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Anders denkt doem
Het jaar 2017 stond geheel in het teken van de verkiezingen en de
formatie. Daarom als thema van dit nummer een reeks over de politieke
roerselen van het afgelopen jaar. Het enige thema dat echt belangrijk is,
de toekomstbestendigheid van deze wereld, kwam helaas niet echt aan
de orde, of werd halverwege samen met GroenLinks overboord gezet.
Daarom doe ik dat maar. De overige politici maakten daarna alleen nog
ruzie over de verdeling van graankorrels in een overvolle schuur, terwijl
de wereld in brand staat. Die keus impliceert op termijn een zelfgekozen
levenseinde voor ons allemaal, terwijl men het juist niet eens kon worden
als het een enkeling betreft die het leven moe is. Reden te meer om dit
jaar de politieke kopstukken extra kritisch te volgen, hun gewetensnoden
tegenover hun geldnoden te wegen en met spanning en vooral veel
geduld af te wachten of er nog iets goeds uit de mengbeker zou komen.
Ik kan u verklappen, het was heel weinig en het stemde me diep treurig
tot doemdenkens toe. Even heeft deze kroniekschrijver dan ook
overwogen om in dit 19e jaaroverzicht het cynisme aan de wilgen te
hangen en dan maar wat pikante moppen te vertellen, zodat we
tenminste nog ergens over kunnen blijven lachen. Maar in het licht van
#MeToo en het grote afbreukrisico zou dat, zoals vaak, wel leuk, maar
niet verstandig zijn geweest.
Toch was er ook goed nieuws. ISIS lijkt verslagen, er staat daar geen
huis meer overeind. Het is tijd voor de Koerden om onafhankelijk
Koerdistan en daarmee de volgende oorlog uit te roepen, maar daarover
het volgend jaar. Oh ja, Trump kreeg dit jaar nog vrijwel niets voor elkaar
en het net om hem heen wordt langzaam dichtgetrokken. De dreiging dat
Turkije nog lid zal worden van de EU lijkt voorbij. Henk Kamp is weg. Zijn
beleid deugde niet maar, als enige van een tiental vooraanstaande VVDers, vertrok hij
tenminste niet wegens incompetentie, fraude,
drankmisbruik of valsheid in geschrifte. LePen en Wilders lijken
uitgespeeld en windmolens werden wéér groter en goedkoper. Als teken
van voorspoed en vooruitgang behaalden de files een recordlengte van
ruim 900 km. Ook goed dat een paar supersterke orkanen in de VS de
mensen aan het denken heeft gezet. In twee jaar tijd zijn er 12 % meer
Amerikanen die zich zorgen maken om het klimaat. De tijd vliegt, net als
de wind en de gedachten zijn alweer bij kerst, maar omdat het
Veganisme de enige wel duurzame hype is, wordt ook het kerstdiner dit
jaar heel anders.
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Een onzinnig advies
Salderen is een ander woord voor
vereffenen. Het staat voor het op
jaarbasis tegen elkaar wegstrepen
van door het net geleverde en aan
het net terug geleverde stroom
inclusief
alle
belastingen.
Internationaal spreekt men van “net
metering”. Saldering is gunstig voor
alle particulieren die hun eigen stroom willen opwekken met
zonnepanelen. De investering betaalt zich daardoor binnen 7 jaar terug en
op die manier koersen we met flinke snelheid af op een half miljoen
woningen met PV. Minister Kamp dreigt echter met het opheffen van deze
regeling. In het proces rond de besluitvorming over het salderen werd rond
de jaarwisseling een nieuwe bouwsteen aangedragen
In opdracht van EZ is door het bureau PwC (Pricewaterhouse Coopers
accountants en belastingadviseurs) een evaluatierapport opgesteld “De
historische Impact van salderen” (PwC 15 december 2016). Je zou
mogen verwachten dat zo’n gerenommeerd bureau de opdracht serieus
neemt en met deskundigheid van zaken het advies opstelt.
Een voor de hand liggende conclusie is, dat het salderen een geweldig
succes is. De staat loopt alleen wel belasting inkomsten mis. Dat is op dit
moment zo’n 0,1 miljard per jaar en kan oplopen tot 0,5 miljard als één op
de drie woningen er volledig gebruik van zou gaan maken. Eén van de
opmerkelijkste conclusies van het rapport is echter dat we iets anders
moeten verzinnen omdat salderen de prikkel wegneemt voor particulieren
om in batterijen te investeren voor energieopslag.
Tegelijk met de discussie over saldering heeft deze visionaire minister het
idee aangekondigd dat we in rap tempo van het gas af moeten. Voor een
groot aantal woningen kan dat alleen door de omschakeling van
gasverwarming naar verwarming via de warmtepomp. Een warmtepomp
haalt via een condensor en een compressor de warmte uit de buitenlucht
of uit de bodem, maar heeft nog wel stroom nodig. Om een hoeveelheid
gas met een energie-inhoud van 13000 kWh te vervangen, is dan
ongeveer 3000 kWh elektrische stroom nodig. Uiteraard willen we het
stroomverbruik voor de warmtepomp, net als de rest van het
stroomverbruik, opwekken met zonnepanelen. Het probleem is echter dat
de panelen vooral in de zomer leveren, terwijl de warmtepomp alleen in
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de winter verbruikt. Zonder saldering zou voor een Nederlands
huishouden met voldoende PV voor normaal stroomgebruik en
warmtepomp een opslagcapaciteit van 3000 kWh in batterijen nodig zijn.
De kostprijs van die systemen varieert momenteel bij een stuk of 10
verschillende fabrikanten tussen €400 en €1600 per kWh
opslagcapaciteit. De systemen bestaan uit units van 5 – 20 kWh
capaciteit. Dit zou betekenen dat er per woning honderden units nodig zijn
en er ongeveer €1,5 miljoen per huishouden geïnvesteerd zou moeten
worden. Zelfs bij afschrijving over 10 jaar en een optimistische prognose
omtrent een daling van de kostprijs tot €200 /kWh zou de opslag in accu’s
nog € 60.000 per jaar kosten. Dat is 166 keer zo veel als de belasting die
de staat misloopt door saldering en bovendien zou de staat deze
inkomsten ook mislopen als we de energie in accu’s gingen opslaan. De
suggestie van PwC is dus volkomen absurd en een klimaatneutraal huis
met zonnepanelen en warmtepomp is voorlopig nog volledig afhankelijk
van saldering om op jaarbasis het overschot in de zomer tegen het tekort
in de winter weg te kunnen strepen.
PwC heeft kennelijk de klok horen luiden, zonder te weten waar de klepel
hangt, want energieopslag voor woningen is helemaal niet nodig. Het
stroomverbruik van alle 7 miljoen huishoudens is ongeveer ¼ van ons
totale stroomverbruik. De curve van het totale gebruik vertoont overdag
een berg en ’s nachts een dal. Het verschil tussen dag en nacht is
ongeveer 20 % en die curve wordt dus mooi glad gestreken als 5 miljoen
huishoudens PV hebben. Voorlopig zijn dat er nog geen ½ miljoen.
Ten tweede wordt het verschil in opbrengst van PV tussen zomer en winter
ruimschoots gecompenseerd door de productie van windturbines.. In de
periode 2015 en 2016 leverden deze in de vier wintermaanden 1600
miljoen kWh meer dan in een zelfde tijd in de rest van het jaar (CBS
statline windenergie per maand,12 april 2017). Met het huidige aantal
windturbines kan deze extra windstroom in de winter het tekort aan
zonnestroom van 533.000 woningen met de combinatie PV en
warmtepomp compenseren. Omdat er nog veel meer windmolens zullen
komen zal het ook in de toekomst geen enkel probleem opleveren.
Natuurlijk is het theoretisch mogelijk dat er soms geen zon èn geen wind
is of juist veel zon en ook veel wind. Gelukkig is dat redelijk goed te
voorspellen en zullen we voor die perioden een paar gasgestookte
centrales achter de hand moeten houden en kunnen we ook altijd nog het
grotere Europese netwerk aanspreken.
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Op termijn zullen we echter met overtollige stroom uit wind een buffer
moeten maken door energie op te slaan. Dat kan met een heleboel accu’s
maar veel goedkoper door windenergie om te zetten in waterstof. Dit kan
weer omgezet worden tot ammoniak, dat zich gemakkelijk tot vloeibaar
laat samenpersen. Ammoniak kan indien nodig weer in stroom omgezet
worden. Met één opslagtank van 75000 m3 vloeibaar ammoniak, ongeveer
net zo groot als een flinke olie-opslagtank, kunnen we heel Nederland voor
één dag van stroom voorzien. Ter vergelijking: In Nederland hebben we
meer dan 50 keer zoveel m3 ruwe olie in opslag. Deze techniek kan binnen
een tiental jaren beschikbaar zijn.
Een heel ander verhaal betreft het opvangen van pieken en dalen die
korter duren dan enkele uren. Dat probleem kan prima opgelost worden
met de accu’s van een elektrisch wagenpark. Als we “straks” 7 miljoen
volledig elektrische auto’s voor de deur hebben staan met elk 25 kWh aan
opslagcapaciteit kunnen we het totale Nederlandse stroomverbruik van
een halve dag opslaan. Dat is ruim voldoende voor het afvlakken van korte
pieken.
De conclusie van PwC dat salderen moet worden afgeschaft omdat het
een rem zou zijn op de investering in accu’s, is dus volkomen onzinnig.
Zonder saldering zal er door helemaal niemand meer in PV en ook door
niemand in de combinatie van PV met warmtepompen geïnvesteerd
worden. Ik zou zeggen: “Péwécé, weg er mee”.
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Verkwanselde principes
Minister Henk Kamp heeft onlangs
tegen de wil van een kamermeerderheid, besloten om de drie
nieuwe kolencentrales nog minstens
zeven jaar open te houden. Hij denkt
dat er nog onvoldoende duurzame
alternatieven zijn en vreest bovendien
bij een gedwongen sluiting een
schadeclaim van EOn en RWE. De
splinternieuwe
centrales op
de
Maasvlakte en in de Eemshaven hebben immers €5 miljard gekost.
Met deze beslissing bevestigd Kamp de kernvisie van de VVD dat het
verlies van een leefbare planeet nu eenmaal de prijs is die we moeten
betalen om de economie te redden.
Maar pas op, minister Kamp is echt niet de enige Nederlandse politicus
die iets te verwijten valt.
Daarvoor ga ik even terug in de tijd met een paar citaten uit 2007:
Diederik Samsom:
• “Als de elektriciteitscentrales er al komen, dan moeten ze voldoen
aan de strengste voorwaarden zoals de opslag van CO2….”
• “De klassieke broeikasgaskanonnen komen er niet”
Milieuminister Jacqueline Cramer:
• “Voor elektriciteit hebben we kolen, gas of kernenergie nodig. Een
alternatief is er niet”
• “Het worden de schoonste centrales ter wereld met mogelijkheden
tot het opslaan van CO2 en bijstook van biomassa”
• “Tegen die tijd zullen de emissierechten zo hoog zijn dat de
centrales er om economische redenen alles aan zullen doen om de
CO2 uitstoot te verminderen”
Beide politici van PvdA-huize zeggen een duidelijke visie te hebben op
een duurzame toekomst. Maar soms kun je beter geen toekomstvisie
hebben dan een verkeerde. Nog erger is het als je vooraf wel een visie
verkondigt, maar die te grabbel gooit zodra je in een regering met de VVD
zit.
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Nu tien jaar later, weten we dat het afvangen en opslaan van CO2 er,
ondanks enorme subsidies voor onderzoek, niet is gekomen. Deze
zogenaamde Carbon Capture and Storage (CCS) blijkt veel te duur en de
opslag in de bodem stuit op veel protest vanuit de bevolking. Ook
technologisch en energetisch zijn er nog hele grote problemen met CCS.
Toch was het destijds de belofte dat het in 2017 al zou gebeuren en het
was ook de voorwaarde voor het verkrijgen van vergunningen.
In december 2015 relativeert inmiddels professor Cramer haar bijdrage in
de besluitvorming in haar functie als minister met: “Het besluit was
eigenlijk al in 2006 door het kabinet Balkenende II genomen” en “De
vergunning werd niet door mij maar door de betrokken provincies
afgegeven”. Inderdaad, de vergunningen voor de twee kolencentrales op
de Maasvlakte zijn gegeven door burgemeester Aboutaleb van haar partij
en de vergunning aan RWE voor de centrale op de Eemshaven is na een
slepende rechtszaak bij de raad van State door de drie Noordelijke
provincies verleend.
Een hoge belasting voor emissie van CO2 is er ook niet gekomen. De
huidige €7 per ton CO2 is een schijntje vergeleken met de €35 per ton die
eigenlijk nodig wordt geacht.
In tegenstelling tot CCS en CO2 tax, is het bijstoken van biomassa er wel
gekomen. Daarvoor is echter tussen 1 en 4 miljard per jaar aan subsidie
nodig en als dat tot 2023 doorgaat, loopt dat bedrag wellicht op tot 20
miljard. Deze subsidie kost de staat overigens niks want het wordt sinds
2013 door u en mij betaald via de toeslag groene stroom. Het berekenen
van deze biomassa-bijstook als een bijdrage aan de CO2
reductiedoelstellingen is overigens behoorlijk omstreden, en een
meerderheid van de Tweede Kamer is van mening dat deze subsidie zou
moeten stoppen en dat de toeslag groene stroom alleen gebruikt mag
worden voor het subsidiëren van echt duurzame stroom.
De PvdA kopstukken van 2007 zeggen nu dat ze nooit vooraf hadden
kunnen bedenken dat CCS een fiasco zou worden, dat ze niet konden
weten dat de CO2 tax een flop zou worden en dat ze niet hebben kunnen
voorzien dat duurzame energie zo snel veel goedkoper zou worden. Tja,
een politicus is geen waarzegster, maar eén middagje bijles bij een paar
techneuten en economen had hen in 2007 al tot een andere conclusie
kunnen brengen. Die bijles was niet eens nodig. Sinds 2007 hebben vele
professoren die er verstand van hebben meerdere malen publiekelijk via
grote advertenties in de dagbladen laten weten dat CCS technisch en
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economisch nooit op die termijn haalbaar zou worden en dat
kolencentrales veel te schadelijk zijn voor mens en milieu om die nog een
gehele levensduur van 40 jaar te laten draaien.
Dat er geen alternatief zou bestaan om de benodigde ca 26 miljard kWh
elektriciteit op te wekken die de nieuwste drie centrales nu produceren,
was al helemaal niet waar. Het alternatief van 4.000 windturbines en de
daarvoor benodigde investering van 18 miljard leek toen echter absoluut
niet reëel. Ik moet toegeven dat het een behoorlijk bedrag is en dat het
veel meer is dan de 5 miljard voor de drie nieuwe kolencentrales. Maar als
vadertje staat straks in 2023 de rekening opmaakt, zal blijken dat er circa
20 miljard subsidiegeld voor het bijstoken van hout in rook is opgegaan en
we nog steeds geen duurzame energieproductie hebben.
In plaats van doorgaan met de subsidie voor bijstook van biomassa zou
het ook heel wat logischer en rechtvaardiger zijn geweest als de
overheden per 1 januari 2017 de centrales volgens de afspraak zouden
hebben gedwongen om CCS toe te passen op straffe van een dwangsom
ter waarde van €35 per ton CO2 uitstoot. Dat zou de staat dan nog eens
ca € 1,3 miljard per jaar gaan opleveren. Samen met de uitgespaarde
subsidie voor het bijstoken, maakt dat 3,3 miljard per jaar en dat is meer
dan genoeg om de investeringslasten voor de benodigde windturbines op
zee te betalen.
Inmiddels hebben we gemerkt dat Trump onder zijn motto “America first”
importheffingen wil gaan invoeren. Het lijkt mij een goed idee dat wij dan
ook op de Amerikaanse steenkool een importheffing van minstens €470
per ton doen. Dat is volgens vele berekeningen het bedrag dat we zouden
moeten rekenen voor de “externalities” voor productie en gebruik van
steenkool (externalities zijn alle kosten en schades die niet in de prijs zijn
verdisconteerd, maar die indirect door de maatschappij betaald worden
(http://www.sourcewatch.org/index.php/External_costs_of_coal) Het zou ons
jaarlijks circa 5 miljard opleveren. Met dit onnozele bedragje kan onze
regering dan in één keer de hele
kliek van NUON, Essent, RWE,
TGF Suez, Uniper en Engie
uitkopen. En met een beleefd
knikje zeggen: “De heren worden
bedank, u kunt gaan”.
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Identiteitsverlies
Terwijl een groot deel van het land Carnaval vierde en de eigen identiteit
inruilde voor die van de één of andere vrolijke zot, prins, krijger, non of
zatlap, brandde de verkiezingsstrijd in alle hevigheid los. Volgens de
media zou angst voor identiteitsverlies voor 85 % van ons volk het
belangrijkste thema zijn. In de debatten leek het inderdaad een wedstrijd
om wie de meeste angst voor identiteitsverlies kon opwekken.
Maar wat is nu eigenlijk onze identiteit? Mij dunkt dat het iets te maken
heeft met onze herkomst. Laten we daarom eens even stilstaan bij de
immigratiecijfers uit het verleden.
Na 1945 kwamen ca. 300.000 Indische Nederlanders ons land binnen.
Een tiental jaren later kwam ongeveer de helft van de Surinaamse
bevolking met 336.000 zielen ons land versterken. In de jaren ’60 tot ’73
haalden wij scheepsladingen gastarbeiders binnen. Het aantal
Marokkanen liep op tot 75.000, Turkije leverde er minstens 65.000 en uit
Griekenland, Spanje en Italië kwamen ook nog eens ruim 60.000 mannen
voor ons werken. De meesten zijn blijven hangen, kregen kinderen en
droegen stevig bij aan onze groeiende economie.
Er waren echter ook tussen de 80.000 en 140.000 mensen per jaar die
ons land verlieten. Daarvan was minder dan de helft in Nederland
geboren. Sinds 1965 was het immigratie-emigratie saldo gemiddeld ca
20.000 per jaar*. Vergeleken met het aantal nieuwgeboren kinderen per
jaar, dat is gezakt van 240.000 tot 170.000 is het immigratiesaldo dus
maar ongeveer 10 % van de bevolkingsaanwas. Gaan we nog wat verder
terug in de tijd, dan zien we een enorme vluchtelingenstroom van Spaanse
en Portugese Joden en Franse Hugenoten ons land binnenstromen. Er
was toen nog geen IS. Ze waren op de vlucht voor de brandstapels van
de RK-kerk. Het NCRV-programma “Altijd Wat” heeft op basis van
informatie van www.vijfeeuwenmigratie.nl een filmpje gemaakt waarin
wordt gesteld dat 98% van de huidige Nederlanders buitenlandse
voorouders heeft. We zijn dus eigenlijk bijna allemaal bastaards.
De afgelopen twee jaar hebben zich zo’n twee miljoen asielzoekers aan
de Europese grens gemeld. Voor Nederland alleen waren het er in die
twee jaar tussen de 60.00 en 80.000 inclusief hun gevolg. Dat is nog geen
10 % van het aantal buitenlanders dat sinds 1945 binnenkwam, maar
samen met nog eens 250.000 arbeiders uit Oost Europa best wel weer
een flinke invasie.
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*http://www.flipvandyke.nl/wp-content/uploads/2013/03/f1.jpg

