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Democratie als de benutting van conflicterende inzichten 

Veertig jaar geleden begon ik als onderzoeker bij de Universiteit van Amsterdam. Sindsdien heb 

ik onderzoek gedaan naar de relatie tussen kennis en beleid met een accent op de 

energietransitie. Als je ouder wordt realiseer je je dat veel verwachtingen van toen je jong was, 

niet zijn uitgekomen.  

Zo zou er een einde komen aan de vergiftiging van bodem, water en lucht, en mensen zouden niet 

langer ziek worden door onachtzaamheid en winstbejag. Toen ik In 1991 gekozen was tot lid van 

de provinciale staten van Noord-Holland voor de fractie van wat toen nog een nieuwe en een 

linkse partij was, GroenLinks, vroeg ik tijdens de eerste vergadering van de commissie Milieu 

aandacht voor de grafietregens van Hoogovens. Wat schetst mijn verbazing toen 25 jaar later, in 

2018, de grafietregens weer in het nieuws kwamen en bleek dat de vervuiling door Tatasteel veel 

erger was dan bekend. Mijn onderzoek bij de UvA ging over de bodemverontreiniging in de 

Volgermeerpolder bij Amsterdam (Hisschemöller en van der Heijden, 1984). Wat hebben wij 

geleerd van alle gifschandalen? In 2019 zag ik de uitzending van tv-programma De Hofbar over 

Chemours in Dordrecht en allemaal terminale mensen.  

Een rode draad in mijn onderzoek is participatie (Hisschemöller en Cuppen, 2015; Hisschemöller 

en Hoppe, 2001/1996; Hisschemöller, 1993).. Participatie maakt dat nieuwe inzichten naar voren 

komen over maatschappelijke problemen. Democratie is bij uitstek geschikt om verschillen van 

inzicht in de besluitvorming tot uitdrukking te brengen.1 In de praktijk zien wij hoe informatie 

selectief wordt gebruikt, misbruikt of genegeerd, waardoor besluitvormers de oplossingsruimte 

voor zichzelf juist beperken. Wij kregen bij het Instituut voor Milieuvraagstukken (VU) in 1997 

opdracht om een interactieve technology assessment te organiseren over duurzame methoden 

voor het vangen van platvis, tong en schol. Maar het project kwam niet van de grond, omdat de 

bazen van de vissersbonden bevreesd waren voor een open proces. In 2017 waren de  vissers 

ontgoocheld, want de Europese Commissie verbood de pulsvisserij, waarin sommige vissers wel 

een half miljoen hadden geïnvesteerd. Ik heb op mijn harde schijf thuis nog een concept fact 

sheet van de collega’s van het Rijksinstituut voor Visserijonderzoek RIVO2 uit 1997 waarin 

duidelijk staat dat de Europese Commissie toen al ernstige bezwaren had tegen pulsvissen. 

Ergens in de afgelopen 25 jaar is een Sywert van Lienden opgestaan die met een vette 

overheidssubsidie de vissers aan het pulsvissen heeft gekregen. 3    

In dit college wil ik met u nagaan hoe het komt dat besluitvormers de oplossingsruimte voor 

zichzelf beperken in plaats van verruimen. Waarom is er zo vaak sprake van een tunnelvisie? 

Vaak wordt gewezen op dommigheid. Maar na 20 jaar onderzoek naar de energietransitie heb ik 

 
1 Ik heb democratie dan ook gedefinieerd als de methode, waarbij (politieke) rechten, regels, (bestuurlijke) 
strategieën en procedures zodanig worden aangewend dat maatschappelijke verschillen van inzicht deel 
uitmaken van de politieke besluitvorming (Hisschemöller 1993). 
2 Destijds nog een zelfstandig onderzoeksinstituut in IJmuiden.  
3 https://nos.nl/artikel/2236292-milieugroepen-nederland-fraudeerde-met-pulsvissubsidies-moet-
terugbetalen 
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de conclusie getrokken dat dommigheid niet als verklaring voldoet. Ik zal nu eerst kort uitleggen 

waarop mijn observaties inzake de energietransitie zijn gebaseerd. Daarna neem ik u mee op een 

reis door heden en verleden, door politieke theorieën van toen en nu om een verklaring te 

ontwikkelen voor wat wij zien gebeuren: het steeds maar weer voortrekken van grote 

multinationals ten opzichte van innovatieve ondernemers en de tanende invloed van de gekozen 

volksvertegenwoordiging op het beleid. En dan wil ik de theorie illustreren aan de hand van het 

vraagstuk voedsel, klimaat en gezondheid, ofwel de transitie van dierlijke naar plantaardige 

eiwitten. Tot slot trek ik enkele algemene conclusies, maar niet dan nadat ik eerst enkele 

opmerkingen heb gemaakt over de actualiteit van oorlog en de ontwrichtende uitwerking van 

oorlog op onafhankelijke wetenschap.    

 

De energietransitie4 

In het eind van de jaren negentig maakte ik kennis met ir. Noor van Andel, de gewezen directeur 

corporate research van Akzo Nobel.5 Van Andel was benaderd door Henk van Oosten van het 

Innovatienetwerk van het ministerie van Landbouw. Van Oosten begreep niet waarom er zoveel 

aardgas nodig was om tuinbouwkassen te verwarmen terwijl een kas op jaarbasis meer warmte 

binnenkrijgt van de zon dan de kas verbruikt. Het concept Kas als Energiebron was geboren.6  

Van Andel was een bijzondere man. Hij was een verklaard klimaatscepticus en hij was ook nog 

eens voorstander van kernenergie, iets waarmee je je zeker in die tijd niet populair maakte bij 

milieuactivisten. Maar hij stond voor duurzame energie. Ik spitste mijn oren toen ik hoorde dat de 

woonwijk die warmte krijgt van de kas geen energiebedrijf meer nodig heeft en dat de 

woonlasten van de mensen zullen dalen. Innovatienetwerk publiceerde een rapport met de titel 

‘Een kas voor elke woonwijk’.7 Het concept Kas als Energiebron bleek veel meer dan alleen een 

technologie, namelijk een nieuwe economie, ruimtelijke ordening, een sterk gedecentraliseerde 

energievoorziening. Kortom: een typisch voorbeeld van een transitie, een systeemverandering die 

traditionele sectoren zoals energie en voedselproductie doorsnijdt en verbindt.  

Als Nederland 20 jaar geleden had doorgepakt, dan hadden in 2022 de glastuinders zonder gas 

tomaten, komkommers en bloemen kunnen produceren in plaats van klagen over de hoge prijs 

van het Russische gas. Maar het liep anders, de kas als energiebron is in 20 jaar nog altijd niet 

gerealiseerd. Hoe is dit mogelijk?   

In 2017 constateerden Ilonka Marselis en ik dat de gemeente Amsterdam de burgers in 

Amsterdam verbood om elektriciteit opgewekt door eigen zonnepanelen mee te tellen bij de 

berekening van de energieprestaties van hun woning. Op die manier kon worden gegarandeerd 

 
4 Voor mijn publicaties over dit onderwerp zie onder meer Hisschemöller (2021; 2019), Marselis en Hisschemöller (2018), 
Proka, Hisschemöller en Loorbach (2018), Proka, Loorbach en Hisschemöller (2018), Proka, Hisschemöller en Papyrakis 
(2014),  Sühlsen en Hisschemöller  (2014); Hisschemoller en Sioziou (2013); Hisschemoller (2012), Hisschemöller en Bode 
(2011),. 
5 Dit was tijdens het project Climate OptiOns for the Long term, kortweg COOL, waarin met stakeholders de 
mogelijkheden werden nagegaan voor 50-100% reductie van CO2 in 2050.  
6 https://transitiepraktijk.nl/files/Kas_als_energiebron.pdf 
7 https://edepot.wur.nl/116643 
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dat voor iedereen aansluitplicht zou gelden op het warmtenet van Vattenfall op aardgas 

(Marselis en Hisschemöller 2018). Amsterdam Fossielvrij heeft deze klimaatzwendel bij de rechter 

aangevochten. En in april 2020 kregen wij van de bestuursrechter gelijk. Maar in september 2021 

heeft de Raad van State dit vonnis vernietigd. Uiteindelijk werd niet de gemeente in het gelijk 

gesteld maar Vattenfall, want Vattenfall had steeds betoogd dat Fossielvrij niet ontvankelijk 

was. Je gaat dus in beroep tegen een besluit van de gemeenteraad…. en de multinational wint. 

Hier wil het met u over hebben.   

Sinds 2012 staat er in Den Haag een monumentaal gebouw, niet geïsoleerd maar toch met een 

duurzame warmtevoorziening, gerealiseerd door architect Miel Karthaus. Waarom kwam deze 

informatie niet bij de tweede kamer, die immers een prachtig monumentaal kamergebouw aan 

het Binnenhof moet verduurzamen? Gerd-Jan Otten heeft plannen ontwikkeld waarmee Den 

Haag voor 90% van de Haagse warmtevraag kan voorzien uit duurzame lokale bronnen.8 Maar in 

september 2019 berichtte minister Wiebes dat Gasunie, een 100% staatsdeelneming, fossiele 

warmte vanuit Rotterdam naar Den Haag gaat transporteren met ruim 100 miljoen subsidie van 

het ministerie. Waarom neemt de rijksoverheid energiemonopolies in bescherming tegen 

duurzame concurrentie door lokale ondernemers? Ik heb de rijksoverheid de vraag gesteld welk 

besluit ten grondslag ligt aan het warmtenet van Rotterdam naar Den Haag. Een senior 

ambtenaar stuurde mij het volgende antwoord:  

Gasunie heeft een eigenstandige investeringsbeslissing genomen voor het 

warmtetransportnet; daar ligt geen besluit van de Rijksoverheid noch van een ander 

medeoverheid aan ten grondslag.  

In essentie hetzelfde antwoord kreeg Nieuwsuur op de vraag waarom de tweede kamer niet 

wordt geïnformeerd over wat Nieuwsuur noemt het ‘Gokken met miljarden voor waterstof’.9   

Er is dus geen sprake van toeval of dommigheid. Hier is over nagedacht. Er gaan miljarden naar 

grote energiebedrijven onder het motto van klimaatbeleid, terwijl burgerinitiatieven worden 

gediscrimineerd (Hisschemöller 2021). Je moet er toch niet aan denken dat energiebedrijven 

overbodig worden? Steeds wordt de suggestie gewekt dat wij alleen grote stappen kunnen 

zetten met grote bedrijven en dat je met kleine bedrijfjes alleen maar kleine stapjes kunt zetten. 

Maar het werkt andersom. 

Al ruimt 20 jaar lang wordt het aandeel van zonne-energie onderbelicht. De CBS gegevens over 

2020 laten evenwel zien dat het aandeel zon, bij uitstek het domein van burgers en lokale 

energiecoöperaties, niet alleen sterker stijgt, maar ook al bijna net zo groot is als wind op land en 

meer dan 1,5 keer zo groot als wind op zee, het domein van de grote energiebedrijven.10 

 
8 Ref CE rapport 
9 https://www.youtube.com/watch?v=kLmDKNB-EeI en https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2402564-sprong-in-het-duister-
met-waterstofmiljarden.  
10 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/22/11-procent-energieverbruik-in-2020-afkomstig-uit-hernieuwbare-bronnen 

https://www.youtube.com/watch?v=kLmDKNB-EeI
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2402564-sprong-in-het-duister-met-waterstofmiljarden
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2402564-sprong-in-het-duister-met-waterstofmiljarden
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Kennelijk gaat er achter het energiebeleid van de rijksoverheid een visie schuil, maar deze wordt 

geheim gehouden wordt voor het brede publiek. Mensen met zonnepanelen doen er niet toe in dat 

beleid. Dat dit geen typisch Nederlands probleem is, blijkt uit de film ‘Planet of the Humans’ van 

Michael Moore. Ik adviseer u om die film te zien, al is het alleen maar omdat je af en toe een 

onbestemd gevoel moet toelaten bij je zelf om een stapje verder te komen in je denken. Ik wil 

graag kunnen verklaren waarom overheden het als hun primaire verantwoordelijkheid zien om het 

grote partijen naar de zin te maken, terwijl dit dan wordt verkocht als klimaatbeleid, of 

volksgezondheidsbeleid of als veiligheidsbeleid. Wilt u dit een complottheorie noemen? OK. Maar 

dan wel een goede, een echt wetenschappelijke complottheorie.     

