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Over delen en vermenigvuldigen

Babette Porcelijn, op pagina 25

‘Het is flauwekul dat
je als burger niets
kunt bijdragen. Dat
is afschuiven van
verantwoordelijkheid’



Fotoverhaal (2) Oogst in overvloed!
Heb je druiven in je tuin? (Of in die van je buurman?) Niet alleen de druiven zijn heerlijk, maar de wijnbladeren
zijn ook te gebruiken voor heerlijke zelfgemaakte dolma’s. Zo houd je het zomerse vakantiegevoel nog even vast!
Scan de QR-code hiernaast voor het recept.
Beeld: Jodie Morgan | Unsplash.
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Mark van Baal:

‘Er zijn nog heel grote
beslissingen nodig’
Mark van Baal vertelde in 2019 over Follow This, zijn
initiatief om met particuliere beleggers aandelen in
Shell te kopen. Doel: de gas- en oliereus van binnenuit verduurzamen. Is dat gelukt? ‘In Nederland
hebben de tien grootste beleggers in Shell voor onze
klimaatresolutie gestemd.’
Beeld: Merlijn Doomernik

Jullie werkterrein is flink uitgebreid.
‘We hebben nu niet alleen aandelen – en dus een stem tijdens de aandeelhoudersvergaderingen – in Shell, maar ook
in BP, Chevron, Total, ExxonMobil en Equinor. Sinds 2015
is de steun voor onze klimaatresolutie bij de aandeelhouders
van Shell elk jaar meer dan verdubbeld, tot 30 procent vorig
jaar.’
Wat vragen jullie precies?
‘De resoluties die Follow This indient, hebben een consequent doel: neem als bedrijf verantwoordelijkheid voor al
je emissies. Dus niet alleen van je productie, maar ook van
je eindproducten en van je klanten. In vakjargon heet dat
scope 3. Het eindverbruik maakt 80 tot 90 procent uit van
de milieu-impact van olie- en gasbedrijven. Maar elk oliebedrijf zegt: wij hebben geen invloed op de vraag naar gas en
olie. Het is niet onze verantwoordelijkheid.’

Is dat niet ook zo?
‘Nee. De wereld vraagt niet om olie of gas, de wereld vraagt
om energie. Niemand zat destijds te wachten op aardgas.
Toch heeft Shell er na de ontdekking van het gasveld in
Groningen voor gezorgd dat alle Nederlandse huishoudens
en bedrijven in de jaren zestig een gasaansluiting kregen.
Nu moet de gas- en olie-industrie ervoor zorgen dat de
vraag naar duurzame energie ontstaat.’
Je benadrukte destijds dat je Shell vooral met financiële argumenten over de streep wilde trekken.
‘Het is me nu duidelijk dat bedrijven als Shell net zolang
aan hun businessmodel vasthouden tot het echt niet meer
gaat. Ze hebben zichzelf wijsgemaakt dat dit ook het beste
is voor de wereld. Maar dat is niet zo. Op de lange termijn
wint duurzame energie het. Het duurt dan waarschijnlijk
nog dertig jaar voordat de oliereuzen omvallen. Tussen de
opkomst van de digitale fotografie en het faillissement van
Kodak zit ook 32 jaar.’
Er staat nu wel wat meer op het spel dan foto’s.
‘Klopt. Als de oliebedrijven in de afgrond vallen, nemen ze
de hele wereld mee. Dit had een heel soepele energietransitie kunnen zijn. Maar doordat de gevestigde orde zo hard
op de rem trapt, zitten we nu met een heel nijpende situatie. Er moeten nog grote beslissingen genomen worden om
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de emissie te halveren in 2030. Door de politiek, bedrijven
en particulieren.’
Verhardt daarom de strijd? Urgenda spande een rechtszaak aan
tegen de Nederlandse staat. Milieudefensie tegen Shell.
‘Die verharding komt van de oliebedrijven zelf. Wij hebben
altijd gezegd: we helpen jullie te voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs. Maar ze kozen voor de loopgraven. Het
is veelzeggend hoe Shell onze resolutie door de jaren heen
typeert. Eerst was die “niet verstandig”, toen werd het “onredelijk”, daarna “onnodig” en dit jaar “onrealistisch”. Ja,
dat wordt het vanzelf als je zo lang op de rem staat.’
Shell luistert niet naar overheden, zei je in 2019.
‘Ze luisteren zelfs niet naar de rechter.’
Dat doet de overheid ook niet.
‘Dat is waar. Rutte en de Nederlandse staat hebben een heel
slecht voorbeeld gegeven door het vonnis in de Klimaatzaak
van Urgenda tot aan de Hoge Raad aan te vechten. Door de
oorlog in Oekraïne is de olieprijs weer hoog en hebben de
gas- en oliebedrijven hun aandeelhouders ervan overtuigd
dat de energiecrisis de klimaatcrisis even overschaduwt.
Terwijl de transitie naar duurzame energie natuurlijk voor
allebei de oplossing is.’
Houd je er desondanks de moed nog een beetje in?
‘Dit jaar daalde de steun voor onze klimaatresolutie bij de
aandeelhouders. We verliezen dus een jaar, maar we blijven
optimistisch. We hebben 8,5 duizend groene aandeelhouders. In Nederland hebben de tien grootste beleggers in
Shell voor onze klimaatresolutie gestemd. Op die groep
richten we ons nu heel actief. Pensioenfondsen en andere
grote institutionele beleggers beschouwen zichzelf als een
soort rentmeesters van de wereldeconomie. Als het klimaat
die bedreigt, voelen ze zich daar verantwoordelijk voor. Ze
moeten zich alleen veel meer uitspreken. En ze moeten niet
uit onvrede met het klimaatbeleid hun aandelen verkopen.
Want door eruit te stappen, verandert er niks.’
www.follow-this.org