Behalve onze identiteit vanwege herkomst, schijnen ook onze normen en
waarden in het geding te zijn. Op de vraag wat die dan zijn, zegt de één
“Normaal doen” en zegt de ander “Joods-Christelijke traditie”. Vooral
dat laatste roept dan weer irritatie op want veel landgenoten herkennen
zich helemaal niet in ons Carnaval, in onze Kerstcultus, Sinterklaas en
Matheus passie. Op zoek naar die eeuwenoude Joods-Christelijke traditie
in de geschiedenis van Europa, blijkt trouwens dat niet de feestdagen
maar het ruzie maken over religieuze kwesties het belangrijkste kenmerk
van ons culturele erfgoed is.
Daarnaast werden we in naam van God groot door kolonialisme en
imperialisme, slavernij en genocide op de inheemse bevolkingen van
Amerika, Australië, Indië en Nieuw Zeeland, om over de twee laatste
wereldoorlogen maar te zwijgen. Geheel in lijn met die traditie van oorlog
voeren, besloten alle Europese landen en ook bijna alle politieke partijen
in Nederland om in navolging van de krijgshaftige Donald Trump de
uitgaven voor oorlogstuig maar weer eens fors te verhogen. Alleen SP ziet
geen heil in nog meer tanks en bommenwerpers.
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Ik wil niet beweren dat de traditionele Joods-Christelijke normen en
waarden veel slechter zijn dan anderen, maar ze zijn ook geen snars beter
en er is geen enkele reden om de tegenstelling tussen de goede “Wij” en
de slechte “Zij” zo op te kloppen.
CDA lijstrekker Buma oreert het hardst over onze superieure normen en
waarden. Goed beluisterd, bedoelt hij eigenlijk dat we ons moeten
afsluiten voor nog meer Islamieten. De bescherming van onze Christelijke
cultuur lijkt voor hem een valide argument om, ondanks de afspraken van
maart 2016, vluchtelingen op een Grieks eiland te laten verrekken. Ik
vraag me af wat Jezus daarvan zou hebben gevonden. Wellicht doet
Buma er goed aan om het verhaal over de barmhartige Samaritaan in
Lucas 10:25-37 nog eens te lezen.
In ieder geval wordt duidelijk
dat de angst voor verlies van
identiteit en behoud van
normen en waarden eigenlijk
de eufemistische CDA versie
is van de Islamofobie van
Wilders. Buma sluit Wilders
uit maar overlopers zijn van
harte welkom. De laatste
verschuivingen
in
de
peilingen bevestigen dit.
Toch is het recente aantal asielzoekers in Nederland maar een piepklein
deel (0,1 %) van de 65 miljoen mensen die in de wereld op de vlucht zijn.
De meesten worden in de regio opgevangen door ontwikkelingslanden die
per hoofd van de bevolking 5 à 10 keer zo weinig inkomen hebben als wij.
In Libanon met een bevolking van 6 miljoen worden 1,5 miljoen
vluchtelingen opgevangen en in Jordanië met 8 miljoen inwoners
bivakkeren 0,8 miljoen vluchtelingen. Ter bescherming van onze normen
en waarden bepleiten de rechtse en Christelijke politici desondanks nog
meer opvang in de regio. Om ons geweten te sussen hebben we er zelfs
veel geld voor over, waarmee, 500 jaar na Luther’s stellingen, de
traditionele aflaat weer in ere hersteld is.
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“Vleesch noch visch”
Direct na de uitslag van de verkiezingen kwamen van alle kanten
felicitaties binnen. “Het populisme is verslagen” heette het. Een
twijfelachtige conclusie dunkt mij. De PVV is immers met 8 zetels
gestegen en het CDA kreeg er met een PVV-light programma, 6 zetels bij.
Samen 14 zetels winst voor de Islamofoben. Hoe zo verslagen?
Rutte jubelde triomfantelijk omdat zijn VVD met 33 zetels de grootste is
gebleven. Toch heeft hij 7 zetels verloren, zijn er minstens 10 VVD
kopstukken wegens incompetentie, fraude, dronkenschap of valsheid in
geschrifte vertrokken en verloor zijn regeringscombinatie met PvdA 33
zetels. Dat lijkt mij een afkeuring van het vorige beleid of in ieder geval
een dermate hartgrondig genoeg is genoeg, dat wat meer nederigheid op
z’n plaats zou zijn.
Klimaat noch energie is in de campagne aan de orde geweest en de drie
meest rechtse partijen, die eigenlijk schijt aan dat gezeur over het klimaat
hebben, zijn samen van 65 naar 72 zetels opgeklommen. Gelukkig zijn de
vier groenste partijen met 20 zetels geklommen naar 43. Maar zelfs als de
SP, PvdA en DENK een groene koers zouden steunen, wordt het met 69
tegen 72 toch nog geen overwicht.
Gezien de stijging met 7 zetels voor de groep van vier meest rechtse
partijen zouden we een bescheiden rukje naar rechts mogen verwachten.
Vanwege de grotere stijging op groen zou je echter ook een ruk naar groen
mogen verwachten maar de combinatie van een ruk naar rechts en een
ruk naar groen leidt tot niets. Al met al “vleesch noch visch” dus een
waardeloze uitslag.
Tot zover de zetelverdeling. De daaraan voorafgaande campagne vond ik
echt helemaal waardeloos.
De grote problemen kwamen nauwelijks aan de orde. Terwijl de wereld in
brand staat, kwam Nederland niet verder dan navelstaren en haantje pik
doen in een rijk gevulde graansilo.
De media hebben er een wedstrijd vèrpissen van gemaakt met pitches
van 30 seconden. Dit zorgde voor ongenuanceerde en niet onderbouwde
uitlatingen, waardoor onderlinge tegenstellingen werden opgeblazen en
het debatteren ontaarde in jij-bakken. Het welles-nietes gedoe over
getallen werd niet gefactchecked. De kiezer kreeg nauwelijks informatie of
inzicht. De peilingen en de voorspelling dat de PPV de grootste zou
worden, hadden een veel te grote invloed.
10