 
Een verklarende theorie 
De duiding van wat wij zien gebeuren in de energietransitie begint met de X curve (Loorbach, 

2010). .  

 

Ik heb dit ook wel transition dialectics genoemd. Elke stap voorwaarts in de transitie betekent 

een stap achteruit voor het dominante regime, de heersende instituties en de partijen die baat 

hebben bij fossiele energie. Uit de X curve volgt dat elk initiatief tot verduurzaming zal leiden tot 

tegendruk. Maar wat kunnen energiebedrijven doen om hun machtspositie te verdedigen? Hun 

belangrijkste troef ligt in het beïnvloeden van de informatievoorziening. Deze observatie werk ik 
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nu verder uit, met als innovatie op bestaande theorieën dat misleiding geen incident is maar een 

wezenskenmerk van het kapitalistische systeem.     

Ik neem u stapsgewijs mee naar een theorie die verklaart, waarom de kapitalistische economie 

misleiding nodig heeft om te overleven en waarom die misleiding zo succesvol is. Het succes 

blijkt uit hoe ingeworteld bepaalde beelden zijn van de sociale werkelijkheid, zelfs onder 

progressieve mensen die geen fan zijn van de kapitalistische economie.  

 

Monopolies 

Voor stap 1 maken wij een uitstapje naar het begin van de 17e eeuw. Ik was bijzonder getroffen 

door het recente boekje van historica Marjolein van Pagee (2021), Banda – de genocide van Jan 

Pieterszoon Coen. Het verhaal van de genocide is bekend: vanaf 1599 probeerden de 

Nederlanders de Bandanezen te dwingen om de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) het 

monopolie te geven op de handel in nootmuskaat, een plant die uitsluitend op de Molukse 

Banda-eilanden groeide. Toen de Bandanezen hier niet op in wilden gaan, besloot Coen, de 

gouverneur van Java, de eilandbewoners tot slaaf te maken dan wel direct uit te roeien. Minder 

bekend is de toestand op de eilanden vóórdat de Nederlanders langskwamen. Van Pagee rept 

van een multiculturele stad met handelshuizen uit China, Jemen, Arabie, Iran, India en Oost-

Afrika. Nederlandse zeelieden hadden het er goed naar hun zin, want, zo vermeldt het boek, 

enkelen verzuimden hun plicht om het fort te bewaken, trouwden lokale dames en bekeerden zich 

tot de Islam. Zij werden later door landgenoten vermoord. De vraag die haar beschrijving van de 

samenleving op Banda bij mij oproept en die ik u ook indringend wil stellen, luidt: wat zien wij in 

1621 nu precies gebeuren? Zien wij Europeanen die, gewapend met het boek de Vrije Zee van 

Hugo de Groot (Feenstra, 2009), de inlanders de voordelen van vrij ondernemerschap en vrije 

handel komen bijbrengen? Of zien wij hier precies het omgekeerde: Europeanen die vrije handel 

komen vernietigen? Er kan geen enkele misverstand bestaan: wij zien het laatste. Maar de 

heersende beeldvorming is de publicatie van Hugo de Groot over de vrije zee.  

Het beeld van een relatief vreedzame samenleving waar volkeren handel drijven over het hele 

continent komt naar voren in studies naar het Amerika van vóór de komst van Columbus. 

Roxanne Dunbar-Ortiz (2014) meldt dat het huidige snelwegennet in Amerika goeddeels al 

bestond als netwerk van handelsroutes vóór de kolonisatie. Maar wij worden nog altijd 

grootgebracht met de mythe dat Europeanen zoals Hugo de Groot en Adam Smith de vrije 

economie hebben uitgevonden dan toch zeker in belangrijke mate hebben verwoord. De 

consequenties van deze mythevorming zijn ontzagwekkend en zij hebben altijd gewerkt in het 

nadeel van linkse mensen. Linkse mensen zijn tegen vrijheid, dat is het verhaal dat links in veel 

gevallen ook zelf heeft gekozen, en het is niet overtuigend gebleken. 

Voor Karl Marx (1894) maakt de plundering van de wereld door de Europese kolonisten deel uit 

van wat hij aanduidt met de term ‘oorspronkelijke accumulatie’. Het idee is dat in de dagen dat 

het kapitalisme nog niet gerijpt was, roof en plundering hebben bijgedragen aan de vorming van 

wat naderhand de heersende klasse in het kapitalistische systeem zou worden. Wij zouden hieruit 
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kunnen afleiden dat Marx onderscheid maakte tussen een fase van wanordelijkheden en 

wetteloosheid en daarna een fase van ‘geordend’ kapitalisme. Ik weet niet in hoeverre Marx dit 

dacht. Zoals ik het zie is de ‘oorspronkelijke accumulatie’, dat wil zeggen de misdadige toe-

eigening van kapitaal, eigenlijk nooit opgehouden. Dat het niet ophoudt, is wat genocide 

onderscheidt van oorlog, aldus Stannard in zijn veelgeprezen werk American Holocaust (1993). In 

de 16e en 17e eeuw zijn ruim 100 miljoen mensen, dat is ruim 90% van de toenmalige 

Amerikaanse bevolking, omgebracht door geweld, ziekte en uithongering. Dit is een zo 

onbeschrijflijk groot aantal mensen dat hier volgens Koch et al. (2019) een verklaring ligt voor de 

wereldwijde afname van CO2-emissies en dientengevolge de klimaatverandering die de kleine 

ijstijd wordt genoemd. Stannard wijst op de vraag: kan dit nog een keer gebeuren? Maar de juiste 

vraag is: kunnen wij het stoppen? Naar zijn mening is de genocide op de oorspronkelijke 

Amerikaanse bevolking namelijk nooit opgehouden.     

Wij leren dat Nederland als een van de laatste landen de slavernij afschafte in 1863. Maar de 

slavernij werd pas echt afgeschaft met het laatste eilandje in de Indonesische archipel, dat was 

in 1911.11 Mijn grootvader, die overleed in 1976, heeft het tijdperk van de slavernij dus nog 

meegemaakt. Toch is vanaf de 19e eeuw in de meest landen gedwongen arbeid afgeschaft. Voor 

Marx lag hier een wezenlijk verschil tussen kapitalisme en prekapitalistische productiewijzen. 

Maar James Scott (2017) stelt naar aanleiding van zijn onderzoek naar de vroegste 

staatsvorming in de neolithische tijd dat er altijd sprake is geweest van gedwongen arbeid 

totdat dit simpelweg niet meer nodig was. Scott laat zien dat het grote probleem van de eerste 

staten in Mesopotamië niet was om mensen buiten te houden die naar binnen wilden, maar te 

voorkomen dat waardevolle arbeidskrachten het territorium van de staat ontvluchtten, omdat zij 

buiten de geciviliseerde wereld, zonder gedwongen arbeid, beter af waren dan er binnen. Veel 

later, toen overal op de wereld het land en andere productiemiddelen in private handen waren of 

in die van met de staten verbonden elites waren arbeiders wel gedwongen om zich te melden. Je 

kon als arbeider nergens anders meer naar toe.              

Het idee dat er een kapitalistische productiewijze zou zijn ontstaan die zich qua 

maatschappelijke instituties fundamenteel onderscheidt van een prekapitalistische 

productiewijze is dus aanvechtbaar. Het dominante economische systeem is altijd gedomineerd 

door monopolies en deze hebben doorlopend gebruik gemaakt van frauduleuze en misdadige 

praktijken om hun kapitaal te vermeerderen. Het kapitalistische systeem brengt ondernemers 

dan ook geen vrijheid maar perkt ondernemersvrijheid in, behalve voor een klein clubje 

monopolisten.   

Misschien vind u dat ik met het introduceren van het voorbeeld van Banda de discussie wat 

overdramatiseer. Is het in deze tijd denkbaar dat strategieën van white supremacy worden 

ingezet om duurzaamheid te realiseren? Ik ben bang van wel. Duurzame waterstof12 wordt 

 
11 Zie Rutgers en Huber (1937) en 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Afschaffing_van_de_slavernij_in_het_Koninkrijk_der_Nederlanden 
12 Ik heb 15 jaar geleden met veel enthousiasme leiding mogen geven aan mogen publiceren over een groot project over 
de overgang naar een waterstofeconomie (Van de Kerkhof et al. 2009; Hisschemöller en Bode 2011). In dit project is 
op het scherpst van de snede gediscussieerd over de mogelijkheden en onmogelijkheden van het waterstofideaal. 
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gemaakt van elektriciteit en water met een techniek die elektrolyse wordt genoemd. Nu is het 

principe van elektrolyse al enkele honderden jaren bekend en helaas is die techniek nog niet veel 

verder gekomen dan het experiment in het scheikundelokaal. Dit betekent dat het bij lange na 

niet mogelijk is om voldoende waterstof te produceren voor de vraag, met name de industriële 

vraag. Er zijn op internet jubelverhalen te vinden over hoe Tatasteel kan overschakelen op 

waterstof, te betrekken van windturbines op de Noordzee. Maar ik heb geen informatie kunnen 

vinden over het aantal windturbines dat nodig is om alleen al voor Tata voldoende waterstof te 

produceren; ik vraag mij in ernst af of de Noordzee wel groot genoeg is hiervoor. En ik ben niet de 

enige. In een interview wijst de Brusselse energieprofessor Samuel Furfari, auteur van The 

Hydrogen Illusion (2020), op het initiatief van de EU en Duitsland om waterstof in Afrika te gaan 

produceren.13 In de woestijn ligt er immers een zee van ruimte om zonnevelden te ontwikkelen. Er 

wonen in de woestijn toch bijna geen mensen? Wie kent het verhaal niet? Volgens de 

archeologen is de homo sapiens ontstaan in Oost-Afrika en heeft zich vandaar over de hele 

wereld verspreid behalve naar Antartica en …. Kaap de Goede Hoop. Want toen ‘onze’ Jan van 

Riebeeck daar in 1652 voet aan wal zette woonden er geen mensen. Het idee van terra nullius is 

een van de meest hardnekkige mythes waarmee koloniale terreur en genocide zijn weggemoffeld. 

In 2009 ontstond vanuit Duitsland het consortium Desertec14 om in de Sahara zonnetechnologie 

te ontwikkelen. Waar projecten zijn gerealiseerd concurreren deze met de aanwezigheid van 

mensen. Dat is niet raar. Mensen kunnen namelijk niet zonder water, maar zonnepanelen ook niet. 

Dat heeft te maken met de zandstormen waar Nederland af en toe ook een schepje van mee 

krijgt. De les die wij moeten trekken is dat, ondanks de lippendienst aan Black Lives Matter, white 

supremacy een risico is, vooral wanneer grote spelers het voor het zeggen hebben.     

 

Misleiding 

Nu kom ik bij de tweede stap in mijn uiteenzetting, die gaat in op de vraag waarom misleiding 

cruciaal is voor de kapitalistische productiewijze. Het antwoord begint in het derde deel van het 

magnus opus van Karl Marx, Het Kapitaal. Dit deel is eigenlijk Marx’s unvollendete, want hij 

overleed voordat het was voltooid. Marx zag, en met hem andere klassieke economen, dat de 

gerealiseerde winst per eenheid product gaandeweg de neiging heeft om te dalen (Dobb, 1959). 