Marjolein in het klein:

‘In mijn nieuwe tiny house
kan ik oud worden’
Sinds 2006 schrijft Genoeg over tiny houses, die
liefst duurzaam gebouwde microhuisjes. In 2019
kwam ambassadeur en voorvechter Marjolein Jonker
(‘Marjolein in het klein’) aan het woord. ‘Tiny houses
kunnen de wooncrisis goed helpen oplossen.’
Beeld: Barbara Lodewijks

Hoe gaat het nu met de tiny houses in Nederland?
‘We zijn een flinke beweging geworden. Voor de oprichting
van Tiny House Nederland in 2016 waren er nauwelijks
tiny house-projecten, nu staan er 69 op mijn site. Van 44
projecten is de bouw na 2019 begonnen of gerealiseerd.
Doordat de wooncrisis nu erkend is – die was er natuurlijk
allang – zijn we meer in beeld gekomen.’
Heb je al kennisgemaakt met de nieuwe minister voor Volkshuisvesting Hugo de Jonge?
‘Nou nee. Ik heb op mijn website wel een open brief aan
hem geplaatst. De Jonge richt zich voornamelijk op flexwoningen. Je kunt die makkelijk tijdelijk neerzetten waar
de woningnood hoog is en weer verplaatsen als de situatie
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verandert. Maar ze zijn niet meer dan symptoombestrijding. Flexwoningen pakken de oorzaak niet aan: er zijn te
weinig duurzame, betaalbare kleine woningen op basis van
de woonwensen van de bewoners.’
In 2019 was het lastig om voor tiny house-projecten een
geschikte locatie te vinden en toestemming te krijgen. Is dat nog
steeds zo?
‘Door de wooncrisis is het zelfs nog moeilijker. Dat is zo
jammer. Tiny houses kunnen goed de wooncrisis helpen
oplossen, alleen al doordat ze de doorstroom op de woningmarkt bevorderen. De animo is er. Niet alleen bij idealisten
die ze zelf kunnen financieren. Een op de vijf huurders
heeft interesse in een tiny house of een andere vorm van
compact wonen. Maar niet iedereen kan of wil zelf een
huisje bouwen.
‘Helaas loopt de politiek altijd achter de feiten aan. Het is
brandjes blussen tot het echt niet langer gaat. En dan wordt
iedereen boos, zoals met de stikstofcrisis. In het verleden
heb ik wel gelobbyd in Den Haag. Ik kreeg nooit een
reactie. Als je in een tiny house wilt gaan wonen, moet je
nog steeds over een flinke portie doorzettingsvermogen en
initiatief beschikken.’
Blijft er misschien niets van het concept over als de politiek het
kaapt?
‘Dat gebeurt al, maar dan met name door de commercie.
Bouwers en eigenaren van recreatiewoningen verduurzamen
hun woninkjes en noemen het dan tiny houses. Dat slaat
nergens op: een tiny house is een bewuste keuze voor een
andere lifestyle. Niet alleen wanneer je vakantie hebt, maar
altijd.’
Hoe zie je de toekomst?
‘Ik heb er alle vertrouwen in dat tiny houses een toekomst
hebben. We moeten als beweging wel regelmatig van ons
laten horen, zodat meer mensen zich realiseren dat ze bijdragen aan het oplossen van allerlei problemen: de wooncrisis, maar ook de klimaat- en biodiversiteitscrisis. Samen
met boeren en de beheerders van natuurgebieden kun je
prachtige functiecombinaties creëren, bijvoorbeeld wonen
en de aanleg en beheer van nieuwe natuur. Zelf ben ik net
verhuisd naar Olstergaard, een natuur-inclusief woonproject van tiny houses en andersoortige circulaire woningen in
Overijssel.’
Je hebt nog geen genoeg van wonen in het klein?
‘Absoluut niet. Mijn nieuwe tiny house is zo ontworpen
dat ik er oud kan worden. Met minder ruimte en spullen
leven is echt niet het einde van de wereld. Je krijgt er zoveel
voor terug: je vrijheid, ontspanning... En gemeenschapszin.
Olstergaard is gebouwd door gelijkgestemden: ik hoef aan
mijn buren niet uit te leggen waar ik voor sta. Dat is heel
fijn.’
De open brief aan Hugo de Jonge: Tinyurl.com/Brief-van-Marjolein