Tot slot in navolging van Jan Mulder mijn 5 allergrootste ergernissen uit
de debatten.
Op 5: De arrogantie van de christelijke partijen om voor anderen te
beslissen in de kwestie voltooid leven.
Op 4: De eindeloos herhaalde bewering van Rutte en Asscher dat zij de
economie uit het dal hebben getrokken, zonder oog te hebben voor de
aangerichte schade en zonder toe te geven dat Nederland gewoon
meegezogen wordt in de wereldeconomie.
Op 3: De voortdurende beschuldiging door SP dat PvdA zich door VVD
heeft laten overrulen.
Op 2: De argumentatie van Rutte dat we geen kolencentrales hoeven te
sluiten zolang er in Oost Europa nog bruinkoolcentrales draaien.
Op 1: De opmerking van Buma dat klimaatbeleid OK is maar dat we (NB
in één van de rijkste landen ter wereld) wel moeten kunnen blijven eten,
terwijl op het zelfde moment in Afrika 20 miljoen mensen van de honger
creperen omdat wij hun klimaat al hebben verpest. Dat Buma dat durft te
zeggen, terwijl we op twee na onderin de rij staan wat duurzame energie
betreft is een schande of beter gezegd een gotspe.
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Hollanda fassis!
Sinds de jaren ‘60 heeft Europa zo’n 5 miljoen arme Turken aan een baan
geholpen. Tot 2020 heeft Europa € 4,5 miljard toegezegd ter voorbereiding
van een EU lidmaatschap en met de Turkije-deal over vluchtelingen is in
totaal € 6 miljard gemoeid. Europese toeristen in Turkije brachten tot voor
kort jaarlijks circa € 20 miljard in het laadje, maar in plaats van dankjewel
roept Erdogan dat Duitsers en Hollanders “fassis” zijn. In brede kring van
de EU heerst dan ook de opvatting dat deze man een verdere toenadering
van Turkije tot de EU in de weg zit.
We herkennen zijn retoriek als onderdeel
van het arsenaal aan propagandistische
methoden die bij een dictatuur horen maar
al te goed. In het boek “Het Dictatorvirus”
(Scriptum 2015) beschrijft Frank Schaper
een groot aantal dictators uit de afgelopen
5 à 7000 jaar. Hij constateert dat ze bijna
allemaal
een
aantal
bijzondere
karaktertrekjes gemeen hadden, elkaars
methoden overnamen en hun illustere voorgangers als rolmodel kozen.
Schaper gaat er dus van uit dat de dictatuur een cultuurproduct is dat via
overlevering wordt overgedragen. Als evolutiebioloog denk ik eigenlijk dat
dictatuur niet alleen cultureel bepaald is. Ik meen dat de basis ervoor al
min of meer in onze genen zit, waardoor de meeste dictators in spé als
redders in nood door het volk op het schild worden gehesen en zich
vervolgens onder invloed van alfa-man hormonen tot een menselijke
versie van de silverback gorilla ontwikkelen.
De vraag is alleen hoe die dictatoriale cultuur zo goed bij onze aangeboren
menselijke natuur kan aansluiten. In mijn essay “In zeven dagen” stel ik
dat dit via oeroude emoties verloopt. Een angstaanjagend verhaal maakt
bang. Het verhaal is cultuur, maar angst is een aangeboren emotie, net zo
aangeboren als de neiging om voor gevaar te vluchten, hulp te zoeken en
in eendracht steun bij elkaar te zoeken. Propagandistische retoriek,
leugens en repressie zijn cultureel bepaalde methoden om bij een volk
collectieve angst, woede en agressie op te roepen. De oorsprong van die
collectieve emoties ligt echter heel vèr terug in de evolutie van onze soort.
Diverse patronen van massapsychologische aard zijn in beginsel zelfs al
aanwezig bij onze naaste verwanten onder de primaten. Bij de gorilla’s,
chimpansees en bavianen vinden we het dictatoriale karakter van de alfa12

