eens dicht bi j huis
blijven.
In de veenkolonien, in Oost-Groningen, kampen boeren met erosie. In
het voorjaar, wanneer het droog is en het hard waait, zijn er grote
zandstormen in het gebied. De bodem waait weg. Van oudsher weten
boeren wel, hoe ze erosie moeten voorkomen. Een goed bouwplan,
waarin gebruik wordt gemaakt van vruchtwisseling is belangrijk om de
kwaliteit van de bodem in stand to houden. Wanneer bijvoorbeeld to
vaak achtereen aardappelen verbouwd worden, treden ziekten op. Dan
moet de grond ontsmet worden. Dat gaat met nogal wat geweld ge-
paard. Er wordt een gas in de bodem gepompt. Daarmee wordt de bo-
demstructuur behoorlijk kapot gemaakt. Echter, de aardappel is nog
een van de weinige gewassen, die geld opbrengt. Dus worden inder-
daad to vaak aardappelen verbouwd met alle gevolgen vandien.
Op het ogenblik worden boeren door een nieuw probleem bedreigd. De
laatste jaren zijn de tarweprijzen met wel 25% gedaald. Tarwe wordt
beschouwd als de spil in een bouwplan. Boeren zijn nu gedwongen to
kiezen om door to gaan met verbouw van tarwe, wat beter is voor de
grond, maar wat verliesgevend is, of er mee op to houden. Een moei-
lijke keuze. Zeker, wanneer het inkomen al onder het minimumloon
ligt.
In feite worden boeren dus gedwongen in de richting van een mono-
cultuur. Een vreemde situatie in een ti jd, waarin het ene milieurapport
na het andere verschijnt en waarin boeren gevraagd wordt een bijdra-
ge to leveren aan het Nationaal Milieu Beleidsplan.

Nu moet gezegd worden, dat boeren in Oost-Groningen, net als andere
boeren in de EG, nog enigszins beschermd worden tegen de grillen van
een wereldmarkt. Dat geldt niet voor de meeste boeren in derde we-
reldlanden. Een Boer in Afrika, die gierst verbouwt, wordt geconfron-
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teerd met de invoer van tarwe uit de Verenigde Staten of uit Europa,
die hem wegdrukt uit de markt. Hi j moet er mee ophouden.
Sojaboeren in Brazilie zitten met een ander probleem. Daar, treedt nu
veel erosie op en er dreigt zelfs verwoestijning. Boeren zijn druk met
elkaar aan het overleggen hoe die milieuproblemen op to lossen. Er
vinden op dit gebied vergaderingen plaats, waar meer dan 1000 boeren
bijeen komen om ervaringen uit to wisselen om erosie to bestrijden.
Maar er is geen houden aan wanneer de prijzen blijven dalen. Veel
kleinere boeren zijn al met de sojateelt opgehouden en alleen de hele
grote blijven over.
Een Thaise boer zei eens in dit verband:

Ik verbouw cassave en ik sta voor een inoeilijke keuze. Ik verdien net
genoeg om mijn gezin to kunnen onderhouden. Eigenlijk zou ik een
kar koemest moeten kopen omdat de grond dat nodig heeft. Maar
daar is geen geld meer voor.

Wanneer er geen einde komt aan de lage prijzen voor landbouwpro-
dukten, zal de verslechtering van de bodem en dus van het produk-
tiemilieu doorgaan.
Ik ben bang, dat die trend inderdaad zich doorzet.
Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) bijvoorbeeld dwingt derde
wereldlanden hun economisch beleid om to buigen om het schul-
denprobleem op to lossen. Dat betekent onder andere: meer exporteren.
Nu hoeft in principe een grotere export geen probleem to zijn, maar
wanneer veel landen gedwongen worden om alles van hetzelfde meer
to exporteren, onstaat een overproduktie en dalen de prijzen. Wij, con-
sumenten, merken dat wanneer we door de winkel ldpen. Laatst zijn
de koffieprijzen weer eens ineengestort vanwege een overproduktie.
Tanzania bijvoorbeeld besloot, door het IMF gedwongen, meer to ex-
porteren. Met weinig resultaat. Er wordt inderdaad meer geexporteerd,
maar door de dalende prijzen, zijn de inkomsten amper gestegen.
Een andere ontwikkeling, die de tendens van dalende prijzen versterkt,
is de levensmiddelenindustrie. Van oudsher verwerkt de levensmid
delenindustrie landbouwprodukten. Brood wordt uit tarwe gemaakt en
zuivelprodukten uit melk. Meer en meer zien we, dat een levensmid-
delenindustrie haar produkten ook maakt uit andere agrarische grond-
stoffen: olien en vetten, al dan niet gemodificeerd zetmeel, eiwitten,
suiker en noem maar op (het is allemaal keurig op een ingredientenli jst
na to lezen).
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Daardoor onstaat een voor de levensmiddelenindustrie prettige situatie.
Men kan van de ene grondstof overschakelen naar de andere. Bij olien
en vetten is dat al tamelijk gemakkelijk. Door ontwikkelingen in de
biotechnologie (onder meer door vetsplitsende enzymen) wordt die
mogelijkheid nog verbeterd. Bovendien zijn veredelingen bij het ene
oliehoudende gewas gemakkelijker dan bij het andere. Momenteel
vindt er bijvoorbeeld veel innovatie plaats bij palmbomen. Door spe-
ciale technieken (veredelen via het klonen van cellen) kan men palm-
bomen zodanig veredelen, dat palmolie een stuk goedkoper wordt. Dat
betekent dus, dat andere plantaardige olien ook goedkoper moeten
worden, willen ze nog in de markt blijven.
Wat de gevolgen zijn van een dergelijke ontwikkeling, laat de situatie
zien van kokosnootboeren op de Filippijnen zien. De kokos-
nootproduktie heeft de laatste tijd weinig modernisering gekend. Maar
de kokosolie moet concurreren op de wereldmarkt. In het begin van de
zeventiger jaren kreeg men nog 5 peso voor een kilo kokosnoten, in
1974 (toen de soja-olie in grote hoeveelheden op de wereldmarkt werd
aangeboden) daalde die prijs tot 3,5 peso en de laatste jaren is door de
opkomst van de nog goedkopere palmolie de prijs gezakt tot 2 peso per
kilo. Wanneer we daarbij ook nog rekening houden met de waardever-
mindering van de peso, kunnen we ons voorstellen, hoe snel de ar-
moede toeslaat bij de Filippijnse boeren, die kokosnoten produceren.