Babette Porcelijn:

‘Doe de vijf grote
dingen goed’
In De verborgen impact (2017) maakte Babette
Porcelijn de onzichtbare milieubelasting van onder
meer autorijden, vlees eten en spullen inzichtelijk
met kaartjes en grafieken. Een hulp voor consumenten om goede duurzame keuzes te maken. ‘Mijn
hoop is dat wetenschappers het oppakken’, zei ze
destijds in Genoeg.
Beeld: Renée Doorn

En, heeft de wetenschap de handschoen opgenomen?
‘Jazeker. De verborgen impact van ons consumptiegedrag is
nu beter belicht. Milieu Centraal kijkt niet alleen meer naar
CO2-uitstoot, maar neemt ook de impact van de productie
en de vervuiling van de natuur veel meer mee in zijn beoordelingen. De Rijksuniversiteit Groningen heeft van 250
producten de verborgen impact berekend. Die onderzoeksresultaten geven een gedetailleerder, maar geen ander beeld
dan ik in mijn boek heb geschetst. Er zijn inmiddels bijna
25 duizend exemplaren van verkocht. Dat had ik nooit
durven dromen.’
(Lees verder op pagina 27)
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Heb je belangstelling uit onverwachte hoek gekregen?
‘Ja, van Bol.com! Ik heb daar een lezing gegeven, daarna
heeft het bedrijf zijn duurzaamheidsbeleid aangescherpt. Het
hoger management van KLM heeft me nu ook uitgenodigd
voor een bijeenkomst, terwijl ik betrokken was bij een klacht
bij de Reclame Code Commissie over de misleidende slogan
“Be a hero, fly zero”. Die klacht is gegrond verklaard. Dan zit
je echt in het hol van de leeuw. Dat vind ik gaaf.’
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Begrijp je het als mensen zeggen: grote spelers als KLM en de
politiek moeten de milieu- en klimaatcrisis maar oplossen, als
individu heb ik geen invloed?
‘Ik kan eerlijk gezegd steeds minder goed tegen dat soort
uitspraken. Het is flauwekul dat je als burger niets kunt
bijdragen. Dat is afschuiven van verantwoordelijkheid. Je
moet alleen wel weten wat je het beste kunt doen. Als je
veronderstelt dat papier duurzamer is dan plastic omdat je
niet weet dat de papierproductie heel veel energie kost, kun
je geen afgewogen keuzes maken. Dan denk je dat je iets
goed doet en creëer je ergens anders een probleem.
‘De boodschap is nu ook te vaak: alle kleine beetjes helpen.

Ik draai dat liever om. Zorg ervoor dat je de vijf grote
dingen goed doet. Niet verspillen, plantaardig eten, weinig
spullen kopen, klein wonen em goed geïsoleerd wonen en
fossielvrije energie en mobiliteit. Dan kun je relaxen op de
details. Je afval scheiden, maar wel naar Patagonië vliegen is
in mijn ogen niet zinvol.’
Vijf jaar geleden speelde het aspect ‘fair’ nog geen rol in je
berekeningen.
‘In Happy 2050 scenario, het boek dat ik daarna heb geschreven, is dat juist heel belangrijk. Ik vroeg me af hoe het
eigenlijk komt dat we in een wereld leven die zoveel milieuimpact veroorzaakt.
‘Daarachter zit een systeem van extreme ongelijkheid
waarin burgers een wandelende portemonnee zijn. Met ernstige gevolgen voor eigenlijk alles; marktwerking, democratie, welzijn en de planeet. De hardste klappen vallen in de
kwetsbaarste landen. Door daar goedkoop spullen te produceren, onttrekken we er kapitaal dat die landen zelf hard
nodig hebben. Per Nederlander is dat omgerekend 8.000
euro per jaar. Allerlei handelsverdragen, belastingregels en
ook corruptie houden die ongelijkheid in stand. Dat is in
feite kolonialisme in een nieuw jasje. Daar hoor ik vrijwel
nooit iets over en dat vind ik een groot probleem.
‘Het fundament voor een leefbare toekomst is een levende
planeet. Om dat bereiken moeten we aan de bak, want de
noodzaak is alleen maar groter geworden. Ik werk nu aan
een kleine Happy zodat de stappen die we moeten zetten
behapbaar worden en ik mensen tot actie aanzet.’
Je verborgen impact berekenen kan op mijnverborgenimpact.nl.
Het onderzoek van de RUG: tinyurl.com/RUG-onderzoek
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