man dat gepaard gaat met repressie en machtsvertoon.
Territoriumconflicten tussen verschillende groepen gaan bij deze dieren
gepaard met collectieve stemmingmakerij en gevechten die veel lijken op
oorlog en die geleid worden door de alfa-man en zijn directe aanhang. Er
zijn sterke aanwijzingen dat onder oermensen van 50.000 jaar geleden
toen de eerste Homo sapiens stammen vanuit Afrika naar Eurazië
migreerden, al groepsconflicten, volksverhuizingen en veroveringen door
strak geleide horden plaatsvonden. Er zijn zelfs 25.000 jaar oude sporen
van massamoord gevonden. De evolutionaire ontwikkeling van
stammentwist tot genocide is ook uitvoerig beschreven door o.a.
Wrangham & Peterson in Demonic
Males en door Jared Diamond in
Rise and Fall of The Third
Chimpansee.
Daaruit blijkt dat de rituele methoden
waarmee primitieve stammen zich
op een strijd voorbereiden weliswaar
tal van lokale variaties vertonen,
maar in het beoogde emotionele effect toch opvallend overeen-komstig
zijn. In essentie is er geen verschil tussen een krijgsdans van Indianen en
een militaire parade in Noord Korea. In essentie is er ook geen verschil
tussen de versieringen van het Indiaanse opperhoofd op zijn troon en de
decoraties van een Russische generaal die hoog op de tribune het
eresaluut van de manschappen in ontvangst neemt. Ook de retoriek die
Erdogan bezigt als hij de massa toespreekt, werkt op emotioneel niveau
precies eender als bij andere volksmenners. Ondanks de culturele
variaties blijken de propagandistische rituelen in de afgelopen duizenden
jaren allemaal in te spelen op dezelfde oeroude emoties.
Anderzijds zijn onze aangeboren eigenschappen ook mee geëvolueerd.
Onze hersens kregen een sterker vermogen tot generaliseren en
stigmatiseren en onze toegenomen gevoeligheid voor symboliek maakte
ons ontvankelijker voor propaganda. De natuur en de cultuur passen dus
naadloos in elkaar zoals een gietvorm precies in een matrijs past. Daarom
gaat de propaganda van Erdogan er in als een Islamitische versie van
Gods woord in een ouderling. Het idee dat er in Turkije vanzelf een
normale parlementaire democratie zal ontstaan als hij maar van het toneel
zou verdwijnen, is dan ook een illusie. Het tegendeel is waarschijnlijker
want door de ernstige economische malaise die hij heeft veroorzaakt, zal
de roep om een sterke leider alleen maar luider worden.
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Staatsschuld en Klimaatschuld
Bij kwartjes en dubbeltjes zien we het direct, maar bij miljarden en
triljoenen heeft niemand in de gaten dat er mee wordt gesjoemeld.
Zo las ik dat de Nederlandse staat sinds 1959 €280 miljard heeft verdiend
aan de exploitatie van aardgas. In de staatsschuldmeter.nl lees ik dat onze
staatsschuld ondanks die gasopbrengsten, sinds 1960 is opgelopen van
€ 15 naar € 466 miljard. Dijsselbloem en Rutte zijn er nu apetrots op dat
ze deze opwaartse trend in een neerwaartse hebben kunnen omzetten.
Het sterk verminderen van gaswinning doordat Groningen op zijn
grondvesten schudt, draagt daar natuurlijk niet echt aan bij.
Toch is er iets niet helemaal pluis bij deze beeldvorming. De opbrengsten
uit aardgas zijn namelijk helemaal niet zo hoog als je daar behalve de
kosten voor aardbevingsschade ook nog de sociale kosten voor koolstof
van aftrekt. Deze SCC (Social Cost of Carbon, niet te verwarren met
CCS Carbon Capture and Storage) zijn in werkelijkheid ook nooit
betaald. Er is zelfs nooit een rekening voor ingediend. De kosten bestaan
uit klimaatschade en andere schade door de emissie van CO2 en de
meeste kosten komen pas in de nabije toekomst en worden dan
waarschijnlijk niet eens gekoppeld aan CO2 of klimaat.
Hoe hoog die kosten zijn is moeilijk te zeggen. Welke schade neem je wel
en niet mee? Wat met schade die in andere landen optreedt? Hoe hoog
zijn de kosten van schades die zich pas over een tiental jaren
manifesteren? In “The Social Costs of Carbon”,* worden diverse
rekenmethoden besproken. Ook een EPA studie** geeft diverse
overwegingen. Het is allemaal veel te ingewikkeld voor een normaal mens,
laat staan voor een politicus. Toch wordt algemeen aangenomen dat de
SCC rond de €35 per ton CO2 zou moeten liggen.
Een heel andere benadering gaat uit van de kosten om te zorgen dat CO2
niet meer naar de atmosfeer gaat. Door het zogenaamde CCS kan CO2
uit het rookgas verwijderd worden en diep onder de grond worden
opgeslagen. Het global CCS institute*** komt voor een kolencentrale uit
tussen US$ 48 en 109 per ton CO2 en voor een gasgestookte centrale
tussen US$ 54 en 70. Een bedrag van €40 lijkt dus zeker niet te hoog.
* Carbonbrief.org Q&A\ The social costs of carbon
**epa.gov/climatechange/Downloads/EPAactivities/scc-fact-sheet.pdf
***http://hub.globalccsinstitute.com/costs-ccs-other-low-carbon-technologiesunited-states-2015-update.pd
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Pas ik dit getal toe op de hoeveelheid aardgas die we sinds 1959 verstookt
hebben, dan kom ik uit op € 276 miljard. Met andere worden de staat heeft
€280 miljard verdiend, maar heeft een openstaande rekening van € 276
miljard vanwege SCC bij de generatie na ons gelegd. Eigenlijk is onze
staatsschuld dus geen € 466 miljard maar 466 + 276 = €742 miljard!
Rekenen we de geaccumuleerde CO2 emissie door alle andere fossiele
brandstoffen ook mee, dan wordt het aandeel SCC schuld nog ruim 3 keer
zo hoog en de totale staatsschuld €1.377 miljard. Dat we de opgaande
trend in de staatsschuld zouden hebben gestopt vanwege een
begrotingsoverschot van € 3 miljard is dus niet waar. De CO2 emissie
gaat nog steeds door en levert jaarlijks een toename van het SCC aandeel
in de staatschuld met € 6,6 miljard.
Natuurlijk zijn wij niet het enige land dat een enorme SCC schuld naar de
toekomst heeft doorgeschoven. De acht grootste CO2 producenten, VS,
EU, China, Rus. Federatie, Japan, India, Canada en Oekraïne hebben bij
elkaar tussen 1979 en 2013 zo’n 880 gigaton CO2 in de atmosfeer
gebracht. Dit is bijna net zo veel als de gehele globale uitstoot en deze in
de atmosfeer opgehoopte hoeveelheid vertegenwoordigt een SCC schuld
van € 35 triljoen (Een triljoen is 1000 miljard). Dat is twee keer zoveel als
de globale kosten van de rampzalige economische crisis van 2008..
Vaak wordt de staatsschuld gerelateerd aan het Bruto Binnenlands
Product (BBP). Als de schuld minder dan 60 % is van het BBP, vinden
economen dat niet te veel. Nederland komt dit jaar met hangen en wurgen
op die 60%. Voor heel de EU ligt het nog in de buurt van 80 % en voor
landen zoals Japan en Griekenland is het meer dan 200 %. Daar maakt
men zich dan ook grote zorgen.
Nemen we de SCC-schuld er bij dan komt Nederland op 180 %. Maar dat
is nog niet alles. Het BBP bevat heel veel posten die eigenlijk milieuschade
betreffen. Eigenlijk heeft men een deel van de SCC dus al overgeheveld
naar het BBP. Een bedrijf dat schadeclaims van klanten bij de jaarlijkse
omzet meetelt, zou er niet mee wegkomen, maar economen kunnen de
verhouding Staatsschuld/BBP lekker laag houden zonder dat iemand
merkt dat er mee gesjoemeld is.
Omdat Rutte en Dijsselbloem zo hameren op het terugbrengen van de
staatsschuld en daarmee onsterfelijke roem willen verwerven, moeten zij
dus net doen alsof SCC niet bestaat. Na ons de zondvloed.
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Onze CO2 footprint ontleed
Tijdens de klimaatmars in Amsterdam liep ik dit jaar tussen een schare
veganisten die luidkeels het Go Vegan scandeerden. Geen ongezellige
mensen, maar in de wandeling viel me toch op dat hun kennis over vlees
en klimaat minder indrukwekkend was dan hun emotionele motivatie.
Bovendien zijn er intussen veel mensen die zeggen flexitariër te zijn, alsof
dat toch ook best wel een beetje flink is.
Omdat het thema nog steeds actueel is, heb ik wat berekeningen gemaakt
over verschillende onderdelen van onze CO2 footprint.
Om de CO2 uitstoot voor vlees- en zuivelconsumptie te berekenen, heb ik
per type kentallen opgezocht voor de gebruikte hoeveelheden in kg /jaar
per gezin van 3 personen en de CO2 emissie per kg product. Voor de
uitstoot van methaan door runderen heb ik een conversiefactor 21 gebruikt
voor omzetting van methaan naar CO2 equivalenten. Varkens en kippen
stoten wel veel ammoniak en stank uit maar geen methaan.
Uit tabel 1 blijkt dat een gezin met flexitariërs door kleinere porties, vis/kip
in plaats van rund- en varkensvlees en een vleesvrije dag, de CO2 uitstoot
behoorlijk kan terugbrengen van 1,5 ton naar 0,4 ton per gezin per jaar.
Inclusief hun zuivelconsumptie kunnen ze van 2,5 ton naar 1,4 ton terug
gaan. De bijdrage via zuivelproducten is met 1 ton CO2 dus ongeveer net
zo groot als via vlees. De vegetariërs die wel zuivel gebruiken komen dus
niet onder die ene ton. Om dat te bereiken moeten ze echt vega gaan.
Ter vergelijking heb ik ook de andere emissiebronnen becijferd. Voor de
auto heb ik twee uitersten genomen. Uitgaande van 20.000 km per jaar
voor een gezin heb ik de CO2 uitstoot van Hummer en Prius geschat op
grond van het brandstofverbruik. Dus de CO2 uitstoot voor de productie is
niet meegenomen.
Voor de Hummer kom ik uit op 13,8 ton CO2 per jaar. Voor de Prius op
3,1 ton CO2 per jaar en voor een gewone benzine auto met een verbruik
van 1/15, is de uitstoot 3,7 ton.
In tabel 2 staan ook de hoeveelheden voor de andere zaken voor een
gemiddeld gezin met 3 personen. Daaruit blijkt dat gebruik van vlees en
zuivel samen maar een kwart van het totaal veroorzaken.
De eerlijkheid gebied me te zeggen dat dit nog niet alles is. Allereerst is
het aantal vliegvakanties sinds 1990 verdrievoudigd. In 2015 werden er 7
miljoen vliegvakanties geboekt. Uitgaande van de meest populaire
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bestemmingen Spanje, Italië, Griekenland en Turkije betekent dat een
gemiddelde afstand van 5000 km voor de retourvlucht. Voor een
vliegtuigkilometer kunnen we per persoon met 285 gram CO2 rekenen.
Per vakantietrip geeft dat 1,4 ton CO2 per persoon en voor een gemiddeld
gezin met 3 personen wordt dat dus 4,3 ton.
Tabel 1: Kentallen consumptie vlees + zuivel en CO2 emissie per jaar
gemiddeld gezin van 3 personen met verschillende leefstijl.
Kg CO2 Mix
Kg
Mix Kg
Mix
equiv./kg %
CO2/j %
CO2/j %
vlees
Rund
16 – 19
40
1.151
20
575
10
Varkens
4–5
40
297
40
297
20
Vis/kip
1.5 – 2
20
57
20
57
50
Vegetarischr
0,5
0
20
16
20
Melk 60l/pers.jaar
1,2 kg/l
216
216
Kaas 16,5 kg/p.j
16 kg/kg
792
792
Totaal vlees bij 150
g/d.pers
Inclusief zuivel
Totaal vlees bij
100 g/d.pers
Inclusief zuivel

voor een
Kg
CO2/j
288
149
144
16
216
792

1505

898

597

2513
993

1906
599

1605
394

2001

1607

1402

Tabel 2: Gemiddelde CO2 uitstoot per Nederlands gezin van 3 personen in ton per jaar
Verbruik
Ton CO2
3
Gas 1,8 kg/m3
1500 m
2,7
Electra 0,52 kgCO2/kWh
3500 kWh
1,5
Benzine 2,8 kg/l
1333 liter
3,7
Vlees
165 kg
1,5
Zuivel
180 l + 50 kg
1,0
Totaal
10.4