Een concurrentie onder boeren, die met elkaar moeten wedijveren wie
de goedkoopste grondstoffen kan leveren aan de levensmiddelenin-
dustrie, maakt een duurzame produktie moeilijk, zo niet onmogelijk.
Toch zien we hoe de levensmiddelenindustrie probeert een landbouw-
beleid tot stand to brengen, die het haar mogelijk maakt steeds de
goedkoopste agrarische grondstoffen to verkrijgen. De Amerikaanse
minister van landbouw van de regering Reagan was afkomstig van het
grootste landbouwgrondstoffenverwerkende bedrijf in de wereld, Car-
gill. Die minister heeft een beleid voorgesteld om de wereldhandel
totaal to liberaliseren. Alle boeren op de wereld moeten met elkaar
concurreren en wie het goedkoopst en het meest efficient produceert,
zal het wel redden. Wie dat niet kan, moet maar iets anders gaan doen.
Het beleid wordt in de Verenigde Staten al toegepast. Het heeft een
desastreus effect gehad op de boerenstand. Veel boeren moesten hun
bedrijf beeindigen. En wat zoiets voor het milieu betekent, kan mis-
schien het best gelllustreerd worden met het volgende verhaal.
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Ik hoorde het op de Save Our Soils-conferentie, die Vereniging Mi-
lieudefensie twee jaar geleden organiseerde:

Ed Hauck was een boer uit Minnesota. Hij kocht in 1958 grond. Het
was slechte, marginale grond, die zwaar geerodeerd was. Hij legde
terrasjes aan, verbouwde de gewassen met de hoogtelijnen mee, zorg-
de voor omheiningen en bracht de erosie terug tot een verlies van 3
ton per hectare. Hij kreeg er een prijs voor en werd uitgeroepen tot
model-boer. Door de dalende prijzen van de landbouwprodukten
moest, hij in 1984 zijn grond verkopen. De schulden waren to hoog,
opgelopen. De bank verkocht zijn grond aan een grote boer, die alles
omploegde. De terrassen werden gelijkgetrokken om de produktie ef-
ficienter to maken. Het werk van Ed Hauck, die 27 jaar besteedde,
om een bedrijf duurzaam op to zetten, werd in een klap vernietigd.
Nu is de erosie 90 ton per hectare.

Het verhaal van Ed Hauck is illustratief voor alle boeren in de wereld,
die to kampen hebben met dalende prijzen. Of ze redden het niet
meer, of ze zijn gedwongen hun eigen grond to vernietigen.
Het is duidelijk, wat er moet gebeuren. Wanneer, een landbouw- en
een handelsbeleid Been rekening houden met de grenzen die de natuur
stelt, komt het produktiemilieu zwaar onder druk to staan, waarmee de
voedselproduktie voor toekomstige generaties op het spel wordt gezet.
Uiteindelijk moeten de grenzen, die de natuur stelt, de aard van de
landbouwproduktie bepalen en dat moet uitgangspunt worden van een
beleid. Dat houdt in, dat een vrije wereldhandel tot de on-
mogelijkheden behoort. De natuurlijke omstandigheden van boeren in
verschillende landen verschillen nu eenmaal van die in andere landen.
Een boer in Afrika, die in woestijnachtige pmstandigheden moet pro-
duceren kan nu eenmaal niet op tegen een boer uit Europa, wiens pro-
duktiemilieu veel optimaler is.

Schuldenproblematiek
Ik heb zojuist de situatie in Ethiopie geschetst. De situatie in dit land
staat enigszins model voor de situatie in andere Afrikaanse landen. In
de meeste landen in Afrika staat het er slecht voor met de landbouw.
De belangrijkste oorzaken hiervan zijn tweeerlei. Op de eerste plaats is
de grond in veel landen in Afrika schraal. Er is geen hoge produktie
mogelijk. Op de tweede plaats hebben veel Afrikaanse regeringen de
landbouw in hun land zwaar verwaarloosd. De prioriteit werd bij de
industrie gelegd. .
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Iedereen, ook de Afrikaanse regeringen, zijn. zich er nu wel van be-
wust, dat er een eind moet komen aan de neerwaartse spiraal, waarin
de landbouw in Afrika zich nu beweegt. Maar de schuldencrisis maakt
dat totaal onmogelijk.
Vergelijken we de situatie van Afrika beneden de Sahara in 1982 en in
1988:

1982 1988 (in miljarden $)
-------------------------------------------------------------------------------------------
Bruto Nationaal Produkt 188 137

Schuldenlast 70 134

Rente-atbetaling 6 10

Uit de tabel blijkt, dat het Bruto Nationaal Produkt (BNP) enorm ge-
zakt is. Wanneer we daarbij rekening houden met de bevolkingsgroei,
dan is het BNP per hoofd van de bevolking met 40% gedaald. Dat is
gigantisch veel. Je kunt gerust zeggen, dat een heel continent aan het
verpauperen is. Dat onder die omstandigheden de rente op buiten-
landse schulden moeilijk terugbetaald kan worden, is logisch. De beta-
lingen werden uitgesteld en bijgeteld bij de al hoge schuldenlast.
Ondanks de enorme problemen, hebben de rijke landen het voor elkaar
gekregen, dat Afrika steeds meer geld naar ons over maakt. In 1988
was het voor de eerste keer, dat de hoeveelheid geld, dat bij de over-
heden in de industrielanden binnenkwam, hoger was dan er aan ont-
wikkelingsgeld naar Afrika toeging. En dan heb ik het nog niet eens
over het geld, dat aan de banken is terugbetaald. Wanneer we het over
de banken hebben, is de balans nog veel negatiever. Zij investeren
amper in Afrika en beschouwen het als een verloren continent. Ze
zorgen er alleen voor, dat de rente op hun leningen worden afbetaald.
Dat bedrag is niet opgenomen in bovenstaande tabel.