Volgens hem is de voortschrijdende tendens van de dalende winstvoet eigen aan de 

kapitalistische productiewijze, kenmerkend voor de voortgaande ontwikkeling van de 

maatschappelijke arbeidsproductiviteit, schaalvergroting, concentratie en voor de consumenten 

gunstige effecten zoals prijsdaling van massagoederen en diensten (Marx 1894: 206). Bij een 

dalende winstvoet neemt het aandeel arbeid in de benodigde investering om een bepaald 

product te realiseren af ten opzichte van de benodigde machines, grondstoffen ed. 

Dientengevolge is er steeds meer kapitaal nodig  om de winst constant te houden. Om de winst 

te verhogen is er concentratie en schaalvergroting nodig. Tegelijkertijd streven ondernemers naar 

 
13 https://www.naturalgasworld.com/the-hydrogen-illusion-interview-with-samuel-furfari-on-his-explosive-new-book-
gastransitions-85316 
14 https://www.desertec.org/ 
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lagere lonen bij gelijkblijvende arbeidsproductiviteit of meer arbeidsproductiviteit bij gelijk loon. 

Je kunt de kosten van arbeid drukken door bijvoorbeeld het inzetten van kinderen, vrouwen, 

immigranten of het verplaatsen van arbeid naar lagelonenlanden.  Je kunt de constante kosten 

drukken door bijvoorbeeld grondstoffen en machines te betrekken uit gebieden waar deze 

goedkoop zijn, etc. Er is nog een andere mogelijkheid waarmee Marx geen rekening heeft 

gehouden.  

De Oostenrijkse econoom Joseph Schumpeter, ook wel de vader van de evolutionaire economie 
genoemd, publiceerde in 1942 Capitalism, socialism and democracy. Het eerste deel van dit boek 
gaat over de betekenis van Marx, die lovende woorden krijgt, maar van zijn economische theorie 
laat Schumpeter weinig heel. Marx wordt zelfs verweten dat hij een complottheorie heeft 
ontwikkeld waarmee ondernemers verdacht worden gemaakt. Maar op een enkel punt acht 
Schumpeter het werk van Marx nog altijd superieur aan dat van andere klassieke economen. 
Waar de meeste economen uitgaan van een utopisch maar niet bestaand model van volledige 
mededinging, wijst Marx op concentratie, monopolievorming en conflict. Ook hier wordt Marx 
gecorrigeerd. Schumpeter associeert monopolievorming namelijk niet met crisis en ‘verelendung’, 
zoals Marx, maar hij ziet hier juist de zegeningen van het kapitalisme voor de mensheid. Ik 
parafraseer Schumpeter: Economische vooruitgang in de kapitalistische samenleving betekent 
onrust. En in een onrustige omgeving werkt concurrentie anders dan in de stationaire situatie van 
volledige mededinging. Nieuwe producten en nieuwe methoden van produceren concurreren met 
oude producten en oude wijzen van produceren. Dit is hoe maatschappelijke vooruitgang in het 
kapitalisme tot stand komt (1942:32). Hoewel zij op het eerste gezicht weinig te duchten hebben 
van concurrentie gedragen oligopolisten en monopolisten zich in de ogen van Schumpeter alsof 
zij te kampen hebben met volledige mededinging. Hij zegt: “It is hardly necessary to point out 
that competition of the kind we now have in mind acts not only when in being but also when it is 
merely an ever-present threat”(1942: 85). Vanwege deze dreiging, uit angst achter te blijven bij 
de concurrentie vervangen ondernemers op zichzelf florerende bedrijfsmodellen door nieuwe, 
meer winstgevende bedrijfsmodellen. Schumpeter noemt dit creatieve destructie. Er is niet veel 
fantasie voor nodig om creatieve destructie te zien als een ondernemersstrategie waarmee het 
kapitalisme er in slaagt om de door Marx voorspelde negatieve gevolgen van de tendentiële 
daling van de winstvoet op te vangen. Want ondanks alle economische crises is het kapitalisme 
er in geslaagd om voor groeiende groepen mensen welvaart te brengen. En dat is toch een 
belangrijke reden waarom het kapitalistische stelsel op massale steun kan rekenen. Maar het is 
wel een race tegen de klok, een race waarbij de deelnemers steeds sneller moeten lopen om in de 
wedstrijd te blijven.  

In de naoorlogse periode hebben de (neo)marxisten, zoals Marcuse (1964) de successen van het 
kapitalisme bekritiseerd. Marcuse, een belangrijke inspirator van de studentenbeweging van de 
jaren zestig, wees op de vervreemding en het verschijnsel dat hij repressieve tolerantie noemde, 
het idee dat er naast vrijheid van opvatting meningen worden onderdrukt. Hij wees op het 
consumentisme, waardoor mensen niet weer weten wat er echt toe doet in het leven. Mensen 
hebben het zo naar de zin dat zij geen behoefte meer hebben aan verandering.  

Ik ga nu ook deze neo-marxistische kritiek amenderen. Het kapitalisme is er weliswaar in 
geslaagd het leven van mensen met een aantal massaproducten plezieriger te maken, maar 
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tegelijkertijd zijn de monopolies in hun ratrace er niet voor teruggedeinsd om producten op de 
markt te brengen die nauwelijks of geen nut hebben, die zelfs slecht zijn voor mensen, die hun 
gezondheid schaden, die mensen vergiftigen en klimaatverandering bespoedigen. Door de jacht 
op nieuwe bedrijfsmodellen is de economische sfeer sinds de 19e eeuw enorm is uitgedijd. In het 
klassiek liberale denken is er geen enkele morele overweging die grenzen stelt aan het 
economische proces. Het enige wat telt is de winst, waarbij het natuurlijk wel van belang is of 
consumenten willen kopen. De producent moet de consument voorspiegelen dat een product 
nuttig is, dat het gezond is en dat er naast alle voordelen eigenlijk geen nadelen aan zijn 
verbonden. Dit gaat verder dan reclame. Dit gaat over hoe ver bedrijven willen gaan, terwijl zij 
weten dat iets niet in de haak is met een product of met het productieproces. Het meest 
bekende voorbeeld is tabak. Maar er is veel meer. Milieuchemicus Jacob de Boer (2022) haalde 
onlangs in zijn afscheidscollege voorbeelden aan van chemische stoffen die verboden worden, 
maar die onder een andere naam alsnog op de markt worden gebracht, nadat er een kleinigheid 
in de chemische samenstelling is gewijzigd. En dan begint het hele proces van 
overheidsregulering opnieuw.  

Om dit punt te concluderen parafraseer ik David Graeber (2013), de op te jonge leeftijd overleden 
antropoloog en initiator van de Occupy beweging. Analoog aan zijn vondst, het concept ‘bullshit 
jobs’, introduceer ik de notie van bullshit products, producten die geen toegevoegde waarde 
hebben, die soms zelfs slecht voor je zijn en waarvan er steeds meer op de markt komen.    

 

De overheid 

De derde stap in mijn betoog gaat over de overheid. In de klassiek liberale ideologie is het aan de 
overheid om de zogenaamde uitwassen van het kapitalistische systeem te beteugelen. Wie 
zoekt naar de overheid als neutrale scheidsrechter in het werk van Marx kan lang zoeken. Na de 
Oktoberrevolutie in 1917 introduceerden de communisten een soort staatssocialisme in de 
Sovjet-Unie. Maar de Sovjetstaat heeft niets te maken met de staat in het kapitalisme. Toch 
bekeerden de meeste sociaal-democratische partijen zich al voor de tweede wereldoorlog tot 
het geloof in de kapitalistische staat. Nu, anno 2022, lijkt bijna alles wat zich links of progressief 
noemt bekeerd te zijn. Neem het recente werk van Naomi Klein (2019, 2015), iemand met een 
enorme staat van dienst die toch bekend staat als een van de meest radicale economen van 
deze tijd. De green deal voor verduurzaming in Amerika en Europa. Wat is daar nu mis mee?  

In 1971 publiceerde een schrijverscollectief van de Franse communistische partij een lijvig werk, 
getiteld Le capitalisme monopoliste d’état.15 Ik zou u niet willen adviseren dit werk te lezen, maar 
wat het bijzonder maakte is dat er een voor die tijd afwijkende mening in doorklonk. Terwijl het 
gangbaar was te geloven in een verdere verdieping van de democratie, suggereerden deze 
Franse communisten iets anders. In toenemende mate doen de monopolies voor hun overleving 
een beroep op de staat, in toenemende mate zijn de monopolistische belangen verknoopt met de 
staat. Dit remt het democratisch proces en is, zo wordt gesteld, is een obstakel in de overgang 
naar het democratisch socialisme (1973: 640). De tendentiële daling van de winstvoet wordt als 

 
15 Ik gebruik de Duitse uitgave, Paul Boccara u.a. (1972). 
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een centrale oorzaak aangemerkt van de toenemende belangenverstrengeling tussen 
monopolies en de staat. De staat krijgt in toenemende mate een functie bij het financieren van 
de monopolies oftewel bij het ontwikkelen en beschermen van nieuwe bedrijfsmodellen. Ik kan mij 
herinneren dat in kringen van linkse intellectuelen in Nederland in die tijd het lijvige Franse werk 
met ongeloof en enige hoon werd ontvangen.  

Maar als wij nu terugkijken naar de ontwikkelingen sinds de jaren zeventig tot heden dan kan er 
geen andere conclusie zijn dan dat de belangenverstrengeling tussen staten en grote bedrijven 
enorm is toegenomen en dat tegelijkertijd het met de democratie ook niet al te best is gesteld. 
Het is zeker niet zo dat alleen vanuit marxistische hoek hierop gewezen is.  

Er zijn mensen die staatsbemoeienis per definitie afwijzen, zoals Joel Salatin (2012), de ‘lunetic 
farmer’over wie ik nog kom te spreken. Salatin, een christelijke libertarian, bespreekt een 
voorbeeld dat tot nadenken stemt. In 1906 publiceerde Upton Sinclair, een jonge socialistische 
schrijver het boek The Jungle, over de walgelijke werkomstandigheden in de slachthuizen van 
Chicago. De impact van het boek was enorm. Mensen waren diep geschokt, niet zozeer over de 
arbeidsomstandigheden in de slachthuizen als wel over de kwaliteit van het vlees (er zou zo maar 
een afgehakte vinger van een Oost-Europese immigrant in kunnen zitten). Mensen keerden zich 
massaal af van de grote slachterijen en gingen terug naar de kleine slagers waarvan er in die tijd 
nog veel waren. De grote vleesbedrijven zagen de sales dalen met circa 50%. Salatin juicht dit 
toe, want er was een massale terugkeer naar ‘local food systems’. Wat er vervolgens gebeurde is 
niet heel duidelijk, maar volgens sommigen smeekten de grote slachters president Teddy 
Rossevelt om overheidsbeleid teneinde de geloofwaardigheid van de sector bij het grote publiek 
te herstellen. En Salatin (2012: 315, 316) vervolgt: “What if Teddy Roosevelt had … said: You guys 
are despicable and I’m glad you just lost 50% of the market. Now get your act together or you ‘ll 
lose it all. I’m not the one who made you lose faith with the American people, and I’m sure not 
going to help you get it back. You made your bed, now lie in it, you sleazy, shortsighted corporate 
giants.”  En het is waar: elke keer wanneer misstanden aan de orde worden gesteld is de reactie 
van het bedrijf, dat zij binnen de regels opereren. De vraag die ik indringend zou willen stellen luidt: 
zijn de regels bedoeld om de slachtoffers te beschermen tegen de gifmengers (het gangbare 
liberale en sociaaldemocratische verhaal) of kan het misschien zo zijn dat de regels de 
gifmengers beschermen tegen hun potentiële slachtoffers?      