Nog veel gekker wordt het als we naar verre bestemmingen gaan. Met
twee personen naar Nieuw Zeeland geeft een CO2 footprint van 21 ton!
Dat is twee keer de emissie van een gezin met een Hummer!
Ten tweede moeten we niet alleen naar het huishouden, de auto en het
vliegtuig kijken maar ook naar alle emissies door industrie, publieke
diensten, kantoren en openbaar vervoer en goederentransporten. In het
rapport “Energie in Nederland van 2011” vond ik een aantal getallen die
hoewel wat verouderd, voor het algemene beeld nog wel bruikbaar zijn.
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Eigenlijk gaat het alleen om het nationale gebruik van steenkool, gas en
motorbrandstoffen, plus enige import van stroom. Ik neem gemakshalve
maar aan dat deze laatste groen is.
De hoeveelheden in miljarden kg, liter of m3, vermenigvuldigd met de
emissie-kentallen voor elk type, levert het aantal kg CO2 en als we dit
delen door 17 miljoen Nederlanders geeft dat een redelijke schatting.
In totaal kom ik op ruim 200 miljoen ton CO2 en verdeeld over 17 miljoen
Nederlanders is dat 11,9 ton CO2 per persoon per jaar. Dit is inclusief de
emissie via het huishoudelijk gas, stroom en benzineverbruik van 2,63 ton
per persoon, maar exclusief de 0,83 ton CO2 emissie via vlees (emissie
per persoon = 1/3 van emissie per gezin).
De totale CO2 footprint per Nederlander wordt dus 11,9 +0,83 = 12,7 ton
per jaar. De veganist die naar Australië vliegt om daar te gaan backpacken
komt echter bijna op het dubbele.
De bijdrage van verschillende emissiebronnen per gemiddeld persoon is:
Voeding 6,5 %, Huis 11 %, Auto 10 % en overig 72,5 %
Hoewel we er rekening mee moeten houden dat de hoeveelheden per
persoon afhankelijk van de leefstijl heel erg sterk kunnen verschillen, blijkt
toch dat de CO2 emissie als gevolg van het overige gebruik veel groter is
dan het directe eigen verbruik.
Via Wikipedia* is de totale CO2 uitstoot per Nederlander overigens aardig
te vergelijken met die voor mensen in andere landen. Daaruit blijkt dat die
varieert van 0,1 ton voor diverse Afrikaanse landen tot 44 ton voor Qatar.
Het wereldgemiddelde zit op 4,9 ton en het gemiddelde voor de EU op 8,6
ton, slechts iets meer dan China met 7,2 ton. De VS is met 17 ton een
grootvervuiler tegenover India met 1,7 ton. Het zijn gegevens voor 2011
maar die tonen toch wel de scheve verhoudingen in de wereld.
*wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_carbon_dioxide_emissions_per_capita).
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Democratie als lachertje
Het was lang geleden zo’n aardig idee van de Grieken
om de meerderheid van het volk te laten beslissen,
maar je kunt je afvragen wat er in democratische landen
van dat principe is overgebleven?
De situatie in de Verenigde Staten verdient zeker geen
schoonheidsprijs. De campagnes worden met enkele
miljarden aan donaties betaald, en daarmee eigenlijk
gekocht.
Democraten
en
Republikeinen
vertegenwoordigen elk ongeveer een kwart en samen
alleen de rijkste helft van de bevolking. Ze wisselen elkaar af in macht,
waarbij de ene ongedaan maakt wat de andere in de vorige regeerperiode
voor elkaar gebracht heeft. Omdat in de praktijk de armste helft van de
bevolking vrijwel niet stemt, kunnen regeringen er altijd voor zorgen dat
de rijken nog rijker worden. De zogenaamde volksvertegenwoordigers zijn
net als de president allemaal multimiljonair met heel grote belangen in het
bedrijfsleven. In werkelijkheid regeert daar het grote geld via een
volstrekte mallotige mister Tweet als marionet van de gebroeders Koch.
In Rusland of Turkije is democratie al helemaal niets meer dan schone
schijn. In de praktijk zijn dat verlichte dictaturen.
In Frankrijk leek het er even op dat er een nieuwe rechts-nationalistische
revolutie zou ontstaan met het Front Nationaal van Marine Le Pen, maar
dank zij een getrapt systeem en de vele niet-stemmers is het Macron
gelukt om met de allures van een zonnekoning en steun van slechts ca
15 % van de kiesgerechtigden een absolute meerderheid in het Parlement
te krijgen.
Ongeveer 37 % van de Britse bevolking heeft zich via het referendum
uitgesproken vóór een Brexit. Een resultaat dat alleen kon worden behaald
door de combinatie van onwetendheid, valse voorwendselen, misleidende
propaganda en laksigheid van de jeugd die niet kwam opdagen. De Britten
koersen nu af op een economische chaos die behalve voor de Britse
jongeren zelf, ook voor de rest van Europa zeer slechte gevolgen zal
hebben.
Maar het is niet overal zo beroerd gesteld met de inspraak van het volk.
Met 28 politieke partijen is er in ons landje voor elk wat wils. De 15 kleinere
splinterpartijen behaalden weliswaar geen zetels, zodat de 150 stoelen
onder de overige 13 verdeeld werden. Daarvan vertegenwoordigen de 8
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grootste met elkaar 88 % van het kiezersvolk. Toch niet slecht. Het
probleem is alleen dat geen enkele partij groot genoeg is voor een
meerderheid en dat ze niet met elkaar willen samenwerken. SP niet met
VVD, niemand met PVV, D66 eigenlijk niet met CU en SGP, PvdA en
GroenLinks niet met VVD en CDA. De vijf kleinste doen eigenlijk alleen
mee voor spek en bonen. Afgezien van de folklore in het parlement
hadden we net zo goed een hogere kiesdrempel kunnen invoeren.
De VVD heeft tijdens het kabinet Rutte II vijf
bewindslieden moeten laten vertrekken omdat ze niet
deugden en in de laatste verkiezing 8 zetels verloren
en heeft nu nog slechts 20 % van de stemmen. Toch
zijn ze, vooral dankzij de versplintering, nog de
grootste. Volgens traditie kregen zij de taak om met
anderen een meerderheid te vormen. Dat viel niet
mee, na twee eerdere informateurs moest Zalm als
lachende derde de formatie vlottrekken.
Het is echter helemaal niet democratisch om in een
land met zoveel verdeeldheid alles vooraf met gekunstelde compromissen
in één regeerakkoord te willen dichttimmeren zodat geen enkele partij zich
er nog in kan herkennen.
Waarom zouden kwesties over voltooid leven, tegelijk met de aanpak van
het klimaat, de filebestrijding, de vluchtelingen, de uitgaven voor wapens
en de zorg door één en dezelfde politieke meerderheid moeten worden
gedragen? Volgens het dogma van de democratie heeft de meerderheid
altijd gelijk, maar als de meerderheid gelijk heeft over A, wil dat toch niet
zeggen dat diezelfde meerderheid het ook eens is over B en C, etc. Vanuit
de VVD wordt geroepen dat dit nodig is voor slagvaardigheid, maar die
wordt duur betaald met een dijk van frustraties bij de kiezers. Het komt er
immers op neer dat de eigenlijke politieke besluitvorming nu via dealen en
wheelen tijdens de formatiegesprekken achter gesloten deuren plaats
vindt.
Vanuit het oogpunt van democratie zou een regering te prefereren zijn, die
voor elke maatregel afzonderlijk via een flinke inhoudelijke argumentatie
en openbare discussie een meerderheid in de beide kamers moet zien te
vinden. Een soort perfecte hybride tussen referendum en getrapte
vertegenwoordiging. Dat mag dan lastig zijn voor Rutte, maar in de
Scandinavische landen werkt dit systeem al tientallen jaren prima en het
wordt de hoogste tijd dat we behalve het referendum ook het idee van een
meerderheidskabinet laten schieten.
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“t’ Zit in de lucht”
De afgelopen weken was er veel lawaai in het luchtruim boven Horssen
en weide omgeving. Behalve de Chinook helicopters die voorbij
chopchopten, vlogen snelle F16 toestellen gierend af en aan. Mijn lijf
verkrampte iedere keer bij het overschrijden van de 100 decibel en in de
loop van de dag werd ik er stapelgek van. Maar helaas, we moeten het
voor lief nemen want het is voor het goede doel. Het zijn namelijk
oefeningen voor nieuwe missies in Afghanistan, Mali, Irak en andere verre
vuurhaarden.
Het woord missies is wat misleidend. Het doet denken aan de
missionarissen die vroeger in de verre landen de zwartjes tot het ware
geloof gingen bekeren. Tegenwoordig is het doel van onze missies steden
zoals Aleppo, Raqqa en Mosul van het ware geloof (zij het een ander) te
bevrijden. De deprimerende resultaten in de vorm van volledig vernielde
steden door de uiterst succesvolle bombardementen die mede door onze
F16-steun zijn mogelijk gemaakt, waren op TV te zien.
In Nederland hebben we echter helemaal geen F16’s of Chinooks nodig.
Wij worden immers blootgesteld aan heel andere gevaren, waar geen
bommen tegen zijn opgewassen. Onze computers dreigen te worden
gehackt, informatie wordt gestolen of er wordt nep nieuws verspreid. Het
zou een koud kunstje voor een willekeurige vijand met IT achtergrond zijn
om onze hele digitale infrastructuur plat te leggen. Dat zou alles, maar dan
ook alles ontwrichten. Soms krijgen we daar al een klein voorproefje van,
zoals de cyberaanval bij APM terminals in juni. Wellicht zijn dat
vingeroefeningen van Poetin, terwijl wij nog in een luchtoorlog met
vliegtuigen en bommen geloven.
Cybercrime is overigens niet het enige gevaar dat ons bedreigt. We zullen
hier weliswaar geen orkanen en geen natte moessons krijgen, maar wel
meer perioden met extreem hevige regenval in de stroomgebieden van
Rijn en Maas. Om overlast te voorkomen wordt het water bovenstrooms
zo snel mogelijk afgevoerd. Wij wonen toevallig in het afvoerputje. Daarom
besteden we miljarden aan dijkverhoging en graven we nevengeulen. Ook
zullen we steeds meer tropische dagen krijgen, waar we niet aan gewend
zijn en waartegen we ons moeten verweren met energie slurpende airco’s.
Deze bedreigingen voor ons land zijn behoorlijk serieus, maar geen
honderd F16’s kunnen daar iets tegen doen. En omdat die krengen zo
enorm duur zijn en volstrekt nutteloos tegen de gevaren die ons echt
bedreigen, erger ik me kapot aan dat lawaai.
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Gelukkig vliegen ze niet in de avond en in de weekenden. Dan wordt de
rust hooguit verstoord door motorrijders die op nostalgische wijze luid
knallend gezellige tochtjes door Maas en Waal maken. Of door
grasmaaiers, trimmers en bladblazers van buren of door blaffende honden
waarvan de baasjes niet thuis zijn. Nooit allemaal tegelijk op een
afgesproken lawaai-uurtje, maar altijd na elkaar om beurten de schaarse
stiltemomenten van een zwoele zomeravond wegvretend. Klagen helpt
niet en mag ook niet. Buren moet je te vriend houden en eerlijk gezegd zit
ik zelf ook regelmatig op zo’n lawaai-maai-ding en balken mijn ezels af en
toe luidkeels.
Klagen mag alleen over windmolens. De geluidssterkte daarvan is op 500
meter afstand nooit boven de 38 dB en dat is minder dan het
verkeerslawaai van de Maas en Waal-weg op twee kilometer afstand en
zelfs minder dan het geluid van uw koelkast. Voor lezers die willen weten
hoe erg 38 dB is, heb ik een tabel toegevoegd. Zo kun je zien dat,
aangezien een verschil van 10 dB een factor 10 betekent, straaljagers in
de lucht meer dan een miljoen keer (6 x factor 10) zo veel lawaai geven
als windmolens op 500 meter afstand. Ik vrees echter dat mijn argumenten
niet gehoord zullen worden.

22

Is er verband tussen klimaat en orkanen?
Het kan niemand ontgaan zijn dat de twee orkanen Harvey en Irma stevig
hebben toegeslagen. Een veel gestelde vraag is of er een relatie is met
klimaatopwarming.
Meteorologisch gezien is er geen verschil tussen een orkaan (hurricane),
tyfoon en cycloon. In verschillende delen van de oceanen worden gewoon
verschillende woorden gebruikt. Voor de eenvoud gebruik ik het woord
orkaan voor allemaal.
Orkanen ontstaan alleen boven uitgestrekte gebieden als de temperatuur
van het water hoger is dan 250 C. Dat is alleen in de tropen het geval in
het seizoen rondom september. Het zijn tropische stormen die pas orkaan
genoemd worden als de maximale windsnelheid in het systeem meer dan
120 – 160 km/uur wordt. Ze hebben een levensloop van ongeveer een
week, waarin ze van depressie via tropische storm tot orkaan uitgroeien.
Ze nemen toe in kracht, omvang en hoogte en door de rotatie van de aarde
gaan ze van oost naar west. Doordat in de hogere lagen van de atmosfeer
sterke straalstromen vanaf de evenaar naar de polen heersen, buigen ook
de orkanen na verloop van tijd af naar het noorden, of als ze in het zuidelijk
halfrond ontstaan, naar het zuiden.
Op het kaartje staan de trajecten voor alle orkanen van de afgelopen 25
jaar.

Zodra een orkaan boven kouder water of boven land komt, verliest hij aan
kracht en verandert in een grillig systeem met hoge en lage drukgebieden
dat verder over de aarde zwerft.
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De levensloop begint echter heel rustig met warme droge lucht die over
een groot gebied met warm water strijkt en daarbij waterdamp opneemt.
Deze natte warme lucht stijgt omhoog. Door de rotatie van de aarde gaat
het hele gebied met opstijgende warme lucht volgens de wet van BuysBallot draaien. Na enige tijd vormt zich in het centrum een zogenaamd oog
met een diameter van 30 – 50 km. In dat oog is de luchtdruk tot 15 % lager
dan in de omgeving en daardoor stroomt koude droge lucht vanuit de
hogere regionen via het centrum van het oog naar beneden, terwijl langs
de randen van het oog warme vochtige lucht juist omhoog stroomt.
Onderin die draaikolk wordt steeds meer lucht met grote snelheid langs
het warme water getrokken, waardoor de verdampingssnelheid toeneemt.
Het water koelt daarbij af. De energie in warm oceaanwater wordt dus
overgedragen naar vochtige lucht. De groeiende orkaan neemt daarbij
steeds meer energie op.