Wannneer we naar bovenstaande cijfers kijken, kunnen we niet meer
zeggen, dat het om een schuldenprobleem gaat. Het is beter om to
spreken van een schuldenschandaal.
En dan to bedenken, hoe de Europese regeringen sinds 1982, toen de
schuldencrisis zich het eerst manifesteerde, zo hun best hebben gedaan
conferenties to organiseren om het schuldenprobleem op to lossen. De
regeringsleiders verkochtten hun beleid goed en ze wisten knap een
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feitelijk schandaal to verdoezeien. Als voorbeeld zal ik de Nederlandse
regering nemen. Wat heeft ze in de meeste gevallen gedaan? Uitstel
van betaling geven aan een aantal landen, die de rente toch niet kon-
den terugbetalen; voor de tijd van hen jaar en dan ook nog onder
voorwaarden. De regering in het betreffende land dient zich to houden
aan het IMF-accoord. Dat wil zeggen, dat het land drastisch moet be-
zuinigen (met gevolg dat universiteiten gesloten moeten worden, de
gezondheidszorg terugloopt) en de export moet opvoeren. De rente
wordt dus uitgesteld naar een jaar later en dan wordt er over dezelfde
schuld opnieuw onderhandeld. Weer onder voorwaarden. En weer
wordt de afbetaling uitgesteld. En minister Bukman maar voor de tele-
visie verklaren, dat hij de arme landen in Afrika heeft geholpen door
ze uitstel van betaling to geven.

Wil Afrika gered worden, dan moet er een eind komen aan die genante
vertoning. Dat betekent dus een flinke kwijtschelding van schulden. Er
is geen andere mogelijkheid.
Gelukkig horen we de laatste tijd andere gelu°iden. De nieuwe minister
Pronk wil een ander schuldenbeleid en Dick de Zeeuw, hoogleraar to
Wageningen en oud-KVP-voorzitter, stelde, dat een bedrag van 40
mil jard gulden per jaar besteed moet worden voor met name de ver-
betering van de infrastructuur op het platteland in Afrika. Dat is nodig
om iiberhaupt nog een perspectief to bieden voor boeren. Nu trekken
de mensen uit ellende naar de steden. In Kenya bijvoorbeeld woont de
helft van de bevolking in Nairobi, in Zambia de helft in Lusaka en in
Nigeria, een land met 100 mil joen inwoners, woont de helft in een
straal van 50 km rond Lagos. Het verlaten van het platteland is een
veeg teken. Meestal trekken vooral de jongeren weg, die nog een toe-
komst willen.
Dat proces moet gekeerd worden. Zodat menseti weer zin hebben op
het platteland to wonen en willen investeren in de landbouw. Anders
blijft de neerwaartse spiraal in stand en zal op, de duur Afrika zich
misschien niet eens meer van voedsel kunnen voorzien. Een dergelijke
operatie kan alleen plaatsvinden wanneer de schuldencrisis opgelost
wordt en de getroffen landen niet meer gedwqngen worden zoveel
mogelijk to bezuinigen.
In Zuid-Amerika is de situatie anders. De perspectieven zijn er wat
beter. Maar de problemen zijn eveneens groot. Ik hoef maar to wijzen
op de enorme problemen in het Amazonegebied. }
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Prioriteitsstelling
Dan kom ik op een derde perspectief: de noodzaak om prioriteiten to
stellen. Willen we immers streven naar een duurzame voedselproduktie,
dan is een juiste verdeling van de grond een absolute voorwaarde. Ik
wit twee voorbeelden noemen.
In Brazilie bezit 7% van de boeren 93% van de grond. Er zijn daar
boeren die meer dan 100.000 hectare bezitten. Wanner daarin betrok-
ken wordt, dat overal Iandloze boeren ronddolen die ondervoed zijn,
dan is er weinig fantasie voor nodig om to stellen hoe belangrijk land-
hervormingen zijn. Overigens wordt een voedselproduktie dan ook
efficii nter geregeld. Een kleine boer zal veel zorgvuldiger zoveel mo-
gelijk uit de grond halen dan een grote boer, die niet zo nauw hoeft to
kijken. Noch met het milieu, noch met de opbrengst.
In de Filippijnen is een soortgelijke situatie. De vruchtbare grond is
voor een groot deel in handen van plantage-eigenaren. De produktie is
veelal bestemd voor de export. Het gevolg hiervan is, dat 3 tot 4 mil-
joen landloze boeren rondtrekken op zoek naar nieuwe landbouw-
grond. Die is niet veel meer aanwezig, tenzij naar de beboste hellingen
getrokken wordt.
Daar voltrekt zich een drama. Die hellingen zijn niet geschikt voor
landbouw en de grond komt met tonnen naar beneden. Een Filippijnse
krant schreef laatst over dit probleem en vroeg 2ich of of de Filippij-
nen het Ethiopie van Azie gaat worden. Landhervormingen zijn een
bittere noodzaak om het land to redden.