De term ‘regulatory capture’ of ‘agency capture’ duidt op een situatie waarin de overheidsdienst 
die in het leven geroepen is om bepaalde sectoren van het bedrijfsleven te reguleren en de 
samenleving te beschermen tegen uitwassen zoals prijsopdrijving of milieuvervuiling, wordt 
gegijzeld door de monopolisten waartegen de dienst juist bescherming moet bieden (Dal Bó, 
2006; Caseay, 1997 en Ramanna, 2015).  Robert Kennedy jr. heeft als milieuadvocaat de 
formidabele prestatie geleverd dat hij Monsanto, de producent van het giftige Round Up, op de 
knieën heeft gekregen. Het bedrijf heeft geen miljoenen maar miljarden dollars moeten betalen 
aan slachtoffers en nabestaanden van slachtoffers die hebben gewerkt met de giftige werkzame 
stof glyfosaat. De Wereld Gezondheidsorganisatie WHO heeft in 2015 glyfosaat in verband 
gebracht met Non-Hodgkin lymfoom, een ernstige vorm van kanker.16 Bij diverse gelegenheden 
heeft Kennedy verteld dat tijdens de gerechtelijke procedures overheidsinstanties getuigd 

 
16 https://www.iarc.who.int/featured-news/media-centre-iarc-news-glyphosate/ 



 

12 

hebben ten gunste van Monsanto. Het bleek dat Monsanto de milieu-instanties in feite had 
overgenomen.17 In een ouderwets geval van corruptie zou je zeggen dat mensen betaald worden 
om een valse getuigenis af te leggen. Maar dat hoeft hier niet eens aan de orde te zijn. Mensen 
geloven misschien oprecht dat de multinational het algemeen welzijn op het oog heeft.  

Overigens wordt Robert Kennedey in de Nederlandse media niet vaak aangehaald. De reden is 
vermoedelijk dat Kennedy initiatiefnemer is van de stichting Children’s Health Defense, in het 
alledaagse taalgebruik de antivaxxers. Ik heb mij voorgenomen om in dit college niets te zeggen 
over covid, maar deze stichting geeft nuttige informatie over de problemen die wij hier aan de 
orde hebben, de macht van het grote geld en de gevolgen voor gezondheid en milieu. Dus ik kan 
hun website zeker adviseren. Kennedy is een telg van de Kennedy-familie, hij is zeker geen 
marxist, al is zijn leven getekend door het feit dat zowel zijn vader als zijn oom zijn vermoord door 
de CIA. De moord op president John F. Kennedy vond plaats in 1963. Kennedy was in 1961 tot 
president gekozen als opvolger van de republikeinse generaal Eisenhouwer en, hoewel van een 
andere partij, politiek gezien ook een geestverwant. Nog altijd wordt de farewell speech van 
Eisenhouwer herinnerd als één van de meest opmerkelijke toespraken van een Amerikaanse 
president ooit. En als ik terugkijk naar deze toespraak dan moet ik de mening herzien die ik met 
mijn opvoeding heb meegekregen, namelijk dat dit de hoogtijdagen waren van de koude oorlog. 
Zo werd dat toen beleefd. Terugkijkend zie ik toen als het begin van de koude oorlog, relativering 
was nog mogelijk. Zeker, Eisenhouwer spreekt over de Russische dreiging. Maar hij waarschuwt 
ook en misschien wel in de eerste plaats tegen ontwikkelingen in het kapitalistische systeem zelf. 
Het meest bekend is de passage waarin hij voor het eerst de term militair-industrieel complex 
introduceert: “In the councils of government, we must guard against the acquisition of 
unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The 
potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist.”  Maar dit is niet alles. 
In diverse toonaarden waarschuwt de scheidende president voor het uit het oog verliezen van 
een juiste balans tussen publieke en private belangen. Zo pleit hij krachtig voor bescherming van 
de vrijheid in academisch onderzoek: “The prospect of domination of the nation's scholars by 
Federal employment, project allocations, and the power of money is ever present and is gravely 
to be regarded.” En tot slot gaat hij in op de belangen van komende generaties: “As we peer into 
society's future, we-you and I, and our government-must avoid the impulse to live only for today, 
plundering, for our own ease and convenience, the precious resources of tomorrow. We cannot 
mortgage the material assets of our grandchildren without risking the loss also of their political 
and spiritual heritage. We want democracy to survive for all generations to come, not to become 
the insolvent phantom of tomorrow.“  

Het militair-industrieel complex is de kern van het staatsmonopolistisch kapitalisme. Een groot 
deel van de innovaties van de afgelopen 80 jaar is ontwikkeld door het militair-industrieel 
complex, of het nu gaat om duurzame energie of telefonie en internettoepassingen. Als wij kijken 
naar de ontwikkeling in de 21 eeuw dan valt vooral op de overgang naar wat Shoshanna Zuboff 
(2019) en anderen surveillance capitalism hebben genoemd. Aan deze ontwikkeling zitten weer 
twee kanten, enerzijds de ontwikkeling van een nieuwe bedrijfsmodellen en anderzijds de 
toenemende geheime operaties en controle door de overheid van het doen en laten van burgers, 

 
17 https://www.youtube.com/watch?v=mE-u90znDBw 
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in feite een toenemende bedreiging van de democratie door het militair-industrieel complex. 
Tegenwoordig ook wel de deep state genoemd. Veel is bekend geworden door het moedige 
optreden van Julian Assange en Edward Snowden. De eerste ziet een vrijwel gewisse dood 
tegemoet in de Verenigde Staten, waar hij terecht moet staan voor wat in essentie neerkomt op 
het gebruiken van de persvrijheid. De tweede heeft vooralsnog politiek asiel in Rusland.    

Zie hier nu het grote probleem van onze samenleving voor mensen die sociale verandering en 
duurzaamheid nastreven. Enerzijds is er een economisch systeem dat door de eigen 
systeemkenmerken gedwongen wordt om steeds verder over de grenzen van het betamelijke 
heen te gaan, om producten aan te bieden die om allerlei redenen niet deugen, waarin de grens 
tussen wat een bedrijf is en wat een criminele organisatie vaak moeilijk is vast te stellen. 
Anderzijds is er een overheid die steeds meer ondergeschikt wordt aan de private belangen die 
de overheid geacht wordt te beteugelen. Dit is niet de uitzondering maar de regel, niet het 
incident maar de algemene werkwijze van ons economische systeem.  

 

De theorie geïllustreerd: Voedsel, klimaat en gezondheid 

In de energietransitie is de industrie vooral in de verdediging. Misleiding en desinformatie worden 
met name ingezet om tijd te winnen. Ik zal nu iets zeggen over ons voedsel, en de transitie naar 
duurzaam voedsel, of zoals dit officieel heet, de transitie van dierlijke naar plantaardige eiwitten. 
Hier is de industrie in de aanval, al wel 100 jaar lang. Ik werd door dit onderwerp gegrepen toen ik 
bij Drift was gekomen en merkte dat bij alle DRIFT-gelegenheden vegetarisch de regel is. Ik 
kwam er achter dat het langzamerhand commonsense is om het eten van vlees en duurzaamheid 
als tegenpolen te zien. Toen ik in 2016 mijn artikeltje Cultivating the glocal garden (Hisschemöller 
2016) ter review voorlegde aan Challenges for Sustainability – dit artikel gaat over de 
mogelijkheden voor een groot marktaandeel van stadslandbouw – heb ik naar aanleiding van 
negatieve, haast vijandige reacties alle verwijzingen naar vlees uit het artikel verwijderd. Hiermee 
is het probleem niet opgehouden te bestaan. Vandaag de dag staat de discussie over een 
vleestax hoog op de Nederlandse politieke agenda.  

Een van de belangrijkste argumenten om vlees een bescheidener plek op het menu toe te kennen 
is dat dieren met mensen zouden concurreren om hetzelfde voedsel, vooral graan.18 Kippen en 
koeien worden gevoerd met granen. En voor een groeiende wereldbevolking zal er de komende 
jaren steeds meer grond nodig zijn om voedsel te verbouwen. Anders dreigen wij de wereld uit te 
putten. In Europa zal de vleesconsumptie daarom drastisch terug moeten.  

Het idee dat koeien plantaardig voedsel eten dat mensen ook eten, dat moest ik echt op mij 
laten inwerken. Ik herinner mij dat ik als kleuter tekeningen maakte van koeien in de wei. Ik denk 
dat alle driejarigen heel goed weten wat koeien eten. Koeien eten gras en dat kunnen mensen 
nou net niet verteren. Hier begint de grote misleiding van de voedseltransitie.  

In de film Meat the truth verkondigt Marianne Thieme, oud-leider van de Partij voor de Dieren, de 
boodschap dat als je iets wilt doen aan het klimaatprobleem, je moet beginnen met de 

 
18 Zie bijv. dit filmpje van Wageningen Universiteit: https://www.youtube.com/watch?v=0Tld1da_k34 
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veehouderij. Eén koe emitteert op jaarbasis net zoveel broeikasgassen als een auto die 70.000 
km aflegt. Zouden wij vier dagen minder vlees eten, dan scheelt dit alle huishoudelijk 
elektriciteitsgebruik van Nederland. Wat de film ook laat zien is dat het vee niet vrijwillig 
krachtvoer is gaan eten maar dat het de mensen zijn die allerlei dieronvriendelijke maatregelen 
nemen. Mensen proberen koeien te veranderen, zodat zij geen methaan meer uitstoten. 
Afschuwelijke beelden, dat ben ik erg met Thieme eens. Maar voor de rest is haar suggestie toch 
dat koeien verantwoordelijk zijn voor de klimaatverandering en dat mensen rustig gas kunnen 
blijven stoken als zij maar stoppen met het eten van vlees. Dan springen er bij mij alle lichten op 
rood.  

Het complexe probleem van de voedseltransitie kan ik niet in detail behandelen maar ik zal drie 
punten aanstippen. Ten eerste: herkauwers zijn geen gevaar voor de planeet. Ten tweede, de 
ploeg is wel een groot gevaar voor de planeet. Ten derde, wat is een gezond dieet? Ik realiseer 
mij dat ik geen recht kan doen aan alle verhalen. Wat ik wil is recht doen aan het verhaal dat het 
minst bekend is, omdat dit het bedrijfsmodel van de monopolies ondermijnt en de verduurzaming 
het meeste recht doet. En, zoals vaker, het zijn contra-intuïtieve verhalen. Soms even slikken.     

 

De koe 

De Fransman André Voisin (1957; 1960), biochemicus en boer, bestudeerde jaren zijn vee in de 
wei. Hij was geobsedeerd door de vraag: wat is grazen? Zijn antwoord luidde: Grazen is een 
dialoog tussen de koe en het gras. Hij kwam tot deze conclusie, omdat zowel koe als gras elkaar 
nodig hebben. Gras oxideert wanneer het niet regelmatig wordt begraasd. Oxideren betekent dat 
de koolstof die het gras in de bodem heeft opgeslagen verdwijnt naar de atmosfeer als CO2. 
Koeienpoep helpt het gras om te groeien en daardoor wordt steeds meer CO2 aan de atmosfeer 
onttrokken en koolstof in de bodem opgeslagen. Iedereen die wel eens een tegelpad in zijn 
grasveld heeft aangelegd weet hoe het werkt. Gras groeit altijd over de tegels – de tegels 
groeien nooit over het gras. Dat is het binden van koolstof uit de atmosfeer.  