Op ongeveer 15 - 18 km hoogte boven de tropen is het koud, ijskoud. Bij
meerdere tientallen graden onder nul condenseert de waterdamp tot ijs en
water. Daarbij komt een gigantische hoeveelheid energie vrij. Per kg water
0,6 kWh, net zo veel als er onderin bij de verdamping van het warme water
aan het systeem is toegevoegd. Door deze verdamping- en
condensatiecyclus wordt dus energie uit warm water van onder naar
boven verplaatst, zoals we dat ook in iedere koelkast van binnen naar
buiten doen, of met een warmtepomp van buiten naar binnen. Slechts een
heel klein gedeelte van ongeveer 0,25 % van alle energie in een orkaan
wordt omgezet in wind. De rest verdwijnt als warmte naar hogere
luchtlagen.
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De tot water en ijs gecondenseerde waterdamp vormt een ronddraaiend
wolkendek en een hevig regengebied met een doorsnee tot zo’n 500 km.
Als die hoeveelheid regen op een beperkt deel van de aarde en in minder
dan een dag valt, is daar geen enkel rioolstelsel tegen opgewassen.
De totale hoeveelheid energie in een orkaan is eenvoudig te berekenen
als je precies weet hoeveel regen er uiteindelijk in het gehele
invloedsgebied is gevallen. Dat wordt natuurlijk niet precies gemeten,
hooguit geschat uit oppervlak en mm regenval. In één gemiddelde orkaan
blijkt ongeveer 200 keer zoveel energie om te gaan als we over de hele
wereld met z’n allen aan stroom opwekken of anders gezegd net zo veel
als in 10.000 atoombommen.
Dat is veel, hoewel ook weer niet als je het vergelijkt met de totale
hoeveelheid energie die door deze verdamping- en condensatiecyclus het
hele jaar door op de gehele wereld ook zonder orkanen plaatsvindt. Zelfs
als je voor een heel jaar de hoeveelheid energie van een gemiddeld aantal
van 10 orkanen bij elkaar optelt, is de bijdrage van de orkanen aan deze
cyclus nog maar 0,04 %. De totale watercyclus is een belangrijke route
waarmee de aarde ca 25 % van de ingestraalde zonne-energie weer naar
de ruimte afstaat, maar de bijdrage van de orkanen hierin is dus maar 0,01
%.
Het antwoord op de vraag of er enig verband is tussen orkanen en de
opwarming van de aarde is simpel: Ja, er ís verband. Ruim 90 % van de
extra opwarming komt terecht in de oceanen en zit in eerste instantie in
de toplaag. Warm water is de enige drijvende kracht voor orkanen en
boven water met temperaturen lager dan 25 graden ontstaan ze niet. De
sterkste ontstaan vooral in het seizoen waarin temperaturen oplopen tot
boven de 30 graden. De gemiddelde temperatuur van het water in de
bovenste laag van alle oceanen (SST) is ten opzichte van vóór 1945
gestaag gestegen (anomaly) met ruim 0,5 0C en deze stijging correleert
ruwweg met het gehalte broeikasgassen (Gtons Carbon) in de atmosfeer
Hoeveel duidelijker kan het verband zijn?
Toch vinden we in de statistiek van honderden orkanen sinds 1850 geen
duidelijke trend die correleert met de opwarming van de aarde. Niet in het
aantal en ook niet in het aantal van de zwaarste categorieën. Waarom
vinden we een evident oorzakelijk verband niet terug in de statistiek?
Allereerst wordt de opwarming van de oceanen uitgedrukt als een
gemiddelde terwijl de temperatuurstijging in de tropische zones veel meer
dan gemiddeld is. Verder verloopt zoals gezegd slechts 0,04 % van de
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totale watercyclus van de aarde via orkanen. Ten tweede bepalen we de
categorie van orkanen aan de hand van de maximale windsnelheden. De
wind vormt slechts 0,25 % van de energie in een orkaan, dus als we het
aantal krachtige orkanen tellen, kijken we naar een verschijnsel dat
correleert met minder dan éen miljoenste fractie (0,25 % x 0,04%) van de
energie in de totale aardse watercyclus. Aan zo’n kleine fractie kun je niet
aflezen dat de totale watercyclus toeneemt. Dat zou betekenen dat je het
gewicht van de pet van de kapitein kunt bepalen door het totale gewicht
van het schip met kapitein plus pet te wegen en daarvan het gewicht van
het schip met kapitein zonder pet af te trekken.

Op zich is dit niet zo erg, ware het niet dat het beter was geweest als we
tegen Trump wel zouden kunnen zeggen dat zijn resort Mar-a Lago is
vernietigd als gevolg van klimaatopwarming. Het niet kunnen vinden van
de correlatie in de orkaanstatistiek gebruikt hij (dat wil zeggen de
gebroeders Koch en soortgelijken) als bewijs dat er geen klimaatprobleem
is.
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Nog even wachten
De vier partijen die al ruim 200 dagen een complot probeerden te smeden,
hielden het spannend. Hoewel er al veel uitlekte, bleef het toch nog tot het
laatste moment onbekend wat ze ons allemaal zouden gaan beloven. En,
ook al kennen we intussen de beloftes, zullen we nog maar moeten
afwachten wat er van waargemaakt kan worden.
Ons land staat op positie acht van de tien rijkste ter wereld, maar lijdt aan
een hopeloze onderlinge verdeeldheid op vrijwel elk gebied. Uiteraard zal
het de oprechte bedoeling van Rutte III zijn om ons land beter te maken.
Maar wat is beter? Voor de één is dat meer kans op een baan, voor een
ander minder inkomstenbelasting en voor weer anderen minder
buitenlanders. Er zijn zelfs mensen die denken dat 2 à 3 % groei van de
economie gemeten aan de hand van het Bruto Nationaal Product (BNP)
zaligmakend zal zijn.
Nu gaat het in de beleidsplannen vaak om een beetje meer hier en iets
minder daar en vaak wordt het één weer gecompenseerd door het ander.
Daar kun je flink wat verwarring mee stichten. Verwarring ontstaat ook
over dat BNP als we alle onkosten voor schadeherstel en behandeling
van ziektes positief meetellen.
Het belangrijkste in de politiek is natuurlijk dat we alle lasten eerlijk delen.
Maar over de vraag wat eerlijk delen is, zullen we het waarschijnlijk nooit
eens worden.
Tenslotte kunnen we ons bij al dat politieke gekrakeel afvragen of een
kabinet überhaupt invloed heeft. De meeste veranderingen in de
maatschappij ontwikkelen zich immers autonoom zonder dat een regering
daar iets aan kan doen.
Zo krijgen we bijvoorbeeld vrijwel zeker veel meer kamerdebatten. Iets
waar niemand op zit te wachten, maar wat met 14 partijen in de kamer en
een zeer krappe meerderheid in het kabinet onvermijdelijk is.
Zeer waarschijnlijk krijgen we ook nog meer grote pop-festivals en megaevenementen. Dat is nu eenmaal een sterke trend en we hebben er nog
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maar zo’n 800 per jaar.
Het zal pas minder
worden als al het geld
van studiefinanciering
daar volledig aan dreigt
op te gaan.
We krijgen zeker ook
beduidend meer en
langere files waarin de
werkende klasse zich zit
te ergeren en kostbare tijd zit te verdoen. Niet omdat dat echt
onvermijdelijk is, maar omdat elke denkbare maatregel om het
fileprobleem aan te pakken, op een enorme muur van weerstand van de
automobilisten zal afketsen.
Ook krijgen we meer tropische dagen met meer dan 30 graden en meer
zware regens en zeker ook minder ijs op de sloten. Dat eerste stimuleert
dan weer de verkoop van airco’s en daarmee de economie. Een
aangekondigde klimaatwet zal daar geen invloed op hebben.
Ik spring van de hak op de tak, maar dat kan, want mijn geest is lenig en
autonome trends zien we op vrijwel alle fronten. Zo zullen er zeer zeker
ook nog veel meer veel te dikke mensen komen. Tegen de door de
supermarkten aan ons opgedrongen verslaving aan snoep en vette hap is
nu eenmaal niet op te boksen.
Er zullen ook nog heel veel
mensen
aan
longkanker
overlijden want tegen nicotineverslaving helpt zelfs het
publiekelijke offer van de bijna
heilig verklaarde burgervader
Eberhard van der Laan niet.
Vetzucht en longkanker gaan
gepaard met hoge kosten en
omdat die gewoon meetellen
jagen die ons BNP enorm
omhoog. Ze zijn goed voor de
economie. Net als de stijgende zorgkosten doordat de geboortegolf van
na ‘46 in de zorgelijke fase is aangeland. Dus, hoe meer kostbare ellende
we voor de kiezen krijgen, des te beter gaat het met de economie.
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Hoezo lelijk?
Omdat we niet bij de buren achter kunnen blijven en onze beloftes van
Parijs na moeten komen, moeten er nog duizenden grote windturbines in
ons land komen.
Ongeacht het windbeleid van de
nieuwe
regering,
geldt
hier
waarschijnlijk ook dat het helemaal
niets zal uitmaken want het
probleem is dat te veel mensen die
dingen lelijk vinden. Ons mooie
landschap wordt erdoor aangetast,
vinden ze. Daarom komen er
waarschijnlijk
meer
bezwaarprocedures dan windmolens.
Terecht zijn veel Nederlanders trots
op ons fraaie landschap. Wie kent
niet de schilderachtige tafrelen van
de Hollandse meesters die in de musea hangen waarop koeien in groene
weiden gelukkig staan te zijn?
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Dat zal bij de jeugd die straks, gesouffleerd door hun mobieltjes het
Wilhelmus gaan playbacken, anders zijn. Ons karakteristieke landschap
wordt tegenwoordig immers voor een groot deel aan het oog onttrokken
door duizenden kilometers lelijke geluidswallen met daarop de meest
afschuwelijke graffiti.

Daar waar ooit die karakteristieke Hollandse sloten en vaarten waren,
vinden we tegenwoordig vooral ophopingen van stinkende blubber en
vuiligheid op de oevers die daar in opdracht van de waterschappen ligt te
rotten.

Smerige drek waar nog slechts één duivels gewas op gedijt: de
brandnetel. Langs alle ooit zo bonte bloemrijke wegbermen vinden we nu
overal blikjes, flesjes, chips-zakken en sigarettenpakjes en menig
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pittoresk stadsbeeld is tegenwoordig verhabbezakt door reclameborden,
foeilelijke bedrijfspanden en de meest afzichtelijke gedrochten van
moderne architectuur.
Dat gaat allemaal gewoon
door omdat, om het even
welke regering, iedereen in
dit land toch gewoon z’n
eigen gang gaat.

Daarom verzucht ik soms: “Och hadden we maar een machtige en wijze
koning die met een kloeke besluitvaardigheid alles alleen kon beslissen,
waarvoor we dan uit louter respect dagelijks uit volle borst en met z’n allen
het volkslied zouden aanheffen”. Maar als ik naar een aantal van die vrolijk
lachende machtige mannen elders in de wereld kijk, denk ik weer: ”Nee
dan toch maar liever nog even wachten op het kabinet Rutte III dat naar
alle waarschijnlijkheid met bulderend gelach bijna niets anders weet door
te drukken dan al die dingen die anders toch wel gewoon doorgaan.”
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Blijven roken