Het gaat overigens bij een prioriteitsdiscussie niet alleen om landher-
vormingen.
In Thailand bijvoorbeeld strijdt de milieubeweging momenteel tegen
het aanleggen van Eucalyptusplantages. De Thaise regering is namelijk
van plan om maar liefst 25% van het hele land met die bomen to be-
planten. Die plantages worden aangelegd voor de produktie van pulp
voor de groeiende behoefte aan papier in Japan, Taiwan en Zuid-
Korea. Maar er moeten 7 miljoen mensen voor wijken, die voedsel
verbouwen of cassave voor de export.
Het is to verwachten, dat bier een flinke strijd losbarst. Het gaat im-
mers om voedsel voor de mensen in Thailand of papier voor de Japan-
ners.
In India is een andere discussie gaande op dit gebied. In het land
wonen zo'n 800 mil joen mensen, waarvan er 100 mil joen een beetje
welvarend zijn, en de andere 700 miljoen straatarm. De 100 miljoen
consumenten willen graag meer consumeren en voor hun behoefte
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worden grote projecten opgezet: suikerplantages, palmboontplantages,
papierplantages. Nu is er weinig grond meer in India die niet gebruikt
wordt. Hierdoor ontstaat het probleem dat in het land een strijd begint
tussen de kleine boeren en de plattelandsbevolking en de elite in de
steden. Tekenend in dit verband is de manier, waarop de overheid
denkt over ontwikkeling. Zij wil graag woeste grond, die niet produk-
tief is, ontginnen. Maar vanuit het gezichtspunt van de plat-
telandsbevolking bestaat er geen woeste grond. Bossen hebben een
ecologische functie en ze bieden mensen veel produkten. Wat de over-
heid vaak woeste grond noemt, noemt de plattelandsbevolking ge-
meenschappelijke grond, waar iedereen gebruik van kan maken voor
de behoeften aan brandhout en voor het weiden van vee.

Het zou wel eens kunnen zijn, dat de strijd om prioriteiten in veel
landen gaat toenemen. Een strijd, die ons ook raakt en in de toekomst
alleen maar groter zal worden.

Technologie-ontwikkeling
In het begin van mijn verhaal heb ik geschetst, dat de Groene Revolu-
tie uitgewoed is. Misschien brengt biotechnologie een oplossing. Zal
biotechnologie de draad kunnen opnemen, waar de Groene Revolutie
is opgehouden?
Er doen veel sterke verhalen de ronde over biotechnologie. Ik vrees,
dat het voorlopig sterke verhalen blijven. Flinke opbrengstverhoging
zit er in de belangrijkste gewassen nog niet in. Wel zien we, dat
nieuwe voortplantingstechnieken (ik noemde net het voorbeeld van het
klonen van cellen) opkomen, aan betekenis winnen. Eigenlijk gaat hot
hier om een inhaalmanoeuvre bij gewassen waar nog weinig veredeling
heeft plaatsgevonden, zoals palmbomen en cassave.

Wanner biotechnologie perspectieveti aandraagt voor opbrengstver-
betering, dan moeten we wel oppassen, dat we niet dezelfde fouten
maken als die tijdens de Groene Revolutie zijn gemaakt. De Groene
Revolutie bijvoorbeeld heeft niet bijgedragen tot verbetering van be-
staande, duurzame produktiemethoden, maar heeft juist een al eeuwen
bestaande duurzame landbouw verdrongen. Dit is een belangrijke oor-
zaak, dat er plotseling zoveel milieuproblemen ontstonden. '

Ik ben van mening dat dat niet vanzelf gaat. De ontwikkeling van bio-
technologie is immers, veel meer dan dat bij de Groene Revolutie het
geval was, in handen van het bedrijfsleven. En het bedrijfsleven heeft
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nooit echt vooropgelopen in het streven naar duurzame. produktieme-
thoden.

Concludes

Ik kom nu aan het eind van mijn betoog. Wat moeten we doen om to
streven naar een duurzame voedselproduktie?
Een ding is duidelijk. Zo'n streven kan nooit alleen het werk zijn van
de milieubeweging, noch van de derde wereldbeweging noch van land-
bouworganisaties. Samenwerking is absoluut noodzakelijk. Gelukkig is
dat steeds meer het geval. In Nederland zijn we daarmee overigens
verder dan in veel andere landen. Maar sinds het verschijnen van het
Brundtlandrapport zien we overal op de wereld samenwerkingsverban-
den ontstaan.
Daarnaast is ook een internationalisering van de maatschappelijke
strijd noodzakelijk. Ik ben zelf sinds enige tijd bezig met acties op het
gebied van tropische regenwouden en uit ervaring weet ik, hoe belang-
rijk het is om in de verschillende landen, waar acties lopen, de klok-
ken gelijk to zetten, zodat verschillende nationale acties elkaar verster-
ken.
Of het allemaal lukt om een sterke beweging op to zetten, om de nood-
zakelijke veranderingen door to zetten? Ik weet het niet. Ik kan alleen
maar zeggen, dat het moet.
Op het gebied van een strijd tegen de liberalisering van de wereldhan-
del gebeurt nog veel to weinig. Alleen in de Verenigde Staten en in
West-Duitsland is er beweging gaande op dit gebied. Ik denk, dat er
snelle vorderingen gemaakt moeten worden. In november worden er in
GATT-verband (de GATT is het orgaan, waar internationale afspra-
ken worden gemaakt over de wereldhandel) knopen doorgehakt over
de liberalisering van de wereldhandel. Ik ben bang, dat dat de verkeer-
de kant opgaat.
Voor wat betreft de schuldenproblematiek zie ik meer perspectief. Op
dit gebied zijn al grote internationale coalities onstaan, die druk kun-
nen uitoefenen. En er zit ook rek in.
Op het gebied van biotechnologie komt ook langzaam wat op gang.
Hoe dan ook, Vereniging Milieudefensie zal op die gebieden haar' best
doen, ook in internationaal verband (we zijn lid van de internationale
milieu -organisatie Friends of the Earth).