Voisin ontwikkelde een theorie over rationeel weidebeheer, waarbij koeien en gras zoveel 
mogelijk van elkaar profiteren. Hij werd begin jaren zestig uitgenodigd om lezingen te komen 
geven op Cuba, waar hij plotseling overleed en begraven werd. Niemand weet waarom hij daar 
werd uitgenodigd, want Voisin had geen linkse sympathieën en de Cubanen deden niets met zijn 
kennis tot begin jaren 90, toen de Sovjet-Unie instortte en Cuba de voedselproductie opeens op 
een geheel nieuwe leest moest schoeien.  

De kennis van Voisin werd opgepikt door een bosbeheerder uit de toenmalige Britse kolonie 
Rhodesie. Allen Savory had gestudeerd in Zuid-Afrika. Als jonge wetenschapper kreeg hij de taak 
een oplossing te verzinnen voor een natuurgebied dat, zo was de probleemdefinitie, werd 
overbegraasd door olifanten.19 Op advies van Savory werden 40.000 olifanten omgelegd, om de 
natuur te redden. Savory voelde zich onplezierig bij die gedachte. Later werd hij gedwongen door 
het Rhodesische apartheidsregime om het land te verlaten, nadat hij in het parlement zijn steun 

 
19 https://www.fastcompany.com/2681518/this-man-shot-40000-elephants-before-he-figured-out-that-herds-of-
cows-can-save-the-planet 
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had uitgesproken voor het verzet onder leiding van de toen zeer jonge Robert Mugabe. Gevlucht 
naar de VS ontdekte hij ook daar de effecten van het ingewortelde idee dat verwoestijning een 
gevolg is van overbegrazing. Savory wijst er op dat etnische minderheden het eerst worden 
getroffen, zoals de Navajos die in de jaren 1930 massaal schapen en paarden zagen worden 
afgeschoten en honger leden.20   

Savory pleit voor het inzetten van herkauwers voor het bestrijden van verwoestijning , een van de 
meest ingrijpende gevolgen èn oorzaken van klimaatverandering. Zijn idee is dat herkauwers 
koolstof in de grond brengen, waardoor water beter wordt vastgehouden in de bodem. Savory 
gaat zover te stellen dat het zonder inzet van herkauwers niet mogelijk zal zijn om de 
verwoestijning van de aarde een halt toe te roepen. Maar de nog altijd gangbare opvatting is niet 
die van Savory maar die van Marianne Thieme: de herkauwers zijn een bedreiging voor de 
planeet. De reacties vanuit de gevestigde milieuwetenschap op Savory zijn dan ook niet mals 
geweest. Nog in 2017 verwijt de Sierraclub hem niet alleen dat hij ooit in dienst van het 
Rhodesische apartheidsbewind op communisten heeft gejaagd, maar vooral dat zijn ideeën over 
holistic management niet wetenschappelijk zijn onderbouwd.21  In hetzelfde jaar verschijnt een 
rapport van het Food Climate Research Network onder leiding van Tara Garnett van Oxford 
University en met deelname voor Wageningen University van Hannah van Zanten (ik verwees in 
noot 18 naar een filmpje met van Zanten). Het rapport, getiteld Grazed and confused, is geheel 
gewijd aan het weerleggen van de stellingen van Allen Savory en zijn bondgenoten onder 
duurzame veeboeren in de VS, Australie en elders.  

Interessant is dat de auteurs van het rapport toegeven dat het aandeel van herkauwers in de 
wereldwijde veestapel die echt grasgevoerd zijn, dat wil zeggen dat zij of het gras geen 
aanvullende behandeling krijgen met meststoffen, medicatie o.i.d., bijzonder laag is en hun 
aandeel in de totale geconsumeerde hoeveelheid dierlijke eiwitten nog lager. Niettemin de 
behoefte om van deze traditionele wijze van veeteelt afstand te nemen! Zonder te zeer in de 
technische discussie te verzanden; volgens de onderzoekers zijn de emissies van geheel 
grasgevoerde dieren erg hoog in relatie tot hun bijdrage aan de totale eiwitconsumptie door 
mensen. Dit is een heel belangrijk punt, omdat kennelijk de onderzoekers menen dat je op 
dezelfde grond iets anders zou kunnen verbouwen met meer eiwit en minder emissies.22 Wij zullen 
zodadelijk zien dat hier sprake is van een serieus misverstand. En hoewel soms de Savory 
benadering soelaas kan bieden, de algemene conclusie luidt dat holistic management nog altijd 
leidt tot meer emissies dan dat zij besparen. Zelfs als productiviteitsverbeteringen mogelijk zijn, 
zal deze benadering niet voldoende vlees en zuivel kunnen produceren om aan de groeiende 
vraag te voldoen. En dan staat er: Uitbreiding van de veestapel zal catastrofale gevolgen hebben. 
“This is especially the case if one adopts a very ‘pure’ definition of a grazing system, the sort 
that grazing advocates tend to portray, where livestock are reared year-round on grass that is 

 
20 Zie https://ourworld.unu.edu/en/reversing-desertification-with-livestock en 
http://www.nativepartnership.org/site/PageServer?pagename=swirc_hist_dustbowl 
21 https://www.sierraclub.org/sierra/2017-2-march-april/feature/allan-savory-says-more-cows-land-will-reverse-
climate-change 
22 Zie bijvoorbeeld deze passage: “Our land is finite. We have already disturbed too much of it, mostly to produce food. 
This includes grasslands as well as croplands: land that is used to graze animals could potentially be used for something 
else – for food, for nature conservation, for forests, or for bioenergy. There are almost always alternatives: the question is, 
what do we want?” (p.123). 
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not fertilised with mineral fertilisers, receiving no additional nutritional supplementation, and at 
stocking densities that support environmental goals.” Samengevat, een benadering die tegemoet 
komt aan de behoefte van de beesten en de natuur heeft negatieve gevolgen voor het milieu en 
voor de mensen.  

In een reactie op dit rapport stelt de Sustainable Food Trust23 onder meer dat het aantal dieren 
in de intensieve veehouderij moet worden teruggedrongen, maar dat het aantal extensief te 
houden dieren kan worden uitgebreid. Dat eerste, daar willen de universiteiten wel aan, het 
tweede punt niet. Er is meer steun gekomen voor Allen Savory uit de onderzoekswereld (recent 
bijvoorbeeld Pinheiro Machado Filho 2021). Ik wijs op de inbreng van de Australische hydroloog 
Walter Jehne, actief voor Soil Health Australia. Koolstof in de bodem werkt als een spons, aldus 
Jehne. Naarmate er meer koolstof in de bodem zit kan water beter worden vastgehouden. Meer 
water betekent dat de aarde minder opwarmt. Minstens zo belangrijk, het bodemleven komt 
beter tot ontwikkeling. Dit betekent meer biodiversiteit en gezondere planten en dieren.  

Maar de belangrijkste steun voor holistic management komt uit de praktijk, op dit moment met 
name de Verenigde Staten en Australië. Een van de meest vocale pleitbezorgers is Joel Salatin in 
Virginia, die zijn visie heeft neergelegd in boeken met titels als Everything I want to do is illegal , 
The sheer ectasy of being a lunatic farmer en Folks, this ain’t normal. De boerderij heet Polyface 
Farm, een boerderij met veel gezichten; de varkens lopen in het bos, de koeien in de wei. Salatin 
volgt het principe van rotational grazing, voorgesteld door Voisin en Savory. In het Nederlands 
heet dit stripgrazen. Om het grasland precies genoeg te doen begrazen, krijgen de koeien steeds 
een afgebakend stukje wei. Het idee is de prehistorische kudde waarvan de dieren eten, kakken 
en verder trekken in de weide. Schrikdraad neemt de rol over van de prehistorische roofdieren, 
zodat de koeien bij elkaar blijven en geen stukje gras wordt overgeslagen. Steeds worden de 
koeien verplaatst. Zij worden op afstand gevolgd door de kippen die zich te goed doen aan de 
maden in de koeienstront en de wormen in de grond. Kippen die gras eten zijn, zo laat hij weten, 
niet vatbaar voor vogelgriep. Salatin laat de dieren doen wat zij het liefste doen en waar zij het 
beste in zijn; the pigness of the pigs, the cowness of the cows. Salatin is een groot voorstander 
van kleinschaligheid en simpele mobiele constructies, zoals de egg-mobiel die met de hand door 
de wei kan worden voortgetrokken. Hij staat voor kleinschaligheid, omdat kleinschalige systemen 
van voedselproductie en distributie de honger in de wereld kunnen wegnemen. Inzet van 
machines alleen in laatste instantie, want machines zijn duur. Salatin omarmt de zogenaamde 
permacultuur (Holmgren, 2002), de filosofie die voorschrijft om de bodem niet te bewerken, 
waarbij vaste planten de voorkeur hebben boven eenjarigen.  

 
23 https://sustainablefoodtrust.org/articles/grazed-and-confused-an-initial-response-from-the-sustainable-food-trust/ 
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Ook in Nederland is een veebedrijf dat volgens deze methode werkt, het familiebedrijf van de 
jonge boerin Welmoed Deinum in het Friese Sondel (foto). Eigenlijk een heel traditioneel 
veebedrijf met zogenaamde dubbeldoelkoeien, het Fries-Hollands rund, geschikt voor zowel melk 
als vlees. Het vee staat zolang het even kan in de wei, met een grote diversiteit aan grassen en 
andere plantjes, dagelijks wordt de kudde enkele malen verplaatst. Het diverse menu betekent 
dat geen antibiotica wordt toegediend. En dan de kippen met de egg-mobiel die door de wei 
trekken achter de koeien aan, bewaakt door grote honden. De familie rapporteert een 
melkopbrengst die ongeveer de helft bedraagt van koeien in de reguliere veeteelt. Maar de 
kosten zijn ook laag. De gezinnen hebben een mooi inkomen. Ik ben verbijsterd door het feit dat 
de Nederlandse media over dit duurzame bedrijf nauwelijks hebben bericht, terwijl de boeren van 
de zogenaamde gangbare veehouderij de wegen blokkeren om krachtvoer te mogen inkopen en 
de politiek zoveel moeite heeft met de stikstof en het klimaat.  

Mensen die de kwaliteit van vlees en zuivel verlangen die de Graasboererij te Sondel op 
vrijdagmiddagen verkoopt zullen vanzelf minder vlees consumeren, want ook de prijs mag er zijn. 
Als je die kwaliteit eenmaal hebt ontdekt, wil je geen vegetariër te worden. Ik vraag mij af, of dit 
soort veehouderij misschien ongewenst is, omdat het niet spoort met de agenda voor de 
transitie van dierlijke naar plantaardige eitwitten. Laten wij eerst eens kijken naar de 
duurzaamheid van die teelt.           

 

Het graan 

Ik citeer Genesis 3: God zegt tegen Adam 

de aardbodem (is) omwille van u vervloekt; 
met zwoegen zult u daarvan eten, 

al de dagen van uw leven; 
dorens en distels zal hij voor u laten opkomen 

en u zult het gewas van het veld eten. 
In het zweet van uw gezicht zult u brood eten..24 

 
24 https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/genesis/3 
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Sommigen hebben de uitdrijving uit het paradijs opgevat als de overgang van de paleolithische 
naar de neolithische periode. Het is nog altijd onduidelijk waarom mensen zijn gestopt met jagen 
en verzamelen en waarom zij vee zijn gaan houden en graan zijn gaan verbouwen (Scott, 2017). 
Als wij Genesis 3 moeten geloven dan werd het leven van Adam er niet beter op. De jager-
verzamelaars hadden in het algemeen een veel prettiger leven dan de landbouwers, een kortere 
werkdag, minder monotone fysieke belasting, een meer divers dieet, minder oorlog (er hoefden 
geen graanschuren bewaakt te worden tegen indringers), een langer leven. De boeren hadden te 
maken met onderdrukking en uitbuiting, ziektes als gevolg van zwaar lichamelijk werk en de 
zogenaamde zoonozes, ziekten die van dieren op mensen worden overgebracht25,  kindersterfte, 
een korter leven.     