De formatie is voltooid en het is precies gegaan zoals ik in een vorige
column aangaf. Het complot van de vier partijen houdt in dat er links en
rechts zowel met belastingverzwaring als belastingverlichting wordt
gestrooid. Het effect is dat niemand meer precies weet waar we aan toe
zijn en dat Rutte III met een stalen gezicht kan beweren dat iedereen er
beter van wordt omdat elke verzwaring hier ruimschoots wordt
gecompenseerd door een verlichting daar.
Op zich is het verschuiven van lasten een goed beleidsinstrument indien
je daarmee volgens een groots plan in een bepaalde richting stuurt. Zo is
verzwaring van de energiebelasting op gas prima als je dat onderdeel
maakt van een geïntegreerd meerjarenplan met als doel “iedereen van het
gas af”. Dat kan zeer effectief zijn als alternatieve methoden voor
verwarmen daarmee relatief goedkoper worden. Een massale investering
in bijvoorbeeld warmtepompen wordt echter pas aantrekkelijk als de
energiebelasting op gas in de komende jaren nog verder omhoog gaat in
combinatie met een forse subsidie voor isolatie. Bovendien heeft het pas
echt zin als we voor de warmtepompen groene stroom gebruiken. Dat kan
dan alleen als we veel meer groene stroom produceren en dat gebeurt
weer alleen als we de saldering nog minstens 25 jaar garanderen en we
de energiebelasting op groene stroom afschaffen. Een dergelijk integraal
pakket maatregelen vanuit een visie en een doel ontbreekt helaas.
Ook het verhogen van het laagste BTW-tarief en compensatie met lagere
loonbelasting heeft geen enkel sturend effect. Een hoge belasting op
suiker, palmolie, soja en vlees zou daarentegen wel een sturend effect
kunnen hebben. Het zou op lange termijn de zorgkosten omlaag brengen
door minder obesitas en het zou de emissies van methaan verlagen en de
ontbossing tegengaan. Je zou dat kunnen compenseren door lagere
belasting op groente en fruit.
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Verlaging van de winstbelasting voor bedrijven zou nuttig zijn als dat dient
ter compensatie van een veel hogere energiebelasting in de tweede en
derde schijf. Dan biedt je enerzijds ruimte en anderzijds motivatie om te
investeren in energiebesparing en duurzame opwekking. Dat zou veel
extra banen creëren. Maar door alleen de winstbelasting te verlagen gaan
de bedrijven de ruimte gebruiken om aandeelhouders te spekken en om
te investeren in automatisering en robots waardoor banen verdwijnen.
Het schuiven met belastingtarieven kan zin hebben als er een correctie
nodig is voor te grote verschillen tussen arm en rijk of als de schoorstenen
van de industrie in figuurlijke zin niet hard genoeg roken. De voorgenomen
maatregelen vergroten juist de inkomensverschillen terwijl de industrie al
volop profiteert van veel te goedkope fossiele brandstoffen.
Het door D66 bejubelde groenste plan ooit wordt grotendeels bepaald
door subsidie op twee tamelijk zinloze zaken n.l. bijstook van biomassa in
kolencentrales en afvangen van CO2 en ondergrondse opslag (CCS) door
een paar grote bedrijven. Dat kost miljarden subsidie die opgebracht moet
worden door de gewone burgers via de opslag duurzame energie (ode)
terwijl die zaken niets aan de verduurzaming bijdragen en ten koste gaan
van subsidie voor veel goedkopere isolatie. Voor isolatie is nauwelijks
geld uitgetrokken. Het bedrag van honderd miljoen voor de
woningcorporaties is een lachertje.
En zo zijn er nog wel wat gemiste kansen te noemen. Waar blijft een
verbod op tweetakt brommers en scooters, grasmaaiers en bladblazers?
Waar zijn de investeringen voor energieopslag, waar is een veel strengere
handhaving met sancties en boetes van de Wet Milieubeheer, waar is de
verplichting om alle platte daken van bedrijven en alle grote
parkeerterreinen voor meer dan tien auto’s met PV panelen te
overkappen. Waar is het budget voor versterking van de infrastructuur met
dikke kabels tussen alle zonneparken en windparken in Europa? Waarom
investeert de overheid wel in wegen en geluidswallen, maar niet in een
dicht netwerk van laadpalen voor elektrische voertuigen.
Het meest schrijnend van alles is dat de regering net doet alsof schade
door een nalatig klimaatbeleid niets kost. We kunnen allemaal gratis en
voor niks stikken of de tering krijgen. Gewoon doorgaan met kapotmaken
en alle schade doorschuiven naar de volgende generatie en beweren dat
het BNP groeit en de begroting op orde is. In plaats van “Vertrouwen in de
toekomst” zou de slogan “Blijven roken” beter gepast zijn.
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Doemdenkers en wegkijkers
In mijn eerste studiejaar biologie, ruim een halve eeuw geleden, kreeg ik
colleges paleontologie. Daar leerden we over fossiele dieren die lang
geleden op aarde verschenen en door toen onbekende oorzaken een paar
miljoen jaar later weer van het toneel verdwenen. Het voorkomen van
deze zogenaamde gidsfossielen werd gebruikt om de aardlagen te
dateren. Intussen weten we door modern onderzoek veel meer details.
Men heeft vastgesteld dat er in de afgelopen 500 miljoen jaar minstens 15
dramatische episodes zijn geweest, waarbij door drastische
klimaatveranderingen steeds tussen 20 en 80 % van alle soorten
uitstierven. De allergrootste uitstervingsgolf aan het einde van het Perm is
250 miljoen geleden en een andere grote uitstervingsgolf kwam aan het
einde van het Trias tijdperk 200 miljoen jaar geleden. Beter bekend is dat
65 miljoen jaar geleden de Dynosaurussen verdwenen bij een koudegolf
ten gevolge van een grote meteoor in de golf van Mexico, en dat 2,5
miljoen jaar geleden een reeks van circa zes ijstijden afgewisseld door
warme perioden begon. Dat is allemaal erg lang geleden, te lang voor de
fijnste details.
Het verdwijnen van het ijs uit Noord Europa is daarentegen nog maar
10.000 jaar geleden en over de periode daarna hebben we veel
nauwkeuriger en meer gedetailleerde informatie. Sindsdien zijn er in circa
7.000 jaar minstens 5 temperatuurschommelingen van ca 20 C geweest.
Dat waren weliswaar relatief kleine temperatuurschommelingen die zich
geleidelijk over een periode van ca 500 jaar voltrokken, maar toch hadden
die ook dramatische gevolgen. Grote en machtige rijken storten volledig
in, hele volken sloegen op de vlucht en raakten in conflict met andere
volken vanwege voedselgebrek.
Vanuit dit paleontologisch perspectief zouden we onze schouders kunnen
ophalen bij de voorspelling dat de temperatuur op aarde in deze eeuw met
2 graden gaat stijgen. “Niks nieuws en ‘t gaat vanzelf wel weer over.” Dat
het deze keer circa tien tot honderd keer zo snel gaat, en dat we naar alle
waarschijnlijkheid vèr voorbij de 3 graden zullen doorschieten, maakt ook
weinig indruk. Het jaar 2050 is voor het gevoel van velen nog heel ver
weg. “Het zal mijn tijd wel duren”, of “Dat maak ik niet meer mee”. Hoor ik
erg vaak. Als ik daarentegen zeg dat we al binnen 25 jaar dramatische
klimaatveranderingen kunnen verwachten, dus dat de meeste mensen
onder de zestig dit nog gaan meemaken, ben ik volgens velen een
doemdenker.
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De meeste mensen zijn daarentegen wegkijkers en hebben een hekel aan
doemdenkers. “Ze bederven het plezier in het leven en ook als het waar
is wat ze zeggen, kun je er toch niets aan doen”. Het is een erg menselijke
eigenschap om narigheid niet onder ogen te willen zien. Ondanks ons
grote rationele verstand is geen enkel levend wezen zo sterk in het
wegkijken en ontkennen van de werkelijkheid als de mens. Recent is
ontdekt dat onze hersenen een specifiek stofje (GABA) aanmaken om
dingen die ons niet welgezind zijn snel te vergeten*.
De wegkijkers doen dit echter niet alleen vanwege hun hoge gehalte
GABA in de hersenen, maar vooral vanwege hun grote belangen bij het
voortzetten van hun business as usual. Die belangen zijn reëel en tastbaar
en laten zich vertalen in wereldomvattende economische machten en
beurskoersen. De schade die de doemdenkers vrezen, moeten de
wegkijkers eerst nog maar eens zien en het grootste deel van die schade
laat zich voorlopig toch nog vrij gemakkelijk doorschuiven naar algemene
kosten. Een deel van de kosten zoals dijkverhoging, medische hulp en
schadeherstel na rampen kan zelfs als economische omzet aan het bruto
product worden toegevoegd, zodat we met z’n allen kunnen blijven lachen.
Toch is de verhouding tussen doemdenkers en wegkijkers aan het
kantelen. De schade wordt steeds duidelijker. Bosbranden in Californië,
Portugal en Australië na langdurige droogte, overstromingen met
modderlawines na hevige regen en alles vernietigende orkanen kunnen
niet meer als toevallig worden afgedaan. Longziektes waaraan miljoenen
mensen vroegtijdig sterven kunnen niet meer alleen door het roken
verklaard worden en de hittegolven worden langer en heviger. De kosten
daarvan kunnen echter tot nu toe nog wel worden afgewenteld.
Wat zeker niet kan worden afgewenteld is een verminderde omzet bij big
fossil. De eerste stappen in de mondiale energietransitie gaan al gepaard
met het instorten van de ooit zo machtige kolenindustrie, en veroorzaken
overproductie bij de olie-industrie met lage prijzen en dalende winsten tot
gevolg. Ook de auto-industrie begint de hete adem in de nek te voelen
vanwege de snelle opkomst van de elektromotor. Met zonnepanelen en
windturbines valt daarentegen juist steeds meer geld te verdienen. De
transitie komt in een versnelling. Een bedrijfsleiding die voor dit gevaar
wegkijkt wordt door weglopende aandeelhouders direct gestraft. Het
aantal wegkijkers neemt daardoor snel af.
*(https://www.nu.nl/wetenschap/4991930/menselijk-brein-blokkeert-ongewenstegedachten-met-specifiek-stofje.html)
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Twijfelachtige zekerheden
Ondanks de eeuwenlange ervaring dat
de toekomst onvoorspelbaar blijkt te
zijn, is de behoefte aan voorspellingen
nog nooit zo groot geweest en is de
neiging om zich er aan te wagen
eveneens groter dan ooit.
Omdat de veranderingen steeds sneller
gaan, wordt de gedachte dat alles wel
zo ongeveer zal blijven zoals het is,
steeds
ongeloofwaardiger.
De
onzekerheid over de toekomst doet de
vraag naar voorspellingen toenemen.
Er is een markt voor zieners en met gefundeerde speculaties en
zogenaamde best guess estimates op de kapitaalmarkt valt heel veel te
verdienen. Voorspellingen door profeten en glazenbolkijkers zijn echter
vervangen door geavanceerde computer-berekeningen met scenario’s,
kansberekeningen, regressie-analyses en extrapolaties van trends. Toch
is de betrouwbaarheid nog steeds zeer twijfelachtig. Het meest
geavanceerde systeem ooit leidde tot de hypotheekcrisis na 2008 die werd
gevolgd door een bankencrisis en een wereldomvattende economische
recessie.
Een ander bekend voorbeeld uit 2000 is de set van scenario’s van het
IPCC omtrent broeikasgassen en klimaat met prognoses tot het jaar 2100.
De klimaatafspraken in Parijs en alle beleidsvoornemens in de wereld
omtrent de energietransitie zijn daar op gebaseerd. De voorgenomen
plannen zijn ongeveer één derde van wat nodig zou zijn om een
wereldwijde klimaatramp te voorkomen. Twee jaar na het akkoord
proberen de landen in Bonn handen en voeten te geven aan die
afspraken. Intussen is 17 jaar later zelfs het worst case scenario al door
de werkelijkheid achterhaald. Het klimaat verandert sneller dan gedacht
als gevolg van diverse versnellingsprocessen en kettingreacties en de
transitie verloopt veel trager dan gedacht omdat in de modellen geen
rekening is gehouden met de enorme weerstand vanuit de gevestigde
belangen van big fossil en alle sectoren die daar aan vast zitten. We
moeten hopen op een wonder of er op vertrouwen dat de voorspellingen
volstrekt onbetrouwbaar zijn.