Tenslotte. Ik ben de laatste spreker van de cyclus, die de naam draagt
Terug naar de grenzen. Wanneer ik kijk naar de voedselproduktie, is
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de situatie zorgelijk. Gezien de groei van de wereldbevolking zal de
produktie moeten blijven groeien. Maar we moeten wel terug naar de
grenzen, die de aarde stelt.
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Als de bulldozers komen
Sociale en ecologische gevolgen van tropisch regenwoudver-
nietiging

H. Verhagen

Tussen groene hel en laatste paradijs

Een doorsnee Europeaan die in het tropisch regenwoud wordt gedropt,
voelt zich vermoedelijk even hulpeloos en onbeholpen als een drenke-
ling in het midden van de oceaan. Het is er warm, vochtig en tamelijk
donker, slechts 1% van het zonlicht weet door het dichte bladerendek
heen de bodem to bereiken. Het bos komt chaotisch over met een ka-
kofonie van moeilijk thuis to brengen geluiden en met een wirwar van
planten- en diersoorten die wreed, mooi, onbekend, bizar en ook ge-
vaarlijk kunnen zijn. Er hangt een geur van verrotting; het bos ge-
draagt zich als een 'groene kannibaal' waarin alles wat afsterft weer in
snel tempo in de voedselkringloop wordt opgenomen. Deze groteske
uitspatting van de natuur ontbeert de picnicbanken, wandelroutes en
onvermijdelijke borden 'verboden toegang' die in de platgewalste Ne-
derlandse 'natuur' schering en inslag zijn. Precies om die reden spre-
ken tropische regenwouden enerzijds tot de verbeelding, terwijl de
meesten van ons zich er tegeli jkerti jd niet thuis zouden voelen. Wi j,
Europeanen lijken van een afstand vooral het afwijkende en abnor-
male van oerwouden to willen benadrukken. Kwalificaties als 'het hof
van Eden' en 'het laatste paradijs op aarde' duiden daarop. De toeris-
tenfolders gebruiken trefwoorden als 'exotisch', 'ongerept' en 'primi-
tief. In veel gevallen leidt dit tot romantisering van het tropisch bos
en haar bewoners: mooier is de wereld nergens!

Wat wi j abnormaal vinden aan het tropisch regenwoud, vinden bos-
bewoners zelf normaal. Wij zijn buitenstaanders, zij zijn insiders. In-
dianen, Pygmeeen, rubbertappers, verzamelaars van bosprodukten en
andere oerwoudbewoners hebben vaak al eeuwenlang de kennis en
vaardigheden geaccumuleerd die hen in staat stellen in het tropisch
regenwoud to (over)leven. Het zijn 'de ecologische ingenieurs' van het
tropisch bos, die zich verbazingwekkende staaltjes van duurzaam bos-
beheer hebben eigengemaakt. Dit varieert van vernuftige systemen van
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geboortecontrole en gebruik van medicinale planten tot landbouw-
methoden die haarfijn zijn afgestemd op de natuurlijke omgeving en
geintegreerd in bet culturele en spirituele leven.

Er worden steeds meer bressen geslagen in de groene oerwoudmuur.
Volgens prof. Myers wordt momenteei 25 miljoen hectare tropisch bos
per jaar vernietigd of ernstig gedegradeerd).) De oorzaken zijn uiteen-
lopend en hun relatieve gewicht verschilt per regio, Zo speelt commer-
ciele houtkap op dit moment nog een ondergeschikte rol in de Amazo-
ne, maar is in Zuidoost-Azie juist een dominante ontbossingsfactor.
Het is evident dat ontbossing zowel een uitermate complex probleem
is, als een verhaal met een begin en een einde dat vermengd met de
nodige 'couleur locale' per regio antlers is. Voorzover er desondanks
algemene lijnen zijn to ontdekken, is bet niet op, de laatste plaats een
cultureel, historisch en politiek diep gewortelde veroveringsdrang die
de toon zet. 'De groene hel' moet overwonnen worden en vormt een
macho-achtige uitdaging onder bet motto 'de ontwikkeling begint,
waar bet bos ophoudt to bestaan'. Overigens is dit Been nieuw feno-
meen. Nederlanders liepen in bet koloniale tijdperk voorop en stroop-
ten overal in de tropen de bossen af, waardoor nu enige bescheiden-
heid op zijn plaats is. Maar door de komst van kettingzagen, bulldozers
en andere moderne technische hulpmiddelen is de ontbossing sinds de
tweede wereldoorlog wel in een stroomversnelling gekomen. In som-
mige gebieden stijgt de ontbossing zelfs exponentieel.

Het blijkt dus dat er twee groepen buitenstaanders bestaan, die er
volstrekt tegenstrijdige visies op nahouden. Romantisering versus ver-
overingsdrang; behoud tegenover vernietiging; groene hel versus laatste
paradijs. Een middenweg lijkt onmogelijk: men is voor of tegen bet
oerwoud. Het is tegen deze achtergrond ook niet verwonderlijk dat er
sinds enige ti jd gesproken kan worden van een koude oorlog rond de
tropische bossen. Koude oorlog, omdat vooral op ideologisch vlak met
scherp wordt geschoten. Zo moet de Amazone volgens sommigen onder
internationale curatele worden geplaatst en moet men er desnoods de
blauwe baretten van de VN-vredesmacht op of sturen, hetgeen in de
tropische landen zelf tot furieuze reacties leidt, zowel van regerings-
kant als in de publieke opinie. Vaak resulteert de westerse kritiek tot
een hernieuwd patriotisme en nationalisme in de tropen. Men kan zich
afvragen of oplossingen voor bet ontbossingsvraagstuk op deze manier
dichterbij komen.
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Tussen koude oorlog en het gevecht om land

Een opvallend kenmerk van voornoemde koude oorlog is, dat bos-
bewoners zelf slechts een figurantenrol spelen. Zij zijn decorstukken
waarmee geschoven wordt. Over hun hoofden been worden inheemse
volken nu eens geroemd vanwege hun exotische cultuur, dan weer
afgeschilderd als barbaren of primitieve wilden, maar steeds in functie
van 'hogere' doeleinden van bescherming of vernietiging van het tro-
pisch regenwoud. Hieraan maakt popster Sting zich evengoed schuldig
als de Indonesische of Braziliaanse militaire en regeringsleiders. Ook
de reacties op de moord op Chico Mendes in december 1988, de Brazi-
liaanse leider van de rubbertappers, geven to denken. Filmmaatschap-
pijen raakten met elkaar slaags over de rechten zijn leven (en dood) op
het witte doek to brengen; er verschijnen boeken die Mendes uitroepen
tot een held, een eco-martelaar. Hierin schuilt de arrogantie en hypo-
crisie van de koude oorlog en niet, zoals o.a. Hans Achterhuis heeft
gesuggereerd, in het felt dat het bestaan van autofiles in Europa het
recht van spreken over ontbossing in de tropen zou moeten temperen.2)