Voordat wij het blikveld vernauwen tot de keuze tussen de akker en beschaving versus het 
ontbreken van elke beschaving en vooruitgang, is het goed te beseffen dat de wereld tot de 
onderwerping aan de Europese productiewijze een grote variatie kende van hoe mensen aan hun 
voedsel kwamen (Scott, 2017). Al vanaf de uitvinding van het vuur, dat was de homo erectus 
honderdduizenden jaren geleden, heeft de mens zich gewijd aan landscaping, het configureren 
van het landschap, zodat de planten en dieren die wij lusten tot onze beschikking staan. En de 
mens was zeker niet de enige en zeker niet superieur, waar het gaat om het creëren van niche 
landschappen. De bevers zijn in grote delen van de wereld verantwoordelijk voor het waterbeheer. 
De bewoners van Noord-Amerika hielden geen dieren. Dat hoefde ook niet, want de dieren waren 
er. Op de prairie waren er meer bizons dan er nu koeien zitten opgesloten in de Amerikaanse 
feed-locks. In het Noord-Oosten verbrandden de mensen de onderbegroeiing in de bossen, 
waardoor een parkachtig landschap ontstond. Er groeiden allerlei malse jonge plantjes waarmee 
dieren werden aangetrokken die de mensen konden bejagen (Mann, 2005, geciteerd in Dunbar-
Ortiz 2014). Het idee van een natuurlijk, ongerept bos is al heel erg lang een mythe.  

Belangrijker dan de overgang naar landbouw en het kweken van planten is de uitvinding van 
werktuigen om de bodem te bewerken. David Montgomery (2017), professor aardwetenschappen 
in Seattle, wijst op de ingrijpende gevolgen van de ploeg. De ploeg doodt het bodemleven, zeker 
wanneer de ploeg jaarlijks wordt ingezet voor het inzaaien van graan en andere eenjarige 
gewassen. Ben u wel eens in Ostia Antiqua geweest, de havenstad van het oude Rome, zo vraagt 
Montgomery zijn gehoor?26 En, hebt u de zee gezien? De havenstad is van de kust af komen te 
liggen door de bodemerosie ten gevolge van de landbouw met de ploeg. Er zijn situaties waarin 
de ploeg geen kwaad kan en vermoedelijk is de ploeg daar het allereerst gebruikt: in rivierdelta’s 
waar elk jaar de rivier vruchtbare grond aanvoert kun je rustig ploegen. In gebieden met 
voldoende regenval zijn de gevolgen ook niet meteen te merken. Onder druk van de uitputting 
van de bodem schoof in de VS de graanteelt op naar het westen. De white supremacists schoten 

 
25 A zoonosis is an infectious disease that has jumped from a non-human animal to humans. Zoonotic pathogens may be 
bacterial, viral or parasitic, or may involve unconventional agents and can spread to humans through direct contact or 
through food, water or the environment. https://www.who.int/news-room/fact-
sheets/detail/zoonoses#:~:text=A%20zoonosis%20is%20an%20infectious,food%2C%20water%20or%20the%20envi
ronment. 
26 
https://www.google.com/search?q=growing+a+revolution+youtube&rlz=1C1ONGR_nlNL943NL943&oq=growing+a+revo
lution+youtube&aqs=chrome..69i57j0i22i30j0i390l2.6016j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-
8#kpvalbx=_yet0Yq_ZF_WX9u8PwK6K-A016 
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de bizons af tot er bijna geen over was onder het motto: elke dode bizon is een indiaan minder! 
(Smits 1994). De graanteelt mocht geen strobreed in de weg worden gelegd. In de jaren dertig 
werd het midwesten van de VS getroffen door de dust bowl. Grote stofwolken maakten landbouw 
onmogelijk. Wie zich wil inleven in de sociale gevolgen voor de boeren, kan luisteren naar Woody 
Guthrie, de Dust Bowl Ballads (1940).  

Ook nu is het weer van groot belang dat wij ons realiseren dat de autochtone bevolking in het 
grootste deel van de wereld tot de komst van Europese kolonisatoren niet ploegde. Alleen in het 
Midden-Oosten, de zone Egypte, Nubie (Sudan), Ethiopie in Afrika, China behalve het zuiden, en 
Europa. Een groter deel van de wereld deed aan oppervlakkige bodembewerking met de hak of 
de woelvork: Amerika en West en Zuid-Afrika, India en Indo-China, Zuid-China en Indonesië 
(Braudel 1988). In delen van Amerika en in heel Australië werd van vaste planten geoogst, zodat 
bodembewerking tot een minimum beperkt kon blijven. De eerste Engelse reizigers beschrijven 
Australië als een prachtig groen continent met een grote rijkdom aan planten en dieren, waar het 
voor de mensen zeer goed toeven was (Pascoe, 2018).  

De voor de hand liggende vraag is of de Europeanen niet door hadden dat de ploeg leidde tot 
bodemuitputting. Zeker wel. Karel de Grote (768-814) gelastte daarom het tweeslagstelsel, 
waarbij van elke lap grond de helft ingezaaid werd en de helft een jaar braak lag. Het idee is dat 
je een stuk grond enkele jaren kunt beweiden en vervolgens kunt inzaaien (Braudel 1988: 107). 
Een meer geavanceerd systeem was het drieslagstelsel, en uiteindelijk een stelsel van 
combinatieteelt en teeltwisseling. De problemen voor de akkerbouw kunnen ook worden verzacht 
door het land meer te bemesten, maar dat veronderstelt wel het houden van dieren om 
voldoende mest beschikbaar te hebben en daarvoor is land nodig. Dit was allemaal bekend lang 
voordat het Food Climate Research Network onder leiding van Oxford University en Wageningen 
University berekeningen publiceerden over CO2 emissies van landgebruik, waarbij expliciet wordt 
aangenomen dat landgebruik naar hartelust kan worden geswitcht en Karel de Grote wist al dat 
dit niet waar is.              

Vele eeuwen stond de vraag naar bodemvruchtbaarheid centraal. In Amerika gaf de Guano 
Islands Act in de 19e eeuw Amerikanen toestemming om namens de Verenigde Staten beslag te 
leggen op eilanden waar pelikanenpoep lag opgestapeld (Immerwahr 2019). Die werd dan met 
stoomschepen naar Amerika gebracht. In de 20e eeuw werd het probleem van de 
bodemvruchtbaarheid alleen maar groter, omdat al het Amerikaanse land was bezet. Vanaf de 
19e eeuw werd er geëxperimenteerd met het kweken van gewassen met behulp van chemicaliën. 
Rond 1945 staat het wereldwijde systeem van voedselproductie voor een tweesprong. Aan de 
ene kant was daar het onderzoek van de Britse plantkundige Albert Howard (1947/2006), die zag 
hoe de lokale kennis van boeren in India superieur was aan de kennis die hij had opgedaan in 
Cambridge waar het ging om de bestrijding van plantenziektes. Bij Howard lezen wij ook al dat 
een duurzaam agrarisch bedrijf altijd een combinatie van planten en dieren moet omvatten. 
Howard zag het belang in van humus en compost. Tegenover Howard stonden de machten en 
krachten van het militair-industrieel complex. Na de tweede wereldoorlog waren er veel wapens 
over en die bevatten de grondstoffen voor de massaproductie van kunstmest. Joel Salatin zegt 
hierover: Hadden wij in de oorlog een Manhattenproject georganiseerd over compost in plaats 
van de atoombom, dan had de wereld er nu heel anders uitgezien. De kennis van Howard en 
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anderen werd gemarginaliseerd en, zoals Thomas Gieryn (1999/2022) laat zien, gepositioneerd 
buiten het domein van de erkende wetenschap.             

Met de grootschalige introductie van kunstmest en de zogenaamde groene revolutie nemen 
bodemerosie en verwoestijning, die al hadden ingezet voor 1940, in sneltreinvaart toe. 
Plantenziekten nemen toe door de afname van het bodemleven en grootschalige monoculturen. 
Maar het staatsmonopolistische kapitalisme heeft een oplossing voor dit soort problemen, want 
er zijn de afgelopen 70 jaar steeds weer nieuwe pesticiden, herbicideen en fungiciden op de 
markt gekomen. De boeren gebruiken die, alleen al uit angst, preventief tegen plantenziektes. Het 
gevolg is dat planten opgroeien in een kunstmatige omgeving die eerder doet denken aan een 
fabriek dan aan een landschap met levende organismen. Ik heb niet de behoefte om te oordelen 
over wat ik zie als de persoonlijke keuze van mensen van wat zij wel en niet willen eten. Maar in 
haar boek The vegetarian myth maakt Lierre Keith een punt dat ik u niet wil onthouden: Als je 
geen dode dieren op je bord hebt, denk dan niet dat er voor jouw menu geen dieren gedood zijn.  

Zo ver hebben wij gezien dat met het kweken van graan en andere planten een aanzienlijke 
bijdrage wordt geleverd aan de verwoestijning en de klimaatverandering. Dit is een wereldwijde 
ontwikkeling. En zoals altijd, de grootste schade wordt aangericht onder de plattelandsbevolking 
in Azie, Afrika en Latijns-Amerika. Ik wijs op de publicaties van de Indiase milieuactivist Vandana 
Shiva, zoals Oneness vs. the 1% en met collega’s het recente rapport Gates to a Gobal empire27. 
In een interview met France24 vertelde Shiva over Bill Gates, die zij omschrijft als de 
hedendaagse Christoffer Columbus (en dat is niet bedoeld als compliment) die het werk dat 
Monsanto is begonnen voortzet. “Now that we have the data that native seeds have more 
nutrition, they produce more food, they have no cost because you don’t have to use chemicals, 
that local biodiversity is the way of feeding the world… in spite of all that evidence, in spite of the 
FAO, United Nations and the Unctad, every agency, Bill Gates is still imposing and forcing 
GMOs.” 28     

 

De volksgezondheid 

En via Vandana Shiva kom ik dan bij mijn derde thema, wat is nu gezond voedsel? Ik denk dat 
Michael Pollan (2009) het antwoord op deze vraag het best heeft verwoord: Gezond voedsel zijn 
planten of dieren die zelf gezond hebben geleefd. Een plant leeft gezond in een bodem met een 
gezond bodemleven. Een goed bodemleven is de beste omgeving voor schapen, geiten, runderen, 
eenden, kippen enz. Michael Pollan, en ik heb het over dat fantastische en geestige boek The 
omnivore's dilemma: the search for a perfect meal in a fast-food world. legt de lezer het volgende 
raadsel voor: wat is gezonder, een biefstuk of een zalmsteak? En zijn antwoord: het maakt niet 
uit, wanneer beide dieren mais hebben gegeten.  

Voorstanders van de door Michael Pollan verwoorde visie op gezond voedsel geven ook aan dat 
de gezondheid niet in een bepaald product zit. Het gaat om de diversiteit van wat wij eten. Juist 
voor omnivoren is diversiteit van groot belang. Zonder te technisch te worden. Een van de dingen 

 
27 https://navdanyainternational.org/publications/gates-to-a-global-empire/ 
28 https://www.youtube.com/watch?v=MNM833K22LM 
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die ik van mijn onderzoek geleerd heb is dat mensen samenleven met miljoenen bacteriën. Die 
zitten vooral in je maag en darmen. Zij zorgen er voor dat wat wij eten weer wordt omgezet in wat 
wij nodig hebben. De Australische bodemwetenschapper Christine Jones29 haalt het American 
Gut Project aan, een citizens science project. Een uitkomst is dat je darmflora enorm profiteert 
als iemand per week van meer dan 30 verschillende planten eet. Er is een direct verband tussen 
de diversiteit aan voedsel en de kans op één van de hedendaagse welvaartziekten. Hetzelfde 
geldt voor dieren. En het geldt ook voor de bodem. Uiteindelijk is het immuunsysteem beter af 
naarmate de diversiteit aan voedsel hoger is. Daphne Miller (2008) geeft uitleg over eettradities 
in gebieden zo verschillend als Mexico, Kreta, en de Noordpool. Het geheim van de kwaliteit van 
het eten zit hem altijd in de specifieke combinatie van voedsel.  