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Een heel ander voorbeeld betreft onze te verwachten levensduur. Op
basis van demografische modelberekeningen en extrapolatie van de
huidige trend in de gemiddelde levensverwachting wordt voorspeld dat
ook in de toekomst steeds meer mensen ouder worden en dat we daarom
de pensioengerechtigde leeftijd moeten opschuiven. Vreemd genoeg zijn
er weinig mensen die hieraan twijfelen. We zien het immers om ons heen
en het CBS houdt alles bij. Toch zijn er genoeg redenen om te verwachten
dat het op termijn wel eens heel anders zou kunnen gaan. Onze stress
gerelateerde ziektes zijn toegenomen, overmatig gebruik van alcohol en
drugs is toegenomen, vetzucht door ongezonde leefstijl en verkeerde
voeding is epidemisch geworden, we worden in toenemende mate
blootgesteld aan een veelheid van gewasbeschermingsmiddelen en
andere gevaarlijke stoffen, we krijgen steeds meer infectieziekten die niet
meer met antibiotica zijn te behandelen en we hebben door de globale
mobiliteit steeds meer kans op het uitbreken van epidemiën. Daar komt
nog bij dat het aantal slachtoffers van verkeer en van luchtverontreiniging
door toenemende verkeersbewegingen blijft toenemen en ook dat het
grotere aantal hittegolven steeds meer slachtoffers zal geven. Dit zijn
allemaal gevolgen van de “welvaart” die nog geen invloed hebben gehad
op de bevolkingsgroep die nu circa 86 jaar is. Daardoor is er in de
sterftecijfers nog niets van te merken.
De huidige stijgende trend in onze levensverwachting is vooral een naijleffect van het dalend aantal rokers vanaf 1960. Vrijwel zeker zal er over
15 jaar (in 2032) een enorme sterftegolf in ons land inzetten die een
logisch gevolg is van de geboortegolf na 1945 en dan nog 30 jaar (tot
2062) voortduurt. Dat is redelijk voorspelbaar op basis van de huidige
levensverwachting maar dat deze sterftecijfers groter worden dan nu
verwacht doordat de effecten van de toegenomen welvaartsziekten niet
worden meegenomen, kan wel eens tot verrassingen leiden. De
demografische ontwikkeling in de komende 50 jaar zal immers enorme
gevolgen hebben op de arbeidsmarkt, de woningmarkt, de zorgkosten, de
scholen en de pensioenenvoorzieningen. Desondanks blijven we geloof
hechten aan de voorspelling van een langere levensduur.
Het derde voorbeeld betreft de voorspellingen omtrent de Oil Demand
Peak, ofwel wanneer zal het elektrisch vervoer het gebruik van
verbrandingsmotoren hebben verdrongen. Michael Barnard schrijft
hierover op 11 november in Cleantech.com. Op grond van zes factoren
over het wereldwijde verbruik van olie voorspelt hij dat we in 2050 nog
heel veel olie zullen verstoken. Hij verwacht de vraagpiek niet voor 2030.
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Extrapolaties van de huidige groeicijfers voor duurzame energie naar de
komende 12 jaar zijn echter zeer twijfelachtig. Het idee dat een iets lagere
omzet van olie zal leiden tot lagere prijzen waardoor de markt zichzelf
corrigeert, is nog veel dubieuzer.
Allereerst zal verdere prijsverlaging voor duurzame alternatieven de
transitie in een stroomversnelling brengen. Als gevolg daarvan gaat de
omzet van big fossil sneller achteruit. Ons kapitalistische systeem is echter
geheel gebaseerd op groei en niet opgewassen tegen dalende
omzetcijfers. Zoals we de afgelopen jaren hebben gezien, kan de
marktprijs reeds bij 5 % minder vraag zover inzakken dat de kosten niet
meer gedekt worden. In bijna alle sectoren van big fossil zal een relatief
geringe omzetdaling van 5 – 10 % reeds fataal zijn voor de winst. Zonder
winst geen investeringen en geen aandeelhouders. Het weglopen van
aandeelhouders kan door massapsychologische effecten zeer snel gaan,
te vergelijken met een beurscrash of een run op de bank. Bovendien is dit
door geen enkele machthebber tegen te gaan.
Het gevolg daarvan kan zijn dat big fossil al bij geringe verlaging van de
omzet als een plumpudding in elkaar zakt. De omzet van duurzaam zal
daarvan profiteren en nog sneller groeien. Dergelijke onbeheersbare
processen kunnen vervolgens weer enorme gevolgen hebben op de
kapitaalmarkt op de aandelenbeurzen en op de hele wereldeconomie.
Juist de enorme omvang van big fossil, het globale karakter en de
verwevenheid met de automobielmarkt en de kapitaalmarkt veroorzaken
een systeem met een achilleshiel.
Wellicht zijn de effecten dermate dramatisch en spectaculair dat niemand
zich waagt aan een voorspelling daarover. Toch is dit disruption-scenario
van big fossil en het
opvullen van het gat
door duurzaam het
“wonder” waar we het
van
zullen
moeten
hebben.
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Met wijzen naar de ander komen we er niet
Van mijn schooltijd, ruim een halve eeuw geleden, zijn me slechts een
aantal onzinnige argumenten bijgebleven waarom je iets wel of niet mocht.
Zo mocht je tijdens een lesuur nooit naar de WC, want “Als iedereen dat
gaat doen, loopt de hele klas leeg en wordt het een chaos”.
Na overtreding van de regels kwamen wij
meestal niet weg met “Ja maar zij deden het
ook”. Toen Rutte afgelopen week het
afschaffen van de dividendbelasting
verdedigde met “Het moet want de
Engelsen doen het ook” kwam hij er wel
mee weg. Het gelijksoortige argument
vanuit de oppositie had eigenlijk moeten
zijn: “Als alle Europese landen dit gaan
doen, wordt het een chaos”. Want een
concurrentieslag zou inderdaad tot gevolg kunnen hebben dat uiteindelijk
in alle landen de belasting op arbeid verhoogd zou moeten worden, terwijl
elk weldenkend mens dat niet door de lobby van het grootkapitaal is
gecorrumpeerd, kan inzien dat we de belasting op arbeid juist moeten
verlagen en meer belasting op kapitaal, winst en grondstoffen moeten
heffen.
Hetzelfde soort argumentatie speelt ook als het gaat om het sluiten van
de kolencentrales. “De onze kunnen langer open blijven want als wij ze
eerder dicht doen dan blijven die in Polen en Duitsland langer open.”
Ook in de zaak Urgenda tegen de staat werd door de landsadvocaat deze
argumentatie gebruikt. Volgens de landsadvocaat moeten we ons geen
illusies maken over de impact van de Nederlands kolencentrales op het
totaal. De Nederlandse import is door de nieuwe kolencentrales weliswaar
verdubbeld tot 23 miljoen ton maar het blijft slechts 0,13 % van de
wereldwijde steenkoolproductie. Het leeuwendeel wordt verspreid over de
hele wereld verstookt in zo’n 200.000 verouderde en dus vuilere centrales
voor elektriciteitsopwekking. Als onze centrales er niet zouden komen,
zouden de anderen gewoon het gat opvullen en zou de vervuiling alleen
maar groter worden. Dat wij met het sluiten van een paar centrales het
klimaat zouden kunnen redden is, aldus de landsadvocaat, een illusie.
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Inmiddels
is
deze
argumentatie
behalve
verwerpelijk ook
onjuist
gebleken. De steenkoolsector verkeert in zwaar
weer door de concurrentie
met duurzame energie en
aardgas.
China
heeft
vanwege de enorme smogproblemen het binnenlands
gebruik in de laatste drie jaar al met meer dan 10 % verminderd en belooft
nog veel verder te gaan. In de VS is het gebruik al met 28 % gedaald
doordat steenkool uit de markt wordt gedrukt door goedkoop schaliegas.
Die daling zet zich voort met 5 % per jaar. Ook in verschillende landen in
Europa is het gebruik van steenkool sterk gedaald en vervangen door
aardgas. Daardoor is er een enorme overproductie van steenkool op de
wereldmarkt en zakt de prijs terwijl die voor gas juist stijgt. In plaats van
bijdragen aan de genadeklap voor de sector, profiteert Nederland door het
gebruik van goedkope kool op te voeren en meer aan verkoop van ons
eigen gas aan het buitenland te verdienen. Onze import van steenkool
moge dan peanuts op de totale productie zijn, maar is wel 18 % van de
Amerikaanse export. We zijn dus een grote klant van de VS. Trump wil de
ten dode opgeschreven steenkoolsector weer nieuw leven inblazen en
vindt Nederland aan zijn zijde.
Ik kom de merkwaardige argumentatie ook al thuis tegen als ik, vanwege
de buitensporige CO2 footprint, bezwaar maak tegen de vliegreis van een
familielid: ”Als ik niet meevlieg, blijft dat vliegtuig heus niet aan de grond
en zit er wel een ander in die stoel”. Of als mijn zoon de auto wil lenen,
waarbij ik zelf het argument in omgekeerde zin gebruik: “Je kunt beter met
de trein gaan dan met de auto, want de trein rijdt toch”.
Toen een aantal VS bankiers in 2010 voor de Financial Crisis Inquiry
Commission (FCIC) moesten verschijnen in verband met de subprime
mortgages (onvoldoende gedekte hypotheken) en de verkoop daarvan in
gewiekste combinatieverpakkingen (zogenaamde mortgage backed
securities en collaterised debt obligations) zeiden ze: “We moesten dit wel
doen anders zouden de andere collega’s het wel gedaan hebben”.
Ook bij de schaamteloze korting op de energiebelasting voor
grootverbruikers zeggen onze ministers zonder blikken of blozen dat dit
geen subsidies zijn ter stimulatie van fossiele energie, maar noodzakelijke
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steun voor het bedrijfsleven omdat de buurlanden ook die kortingen
geven. En ook als het gaat om vlieg-tax wordt gesteld dat dit niet kan
omdat anders de mensen via andere landen vertrekken.
Het aantal voorbeelden waarbij men zich verschuilt achter de ander kan
eindeloos uitgebreid worden en meestal klopt de redenering nog ook. En
toch is de argumentatie volstrekt onzinnig om de doodeenvoudige reden
dat als iedereen deze argumenten gebruikt, we geen stap verder komen
en omdat een foute handeling van een ander nooit een excuus kan zijn
om zelf ook foute dingen te doen. Een moordenaar wordt toch ook niet
vrijgepleit met het argument dat het slachtoffer anders wel door een ander
zou zijn vermoord. Eigenlijk zijn dit soort argumentaties dus niet alleen
kortzichtig maar ook volkomen immoreel.
Ik heb dan ook veel respect voor veganisten die vanuit hun eigen
principiële overtuiging de overmatige vleesconsumptie afwijzen, terwijl ze
heus wel weten dat het weinig zoden aan de dijk zet zolang de anderen
niet ook allemaal vega gaan. Ook heb ik respect voor huiseigenaren die
veel investeren in huis, auto en leefstijl om klimaatneutraal te kunnen zijn,
terwijl ze heus wel weten dat er in heel veel huishoudens en industrie nog
maar voor de kat z’n kont gestookt wordt.
Deze week in Bonn bleek zelfs dat er ook nog Amerikanen zijn met genoeg
ballen om tegen de Trump-wind in te koersen “Now that the US
government has been fully and completely corrupted by fossil fuel money,
America’s Pledge and the Pacific Coast Collaborative stand alone in
opposition to those who would happily kill us all in order to fatten their own
wallets”. En wat te denken van paus Franciscus die de aanwezige
regeringsleiders in Bonn een hart onder de riem stak: ”In tackling climate
change, I ask to leave behind denial, indifference, resignation and trust in
inadequate solutions”.
Maar met een handvol verstandige mensen en een moreel appel op de
rest komen we er echt niet. Wat dan wel? Bill Clinton gaf in 1992 al het
antwoord. “It’s the economy, stupid” ofwel de enige haalbare omwenteling
verloopt via de portemonnee. Dat geldt vooral voor de grote investeerders
in deze kapitalistische wereld. Dus, niks afschaffen dividendbelasting ter
waarde van 1,4 miljard, maar alle directe en indirecte kosten van big fossil,
inclusief de schade aan mens en milieu, die door het PBL voor Nederland
op 7 miljard per jaar geraamd worden*, volledig en keihard doorberekenen
en belasten. Dat zal ze leren, die anderen.
* Plan Bureau Leefomgeving 2017: Huidige fiscale wetgeving ontoereikend in aanpak
milieuschade
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