De belangrijkste tekortkoming die we (de buitenstaanders uit beide
kampen) in het leven hebben geroepen is geen oog to hebben voor de
dagelijkse realiteit van bosbewoners, het feit dat zij een boterham
willen verdienen, goed onderwijs en gezondheidszorg willen, een stem
in de regionale planning m.b.t. het oerwoud, erkenning van hun tradi-
tionele landrechten e.d. Deze normaliteit is taboe of to veel taboe. Dit
geldt niet op de laatste plaats voor de sociale strijd die er het gevolg
van is. Chico Mendes was geen eco-martelaar maar een vakbondsman
in hart en nieren. En hi j was evenmin het eerste als het laatste slacht=
offer van het streven naar een menswaardig bestaan voor oerwoudbe-
woners. Alleen al in de Amazone is sinds begin deze eeuw gemiddeld
een Indianenstam per jaar uitgeroeid! Er wordt dagelijks gemoord,
gemarteld en met de dood gedreigd. In veel bosgebieden komt de wet
uit de loop van een geweer. De geweldspiraal maakt onderdeel uit van
een proces van sociale ontwrichting en ecologische aftakeling dat met
ontbossing een aanvang neemt. Maar het echte conflict ligt daar nog
weer achter: het gevecht om land, om eigendomsrechten voor nieuw-
komers van buiten en om traditionele, vaak ongeschreven landrechten
van bosbewoners. De ontbossing is in feite niets anders dan een groot-
scheepse privatisering van voormalig 'niemandsland' dat door bos-
bewoners gemeenschappelijk werd gebruikt en beheerd.
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Het bovenstaande mag worden opgevat als een pleidooi om weg to
komen van de koude oorlog en in plaats daarvan bet oorlogstoneel zelf
centraal to stellen, de sociale strijd om het oerwoud, de slachtoffers en
de overwinnaars. Vooralsnog is bet zaak om eerst goed naar bos-
bewoners to luisteren en pas daarna zelf to oordelen, to spreken en in
actie to komen!

Tussen arrogantie en solidariteit

Vereniging Milieudefensie blaast een toontje mee in de discussie over
tropisch regenwoudvernietiging. Samen met andere natuur- en milieu-
organisaties en met honderden plaatselijke groepen van uiteenlopende
pluimage, vormen we zelfs de motor achter de campagne die tropisch
hardhout in Nederland snel een negatief imago heeft bezorgd. Min-
stens zo belangrijk is de constatering dat dit gebeurt in nauwe samen-
werking met milieu-, inheemse volken- en mensenrechtenorganisaties
in zowel de tropen zelf als in andere westerse landen. De scheidslijnen
zijn weggevallen, zowel tussen NGO's (Non-Gouvernementele Or-
ganisaties) uit verschillende landen als tussen schending van mensen-
rechten en milieubehoud (die twee kanten van een medaille vormen).
Dit is een belangrijk winstpunt, want hierdoor kan de inbreng van
(organisaties van) bosbewoners als een voortdurend richtsnoer funge-
ren voor de verdere ontwikkeling van de campagne in Nederland en
West-Europa. Bovendien kan op deze manier de kruistocht van Neder-
landse houthandelaren en politici uit de tropen tegen onze campagne
(een stukje koude oorlog!), worden gepareerd. Dat gaat zo:

Nederlanders zijn gevoelig voor armoede in de derde wereld. Dat weet
de minister van milieu en toerisme uit Sarawak, een deel-staat van
Maleisie, maar al to goed. Misschien zijn wi j wel gevoeliger voor ar-
moede dan voor tropisch regenwoudvernietiging. Dus volgt een moreel
appel van de Maleisische minister die begrip vraagt voor de noodzaak
bet land to ontwikkelen, de armoede to bestrijden en dientengevolge
ook bet bos to vernietigen.

De houtindustrie op Sarawak helpt honderdduizenden arme mensen
in Maleisie. Moeten die mensen arm blijven, omdat jullie Europea-
nen zo graag tropische dieren bestuderen? ... Ik hoop dat u de milieu-
organisaties die jullie intimideren, vraagt om eerst eens kennis to
nemen van de feiten. Ze zouden niet zo arrogant moeten zijn en niet
moeten pretenderen to weten wat bet beste is voor ons land. Ze zou-
den zich moeten inzetten Noor de volledige ontvolking van bet Neder-
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landse platteland, er bossen voor in de plaats moeten stellen en deze
nieuwe bossen moeten vullen met beren en wolven ...

Een-nul voor de minister? Nee, want wat de doorsnee-Nederlanders
niet, maar wij door onze contactew met NGO's uit Maleisie wet kun-
nen weten, is dat de feiten anders zijn. De minister blijkt bij nader
inzien behalve politicus ook eigenaar to zijn van een houtkapvergun-
ning voor 100.000 hectare. Hi j heeft dus belang bij ontbossing, zoveel,
dat de (politieke) linkerhand niet eens weet wat de (commerciele)
rechterhand doet, zoals blijkt uit het volgende voorval.
Als voorzitter van een regeringscommissie die het kappen van een aan-
tal bedreigde boomsoorten verbood, bleek een simpel telefoontje vol-
doende om bij de directeur van de houtkaponderneming dezelfde 'ver-
boden' boomsoorten to bestellen voor de Europese markt! Een minister
met twee gezichten.