Onder de invloed van de monopolies in de voedselwereld is de diversiteit aan voedsel 
afgenomen, al lijkt het in de supermarkt wel omgekeerd, omdat daar zo ongelooflijk veel 
producten liggen met dezelfde ingrediënten. Wat erger is, door de monoculturen, de afnemende 
bodemkwaliteit en de toegevoegde gifstoffen is de voedingswaarde van de producten die wij tot 
ons nemen sterk verminderd. Om in 1990 dezelfde hoeveelheid mineralen binnen te krijgen als je 
grootouders in 1940, dan zou je nu 2x zoveel vlees moeten eten, 3x zoveel fruit en maar liefst 4 ȁ 
5 keer zoveel groente.30  Salatin meldt het volgende: “The very clear vitamin and mineral point 
differences between ecologically grown foods versus chemically grown is well documented. 
When A.P. Thomson, founder of Golden Acres Orchard in Front Royal, Virginia, sent his 
biologically grown apples to the state lab for sugar and nutrient testing the first time, the lab 
asked for a second sample …. The lab technicians could not believe their instruments; they ‘d 
never seen anything like it.”(Salatin 2012: 251). Onderzoek naar de kwaliteit van producten van 
Polyface Farm, eieren en rundvlees, in relatie tot producten uit ‘gangbare’ landbouw, lieten zeer 
grote verschillen zien (p.253).  

Wat zou onze conclusie moeten zijn op basis van wat wij tot dusverre hebben gezien? Wat mij 
betreft is er maar één conclusie denkbaar, namelijk dat de mensen afstand nemen van de illusie 
dat zij beter weten wat goed is voor de planeet dan de natuur zelf, dat vertrouwen in natuurlijke 
processen kan worden hersteld. Als het gaat om voeding die goed is voor mensen en voor de 
planeet, dan kiezen wij voor duurzaam geproduceerde planten en dieren. En voor de grootste 
diversiteit van niet industrieel verwerkte producten. Maar dit is niet de dominante opvatting. De 
dominante opvatting wīl helemaal geen duurzaam. In oktober 2020 zendt het TV programma 
Zembla ‘Het Kippenexperiment’ uit met de belevenissen van Machteld Huber, destijds 
onderzoeker bij het Louis Bolk instituut.31 Mevrouw Huber heeft haar mond gehouden tot aan haar 
pensionering, want zij voelde zich geïntimideerd door hoogleraren van Wageningen Universiteit 
en TNO. In 2005, was zij projectleider van een experiment met kippen. Centraal stond de vraag 
welk voer gezonder was voor de kippen, ‘gangbaar’ voer of biologisch voer. Toen dreigde uit te 
komen dat het biologische voer beter was voor het immuunsysteem van de kippen, verboden 
haar collega’s professoren in het projectteam mevrouw Huber om deze informatie op te nemen in 

 
29 Power of Diversity: https://youtu.be/fW_5eLhKNTY 
30 Jones in haar presentatie https://www.youtube.com/watch?v=C3_w_Gp1mLM&feature=youtu.be. Het is mij niet 
duidelijk wat de bron is van deze informatie. Wel vind ik een verwijzing naar Davis, Epp and Riordan (2004), maar dit gaat 
over afname van voedselkwaliteit tussen 1950 en 1999. Voor verwijzingen naar soortgelijke studies zie 
https://www.scientificamerican.com/article/soil-depletion-and-nutrition-loss/  
31 https://www.npostart.nl/zembla/22-10-2020/BV_101401009 

https://youtu.be/fW_5eLhKNTY
https://www.youtube.com/watch?v=C3_w_Gp1mLM&feature=youtu.be
https://www.scientificamerican.com/article/soil-depletion-and-nutrition-loss/
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het rapport aan de minister. De Wageningse professor liet weten dat hij niet geassocieerd wilde 
worden met ‘organic’. Dit is uitgezonden meer dan 70 jaar na publicatie van The soil and health: A 
study of organic agriculture van sir Albert Howard.  

De agenda van de universiteit, zeker Wageningen Universiteit, wordt niet bepaald door de noden 
van de samenleving maar door het grote geld. Het grote geld wil geen duurzaamheid, want daar 
vallen geen superwinsten te behalen – de boer zit dan op de eerste rij, niet de monopolies. De 
monopolies willen in plaats van duurzaamheid de overgang van dierlijke naar plantaardige 
eiwitten, want daar ligt de ruimte voor innovatie, er is geld te verdienen met vegaburgers, zoals 
de verkoop van de Vegetarische Slager aan Unilever heeft laten zien.32 In feite is de transitie van 
dierlijke naar plantaardige eiwitten al ruim voor de 2e wereldoorlog ingezet. Nina Teicholz (2014) 
legt uit dat vanuit de machine-industrie een nieuw bedrijfsmodel werd ontwikkeld om de 
smeerolie voor de machines in te zetten voor consumptiedoeleinden. In Europa en Noord-
Amerika waren de traditionele vetten meest dierlijk, uit een grijs verleden kennen wij nog reuzel, 
van het varken, of ossewit. Van mijn moeder hoorde ik al dat dit heel ouderwets was en dat het 
voor de gezondheid veel beter is om te bakken in plantaardige oliën en plantenmargarine. Maar 
zonnebloemolie is geen natuurproduct, onverzadigde vetten worden gestabiliseerd door 
waterstof toe te voegen en dit is een industrieel proces. Hierbij worden zogenaamde transvetten 
gevormd en die kunnen weer bijdragen aan hart- en vaatziekten. De EU heeft hier regelgeving 
ontwikkeld.  

Teicholz vertelt hoe Procter & Gamble, oorspronkelijk zeepfabrikanten net als onze Unilever, de 
olie ging promoten als een schoon en modern product, geen associatie met slachthuizen 
mogelijk. Boter en reuzel werden in de VS al snel verdrongen door Crisco, de plantaardige olie. Na 
de oorlog verdringt de plantenmargarine in belangrijke mate de roomboter. In Amerika kwam de 
finale klapper toen in 1961 de American Heart Association meervoudig onverzadigde vetzuren 
adviseerde ter voorkoming van hart- en vaatziektes. President Eisenhower kreeg een hartaanval 
en wat paste beter bij de boodschap dan dat de presidentiële hartaanval was veroorzaakt door 
verzadigde vetzuren? In die tijd waren hartaandoeningen nog betrekkelijk zeldzaam en de 
Hartstichting stelde ook nog niet veel voor. Maar dit alles veranderde door de financiële injectie 
van Proctor & Gamble en nog altijd is de American Heart Association de grootste nonprofit 
organisatie in de Verenigde Saten. Er zou niet veel aan de hand zijn, als inderdaad plantaardige 
olie gezonder zou zijn dan dierlijke. Maar hier zit nu net het probleem. Teicholz haalt studies aan 
die een positieve correlatie laten zien tussen het gebruik van plantaardige olie, hart- en 
vaatziekten en kanker.33 Naarmate mensen minder verzadigde vetten consumeren neemt de 
kans op een beroerte toe.   

Robert Lustig (2018) schreef The hacking of the American mind. Dit gaat over suikers. De 
overgang van dierlijke naar plantaardige eiwitten impliceert, als wij het hebben over de calorieën, 
een overgang van vetten naar suikers. Wij moesten van het vet af vanwege de cholesterol en wij 
gingen aan de suikers. Nog altijd is het dominante verhaal dat om de obesitas te bestrijden, alle 
calorieën er toe doen. Althans, het verhaal van Coca-Cola en de andere monopolies in de 

 
32 https://www.brookz.nl/kennisbank/bedrijf-verkopen/jaap-kortweg-de-vegetarische-slager?gclid=CjwKCAjw9-
KTBhBcEiwAr19ig92pXRlz2Uy2ye-lbuti_9vREQqVOBERvmGCcQ14qsKtKJyZ5aqRqRoCCHUQAvD_BwE  
33 https://www.youtube.com/watch?v=Q2UnOryQiIY  

https://www.brookz.nl/kennisbank/bedrijf-verkopen/jaap-kortweg-de-vegetarische-slager?gclid=CjwKCAjw9-KTBhBcEiwAr19ig92pXRlz2Uy2ye-lbuti_9vREQqVOBERvmGCcQ14qsKtKJyZ5aqRqRoCCHUQAvD_BwE
https://www.brookz.nl/kennisbank/bedrijf-verkopen/jaap-kortweg-de-vegetarische-slager?gclid=CjwKCAjw9-KTBhBcEiwAr19ig92pXRlz2Uy2ye-lbuti_9vREQqVOBERvmGCcQ14qsKtKJyZ5aqRqRoCCHUQAvD_BwE
https://www.youtube.com/watch?v=Q2UnOryQiIY
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voedselmarkt. Maar dit is de misleiding van de grote 10 bedrijven die 90% van het voedsel op de 
wereld controleren. Juist nu horen wij over medicijnen tegen obesitas, weer een bedrijfsmodel er 
bij. Want laten wij duidelijk zijn, niet alleen Unilever, P&G, Nestlé, Coca-Cola en de andere 
voedingsbedrijven profiteren, maar natuurlijk ook de big pharma. Want de welvaartsziektes 
nemen spectaculair toe, vooral obesitas.   

Zoals ik heb uitgelegd, het staatsmonopolistische kapitalisme weet zich steeds te vernieuwen 
door van de nood een deugd te maken. Maryanne Demasi werkte voor de Australische publieke 
omroep jaren aan een documentaire over de werkzaamheid van statines.34 Dat zijn 
cholestorolverlagende middelen die worden voorgeschreven aan mensen met een verhoogd 
risico op hart- en vaatziekten. Het programma kwam met behoorlijk kritische uitkomsten, de 
werkzaamheid van statines is nooit echt bewezen, wel vervelende bijwerkingen. Zij vertelt over de 
impact van het programma. Aanvankelijk waren er zeer veel positieve reacties, daarna kwam de 
kritiek. Was het onderzoek wel goed en volledig? De omroep liet een onafhankelijk onderzoek 
instellen naar de uitzending, die leidde tot een bevestiging dat de journalisten hun werk goed 
gedaan hadden. Maar de kritiek zwol aan, met krantenkoppen als: zo- en zoveel mensen zijn 
nodeloos overleden als gevolg van deze uitzending. Ik zou het niet over de Pandemie hebben en 
dat is ook niet nodig, als wij dit voorbeeld er bij nemen. Mevrouw Damasi is uiteindelijk ontslagen.   

Ik sluit het onderdeel over onze voeding, klimaat en gezondheid af. Een van de belangrijkste, zo 
niet het allerbelangrijkste argument om de overgang van dierlijke naar plantaardige eiwitten te 
rechtvaardigen is dat de planeet binnen enkele decennia niet meer in staat zal zijn om de 
groeiende wereldbevolking van wel 9 miljard mensen te voeden. Het lijkt een spookbeeld, maar in 
feite is hier niets nieuws onder de zon. De algemene verklaring voor de neolithische revolutie van 
meer dan 10.000 jaar geleden is bevolkingstoename. Braudel schrijft: “Telkens wanneer de 
bevolkingstoename een bepaalde drempel overschrijdt, betekent dat een verplichte terugkeer 
naar plantaardig voedsel en … dit geldt nog steeds”(1988: 97). De angst voor honger werd tegen 
het einde van de 18e eeuw gevoed door het werk van Thomas Malthus over naderende 
overbevolking. Ik vraag mij af of de theorie over de vermeende relatie tussen minder vlees en 
toenemende bevolking juist is. Maar waar het hier om gaat is of de planeet via lokale duurzame 
systemen gevoed kan worden. Dit is wat Joel Salatin en Vandana Shiva beweren. En dat kan 
alleen blijken als wij het gaan doen. Eenieder die op voorhand al weet dat dit onmogelijk is, geef ik 
ten antwoord wat Salatin adviseert te antwoorden: “Monsanto would be so proud of you!” 

        

Propaganda en oorlog 

Het systeem werkt beter, naarmate de mensen, de potentiële slachtoffers van het systeem, te 
goeder trouw zijn, slecht geïnformeerd zijn dan wel te angstig zijn om in verzet te komen en hun 
belangen te behartigen. Het inspelen op angst is wel het meest effectieve middel, waarmee de 
kapitaalsaccumulatie in het hedendaagse staatsmonopolistische kapitalisme aan de gang blijft. 
Lage temperatuurwarmte? Mensen zitten in de kou! Dieren buiten? Ziektes grijpen om zich heen! 

 
34 Dr. Maryanne Demasi - 'Statin Wars: Have we been misled by the evidence?' 
https://youtu.be/BzTjPuikhQE     

https://youtu.be/BzTjPuikhQE
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Kritiek op de big pharma? Mensen gaan onnodig dood! Industriële voedselproductie, misschien 
niet het meest wenselijke, maar wel het meest veilige! Ik kan het niet laten nog een Amerikaanse 
president te citeren, Franklin D. Roosevelt: “So, first of all, let me assert my firm belief that the 
only thing we have to fear is...fear itself — nameless, unreasoning, unjustified terror which 
paralyzes needed efforts to convert retreat into advance.”35 Angst maakt het gemakkelijker om 
desinformatie te verspreiden. 

Ik kan er niet om heen om enkele dingen te zeggen over de oorlog. Oorlog brengt vermoedelijk 

het maximum aan angst in mensen naar boven en oorlog vermoordt de waarheid. De 

onderstaande foto heeft in 1992, 30 jaar geleden, wereldwijd de mensen overtuigd dat de 

Serviërs concentratiekampen hadden, net als de nazi’s, waar mannen werden gemarteld en 

vrouwen werden verkracht. Het bleek fake, bedacht door Engelse journalisten, waaronder iemand 

van The Guardian, zo heeft De Groene Amsterdammer later toegegeven. 36    

 

 
35 Franklin D. Roosevelt.” The White House. The United States Government, January 15, 
2021. https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/franklin-d-roosevelt 
36 https://www.groene.nl/artikel/bizarre-smaad 

https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/franklin-d-roosevelt/
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De invasie van Rusland in Oekraïne heeft in de Verenigde Staten geleid tot een discussie onder 

wetenschappers, (oud)diplomaten en (oud)militairen die naadloos aansluit bij de probleemstelling 

van dit college. Is er sprake van dommigheid, van een incident, of is er sprake van een 

weloverwogen beleid? Ik heb het niet over de Russische kant, want die is tamelijk helder, althans 

voor wie kennis heeft genomen van de verklaring van President Putin van 24 februari.37 Rusland 

heeft toegezien hoe de NAVO en de Amerikaanse kernwapens steeds dichter bij de Russische 

grens zijn gekomen en hoe de Verenigde Staten achtereenvolgens het ABM-verdrag (Bush, 

2002) en het INF verdrag (Trump, 2018) hebben opgezegd.38 Rusland is beducht voor een 

bewapening van Oekraïne door de NAVO en wil niet dat Oekraïne lid wordt van de NAVO. Dit 

rechtvaardigt natuurlijk geen inval. Maar in Amerikaanse kringen wordt de vraag gesteld waarom 

Amerika deze oorloog laat gebeuren, sterker nog, waarom het diplomatieke toenadering die moet 

leiden tot een staken van het geweld tegenwerkt. Zoals de Amerikaanse oud-diplomaat Freeman 

het stelde: Amerika heeft besloten door te vechten “to the last Ukranian.”39  Dat wordt een proxy 

war genoemd.  

 

Het is langzamerhand duidelijk geworden dat dit een weloverwogen beleid is. Honger in het 
zuiden, hoge energieprijzen in het noorden worden voor lief genomen. De propagandamachine 
laat weten dat Putin gek is geworden, dat diplomatie geen zin heeft en dat Rusland verzwakt en 
verslagen moet worden. Er wordt zelfs openlijk gespeculeerd op een atoomoorlog, zoals blijkt uit 
de kop in The Wall Street Journal op de foto.40 Dit is waarom ik niet langer vind dat de Cubacrisis 
in 1962 het hoogtepunt van de koude oorlog was. Ik heb de indruk dat destijds de zelfbeheersing 
groter was dan nu.  

 
37 https://www.youtube.com/watch?v=1qS6J-WbTD8 
38 Het Anti-BallisticMissiile (ABM) verdrag dateert uit 1072. Het Intermediate-Range Nuclear Forces (INF)-verdrag is van 
1987. 
39 https://thegrayzone.com/2022/03/24/us-fighting-russia-to-the-last-ukrainian-veteran-us-diplomat/  
40 https://www.youtube.com/watch?v=W2QjDGvQU2Y&feature=youtu.be  

https://thegrayzone.com/2022/03/24/us-fighting-russia-to-the-last-ukrainian-veteran-us-diplomat/
https://www.youtube.com/watch?v=W2QjDGvQU2Y&feature=youtu.be
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Hier komt de politieke economie van de misleiding; je zegt niet tegen de bevolking dat je de 
Russische aardgasvelden en het Russische uranium wilt stelen, want daar zullen eerlijke mensen 
het misschien niet mee eens zijn. Angst voor de Russen, dat werkt. Precies zoals Bush junior in 
2003 ook niet zei dat hij graag de Iraakse olievoorraden wilde afpakken voor de Exxon en de 
Shell. Hij had het over massavernietigingswapens, waarvan toen al duidelijk was dat zij er niet 
waren. Een vocale tegenstander van het huidige Amerikaanse beleid is Scott Ritter een militair 
die meevocht in Desert Storm en daarna leiding gaf aan de wapeninspecties in Irak. Ritter ging 
naar zijn superieuren en vertelde hen einde jaren 90 dat er in Irak geen 
massavernietigingswapens zouden worden aangetroffen. Hij kreeg te horen dat zijn mening er 
niet toe deed; men had besloten dat er massavernietigingswapens waren. Een van de mensen die 
hem toen de les lazen was senator Joe Biden41, die voor Ritter symbool staat voor een cultuur 
van leugen en bedrog.  

Tot slot de westerse censuur. Censuur, hoewel wij dit doen voor democratie en mensenrechten? 
Het is van groot belang zich te realiseren dat in de beeldvorming extreem rechtse personen en 
groeperingen achter Putin staan. 42 In werkelijkheid worden evenwel de linkse mensen 
gecensureerd. Ik adviseer kennis te nemen van Chris Hedges en Abby Martin, bekende en 
gerespecteerde Amerikaanse journalisten die hun werk van sociale media zagen verwijderd.  

 

Conclusie en dankwoord 

En dit brengt mij bij mijn centrale conclusie. Op dit moment is er in Nederland noch in het westen 
ruimte voor een innovatieve kritiek ter linkerzijde. Het is echt een stuk lastiger dan toen ik mijn 
academische carrière begon. Er is, om Vananda Shiva (1993) te parafraseren, een obsessie voor 
monocultuur, zowel op het land, in de fysieke infrastructuur als in de geest. Er wordt gedaan alsof 
aantasting van ondernemersvrijheid ‘links’ is en de duurzaamheid gebaat is bij onderonsjes 
tussen monopolies en de ‘deep state’. De voor mij zelf belangrijkste mensen die ik heb geciteerd, 
mensen die mij hebben geïnspireerd, Noor van Andel, overleden in 2011, Joel Salatin en Robert 
Kennedy, Vananda Shiva, maar vergeet niet de mensen met wie wij vanuit Drift hebben 
samengewerkt voor duurzame warmte, wij komen uit totaal verschillende maatschappelijke en 
politieke achtergronden. Maar zoals ik het beoordeel hoef je niet van dezelfde achtergrond te 
komen om het eens te zijn over waar het aan schort, over de observatie dat zowel de vrede als 
onze democratie gevaar lopen. Als transitieonderzoeker is het van belang om door te gaan met 
een open mind, bereid zijn om uit je cocon te stappen en onverzoenlijk op te treden tegen 
censuur. Dan liggen er altijd kansen op een doorbraak.  

Als mensen mij zouden vragen: wat moet er op basis van je verhaal nu gebeuren, dan zijn er in 
ieder geval twee dingen: 

 
41 https://www.youtube.com/watch?v=R79vYVvjcVM Ik vind het ironisch dat Biden de wapeninspecteur terechtwijst 
inzake zijn verantwoordelijkheidsopvatting: die is volgens de senator “slightly above his paygrade.” 
42 Voor wie meer wil weten over de aansturing van de beeldvorming adviseer ik kennis te nemen van een artikel over de 
rol van de CIA in de media. https://childrenshealthdefense.org/defender/cia-liberal-media-outlets-the-real-anthony-
fauci/      

https://www.youtube.com/watch?v=R79vYVvjcVM
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1. De toon van het debat veranderen. Met enkele leden van Haarlemse energie-cooperaties 
zijn wij in gesprek gegaan met Energie Samen, de belangenorganisatie van 
burgerinitiatieven voor het opwekken van energie. Energie Samen zit om tafel met 
ambtenaren. Wij hebben gezegd: je moet niet met minder genoegen nemen dan met 
minister Jetten. Met ons CoIL project hebben wij bij Drift samen met zoveel enthousiaste 
en deskundige mensen een prachtig warmtemanifest opgesteld. Ik zou zeggen: aanbieden 
aan minister Jetten! 

2. Waarom is er geen vredesbeweging in Europa? Die oorlog gaat door zolang er geen druk 
is van onderop op de leiders in de EU, met als eis aan Poetin om op te houden, en aan de 
EU om de diplomatie te laten spreken en de kanonnen te laten zwijgen. Dit zou je in een 
petitie kunnen vervatten voor alle Europeanen. Ik heb hierover een mailtje gestuurd naar 
DIEM25, de Europese partij van Jannis Varoufakis en hun netwerk in de zogenaamde 
progressieve Internationale. Maar antwoord heb ik helaas niet gehad. Misschien als wij 
met 100 mensen onze Europese netwerken gaan bewerken kan er iets tot stand worden 
gebracht.  

Ik wil besluiten met Drift te bedanken voor de periode van zeven jaar dat ik hier heb mogen 
doorbrengen. Toen wij bij de Vrije Universiteit zouden worden ontslagen, hebben wij hard 
gestreden en uiteindelijk via het college Rechten van de Mens een overwinning behaald. Ik ben 
enorm blij dat ik mijn werk bij Drift heb mogen voortzetten en dat wij hier nog enkele uitdagende 
projecten hebben mogen doen, nog een leuke cursus hebben mogen opzetten en een promotie 
hebben mogen afronden. Ik wil iedereen danken – ik ga geen namen noemen- bij Drift, bij het 
Instituut voor Milieuvraagstukken en daarvoor in Leiden en bij de UvA, veel collega’s voor wie ik 
nog altijd warme gevoelens koester. Natuurlijk mijn geliefden, Karin, Jurriaan en Quirijn, die het al 
zo vreselijk lang met mij uithouden en die mij steun en troost bieden. En u, die de moeite hebt 
genomen om mij vanmiddag in de gelegenheid te stellen om u te onderhouden, hartelijk dank 
daarvoor.      
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