Politici en houthandelaren in Nederland hebben gesprekken met hun
collega's uit de tropen. Vaak levert dat als boodschap op, dat wij moe-
ten oppassen met opgeheven vingertjes het neo-kolonialisme to bedrij-
ven en daarmee blijkbaar oude wonden open to rijten. Maar hoe zwaar
weegt het woord van tropische politici en hoeveel is dat waard t.o.v.
tropische NGO's die noodkreet na noodkreet naar Europa versturen?
Hoe zwaar weegt de uitspraak van de (toch gematigde). internationale
natuurbeschermingsorganisatie IUCN (International Union for the
Conservation of Nature), die stelt dat "corruptie her grootste struikel-
blok is voor de totstandkoming van duurzaam bosbeheer"? Wordt het
niet hoog tijd, om to leren het monolitisch blok 'Derde Wereld' in haar
samenstellende delen to ontleden en to constateren dat politici, NGO's,
bosbewoners en houtkappers niet over een kam to scheren zijn?
Solidariteit met bosvolken is onverenigbaar met medeplichtigheid aan
ontbossing.

Tussen misvattingen en opvattingen

Over (de vernietiging van) tropische regenwouden wordt druk gespe-
culeerd, gefantaseerd en gedebatteerd. Toepasselijk maar waar: vaak
zie je door de bomen het bos niet meer. De mythevorming is een mo-
dern verlengstuk van het verleden, toen in de Amazone vrouwelijke
krijgers met maar een borst geleefd zouden hebben of een koning die
zich door zoveel goud omringd wist, dat hij zich er dagelijks mee in-
smeerde. Het is ook nog niet eens zo lang geleden, dat de uitgestrekt-
heid van tropische bossen in combinatie met hun weelderige plan-
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tengroei, tot wilde plannen leidde om hier de graanschuren van de
wereld to stichten. (Tegenwoordig weten we dat een tropisch regen-
woud in feite beschouwd kan worden als een woestijn bedekt met
bomen en dat de bodems over het algemeen onvruchtbaar zijn.)

De grens tussen misvattingen en opvattingen is desondanks niet alti jd
scherp to trekken. Een misvatting kan een eigen leven gaan leiden en.
ondersteuning bieden aan een (breder geformuleerde) opvatting. Voor-
beelden hiervan. zijn de rol van bevolkingsgroei en brandhoutschaarste
in de toenemende ontbossing: er is wel iets van waar -in sommige bos-
gebieden- maar vaak ligt daar weer iets achter. Boeren die desperaat
op zoek zijn naar land en het oerwoud intrekken en platbranden, doen
dat omdat ze elders door grootgrondbezit zijn verdreven en omdat
landhervormingen uitblijven. Ze zijn niet schuldig aan ontbossing
maar slachtoffer van een falend landbouwbeleid.

Ook wanneer de rol van commerciele houtkap, c.q. de handel in en het
verbruik van tropisch hout ter sprake komt, is sprake van op zijn
zachtst gezegd een mengelmoes van feiten, halve waarheden en on-
waarheden. Het is bijvoorbeeld opvallend dat Nederlandse houthan-
delaren zich uitermate bezorgd tonen over andere ontbossingsoorzaken
dan commerciele houtkap en vervolgens beweren dat die houtkap 'se-
lectief gebeurt en een aantrekkelijk alternatief vormt voor landbouw-
exploitatie van het bos. Alleen al het woord 'selectief is misleidend
vanwege de suggestie dat hier een of ander ecologisch principe achter
schuilgaat, terwijl het in werkelijkheid om een commercieel principe
gaat: niet alle boomsoorten in het bos (kunnen) commercieel worden
verhandeld.

Tussen economische en commerciele waarde

Eind 1988 werd Thailand getroffen door overstromingen. Een enorme
modderzee overspoelde het land. Meegevoerde boomstammen door-
boorden de huizen. Er vielen honderden doden en de financiele schade
werd begroot op mil joenen dollars. Niet lang daarna werd de commer-
ciele houtkap in Thailand verboden. Een moedig besluit, dat helaas to
laat genomen werd. De ontbossing van het Thaise tropisch bos is im-
mers al vrijwel voltooid. Het land moet tropisch hout importeren uit
omliggende landen. Dit gebeurde eerder in Nigeria en tientallen landen
wacht eenzelfde lot. Volgens de Wereldbank zijn er aan het einde van
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deze eeuw nog slechts 11 tropisch houtproducerende landen. Op dit
moment zijn het er nog 33.

In een studie die door de ITHO (Internationale Tropisch Hout Or-
ganisatie) werd gepubliceerd, is een verklaring gegeven voor dit ver-
schijnsel. Slechts 0,11 % van alle commerciele- houtkap in de tropen
blijkt in de praktijk op duurzame leest geschoeid. Dit betekent dat
vrijwel alle tropenlanden in snel tempo bezig zijn om een 'econo-
mische levensverzekering' to vernietigen. Immers, door het ontbreken
van duurzaam bosbeheer zijn deviezenopbrengsten uit het bos een tij-
delijk fenomeen, waar bovendien hoge milieukosten tegenover staan.
Niet op de laatste plaats wordt op deze manier de bestaanswijze van
bosvolken en plattelandsbevolkingen in gevaar gebracht, want voor hen
zi jn intacte bossen de belangrijkste bron van voedsel. Ontbossing bete-
kent honger!

Dat intacte bossen veel economische waarde hebben, vooral voor de
lokale bevolking, wordt meestal over het hoofd gezien. Eveneens wordt
vaak voorbijgegaan aan het feit dat intacte bossen belangrijke bescher=
mende en produktieve milieufuncties vervullen, niet alleen lokaal maar
ook mondiaal. Deze functies worden pas duidelijk als de ontbossing
een feit is. Erosie, droogte, overstromingen, uitroeiing van planten- en
diersoorten en verhoging van het COZ gehalte in de atmosfeer laten
zich dan gelden. In veel gevallen gaat het om onomkeerbare gevolgen.

Houtkap-, mijnbouw- en landbouwondernemingen hebben weinig oog
voor de sociale en milieugevolgen van ontbossing. Ze verengen het
begrip 'economische waarde' van het bos tot de commerciele waarde
van boomsoorten, mineralen of landbouwprodukten. Deze fixatie is de
genadeklap voor bossen en hun bewoners. Geconfronteerd met deze
kritiek, komt dan weer het verhaai dat de houtkap deviezen opbrengt
en bijdraagt aan armoedebestrij ding. Dat is in de meeste gevallen on-
zin. Ten eerste zijn houtkapvergunningen vaak zo opgesteld, dat er
weinig voor de overheid aan de strijkstok blijft hangen. Ten tweede is
het zeer de vraag of overheidsinkomsten uit de houtkap ten goede
komen aan armoedebestrijding. De grootste denkfout is echter, dat
alleen landbouw, houtkap - en mijnbouw als opties worden beschouwd
om het bos to exploiteren ... met ontbossing als resultaat. Dat intacte
bossen ook economische waarde genereren, wordt gemakshalve over
het hoofd gezien. De markt in niet-houtprodukten uit het bos is echter
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veel groter dan lange tijd werd aangenomen. Het wordt tijd dat daar
meer erkenning voor komt.

Tussen afschuiven en' verantwoordelikheid nemen

Nederland ligt zo'n 5000 kilometer verwijderd van het dichtst-bij-
zijnde (Afrikaanse) regenwoud. Wij zijn een stip op de landkaart.
Onze invloed is beperkt. Als onze regering morgen besluit geen spaan=
der tropisch hout meer to importeren, gaat overmorgen de ontbossing
gewoon door. Al zal het moreel van regeringen in de tropen er een
gevoelige knauw door oplopen, er blijven genoeg klanten en (nieuwe)
afzetgebieden over om het hout naar to exporteren. Dit betekent niet
dat we met de armen over elkaar moeten toekijken en afwachten wat
er gebeurt. Integendeel.

Er bestaat een politieke tendens die 'voorschrijft' dat alleen interna-
tionale maatregelen om het tropisch regenwoud duurzaam to beheren,
echt effect hebben. Dit is waar als we alleen het uiteindelijke doel in
aanmerking nemen. Het is niet waar, als wordt gekeken naar de snelst
mogelijke manier om dat doel to bereiken.
Wachten op internationale maatregelen betekent in de huidige praktijk
dat men in een vicieuze cirkel stapt:
Het gemeente-bestuur zegt dat minder tropisch houtverbruik een zaak
van de landelijke overheid is. De regering is van mening dat vooral
internationale inspanningen nodig zijn. De Europese Gemeenschap
zoekt het ook al hogerop en komt tot de conclusie dat mondiale instel-
lingen als de ITHO en Wereldbank de sleutel in handen hebben. Wan-
neer de volhouders onder de milieu-organisaties zich daar dan tenslotte
vervoegen, krijgen ze to horen dat de nationale souvereiniteit van lan-
den nu eenmaal gerespecteerd moet worden. Dan zijn we dus weer
terug bij af! In feite sluipt zo een enorme vertraging in de besluitvor-
ming. Men wikt, weegt, draalt en aarzelt, maar doet niets of veel to
weinig. De politieke impasse die rond tropisch regenwoudvernietiging
bestaat, wordt gekenmerkt door een zeer grote kloof tussen het hoge
ontbossingstempo en het lage tempo waarin internationale maatregelen
gericht op duurzaam bosbeheer totstandkomen! Tegen de achtergrond
van het felt dat we een race tegen de klok voeren, in het besef dat er
anders over enkele decennia Been regenwouden meer zijn, is een door-
braak noodzakelijk. De vraag is niet of er maatregelen genomen moe-
ten worden, maar of ze snel genoeg komen en radiraal genoeg zijn!
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In plaats van een vicieuze cirkel kan de opeenvolgende reeks van be-
sluitvormingsniveau's (lokaal; nationaal, internationaal en mondiaal)
veel effectiever worden uitgebaat door er een symbolische rij domino-
stenen van to maken. Hierin worden de verantwoordelijkheden niet
afgeschoven, maar handelt ieder vanuit het besef dat een mondiale
krachtsinspanning noodzakelijk is ... die echter 'dicht bij huis' moet
beginnen. Niet de onmogelijkheden maar de mogelijkheden staan cen-
traal en relatief snel bereikbare resultaten op lokaal niveau brengen de
volgende (nationale) dominosteen aan het wankelen, etcetera.

Tussen pessimisme en optimisme

Dit artikel heeft slechts een tipje van de sluier opgelicht. Veel vragen
zijn blijven staan. De strijd om land is niet concreet geanalyseerd, de
rol van het schuldenvraagstuk buiten beschouwing gebleven en han-
dels- en ontwikkelingshulprelaties tussen de tropen en West-Europa
bleven onderbelicht. Dat doet geen recht aan de complexiteit van het
ontbossingsvraagstuk.

Terugkerend naar de eerste paragrafen van dit artikel moet worden
geconcludeerd, dat de strijd om het oerwoud, zowel lokale als mondiale
aspecten kent. Het is heel belangrijk dat wi j als buitenstaanders over
goede contacten beschikken met de insiders van het oerwoud. Der-
gelijke contacten leren o.a. dat het niet gaat om natuurbescherming of
ontbossing als elkaar uitsluitende ontwikkelingen, maar om duurzaam
beheer van de bossen. Indianen en rubbertappers willen geen natuur-
reservaten waar ze geen plek in hebben en geen ontbossing waardoor
ze verdreven worden. Ze willen geen stilstand, maar vooruitgang en
geen vernietiging, maar ontwikkeling. In plaats van 'hogere' doelein-
den gaat het hen om normale zaken als eten, drinken, onderwijs, ge-
zondheidszorg ... gerechtigheid.
Als die boodschap niet serieus wordt genomen, hebben de tropische
bossen minder toekomst, dan wanneer we dat wel doen. En hoewel het
ontbossingsproces slechts een trieste conclusie toelaat, geeft de strijd
van bosbewoners ook hoop. We zullen ons optimisme moeten halen uit
die strijd en ons pessimisme uit de slachtoffers die daarbij vallen.
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