Anders rekent af

Doctor Anders

De columns in dit 18e jaaroverzicht van Doctor Anders zijn een
selectie uit eerder in het jaar 2016 verschenen teksten in het
nieuwe essay “In zeven dagen” in Duurzaam nieuws.nl , en in
de:

Anders rekent af
Het schrikkeljaar 2016 bood genoeg stof voor een dikke bundel
teruggeblikte gedachtenspinsels. Sommige lezers zijn nog niet
eens bekomen van mijn vorige bundel over de radicale Islam,
anderen zijn er eenvoudig nog niet aan toe of niet doorheen
gekomen. Geen nood. ISIS is ook zonder uw verdiepte inzichten
aan het verliezen. De president van Turkije wordt de nieuwe
man om in de gaten te houden en omdat de vluchtelingendeal
door geen der partijen wordt nagekomen, zodat onze centra
leeg staan en Griekenland maar zien moet wat ze doet, hoeven
wij ons hier even helemaal geen zorgen meer te maken.
Gelijk met de komst van het speltbrood werd Anders dit jaar ook
veel lichter verteerbaar. De inhoud is echter wel links draaiend
en dwarsgebakken. Anders zette dit jaar namelijk de wereld op
z’n kop met een nieuw essay over de evolutie van de mens. “In
zeven dagen” stelt hij dat niet God de mens schiep naar diens
evenbeeld maar andersom.
De rest van dit jaarboekje is geheel gratuit. Zo krijgt u een recept
om ergernissen te verzachten en een handige handleiding voor
het verschil tussen spekkoek en lulkoek. Natuurlijk staat de
schrijver stil bij de opmerkelijke moraal van onze Koninklijke
Shell onder het motto Drill baby drill en hun doodlopende vlucht
naar het gas. Anders
rekent genadeloos af met elke
terugverdientijd en staat stil bij de opkomst van het Denialism
dat gevaarlijker is dan ISIS en schuil gaat onder de meest
besproken “pussy grap” sinds eeuwen.
Maar er was ook iets te vieren en dat deden we dan ook met z’n
vieren. Na heel veel vieze flatsen op onze autolak en talloze
uitgekotste ballen met dode muizenissen zagen twee jonge
kerkuilen het licht in onze schuur. Ontluikende wijsheden waar
de wereld naar smacht.
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De wereld op z’n kop
Ruim 150 jaar geleden, om precies te zijn in 1859, werd de
wereld op z’n kop gezet. De snelle, doelgerichte en planmatige
schepping door een almachtige God maakte plaats voor een
onvoorstelbaar lange aaneenschakeling van toevalligheden.
Darwin’s “Origin of species” zou
als evolutietheorie voor goed
afrekenen met het scheppingsverhaal. God was dood.
Sindsdien is er veel veranderd en
toch ook weer niet. Dat die zeven
dagen niet kloppen, is nog tot
daar aan toe. Dat wordt zo
zoetjes aan wel door iedereen
geaccepteerd, maar voor velen is
het nog steeds onvoorstelbaar
dat de enorme complexiteit van
alle levensvormen vanzelf is
ontstaan. Niet uit vasthoudendheid aan de klassieke leer van de
kerk, maar omdat het gewoon te simpel lijkt om waar te zijn. Het
is onvoorstelbaar en daarom moet er wel zoiets als een
scheppende God bestaan.
Ondanks de leegloop van kerken, bloeit dit “ietsisme”. De wat
meer gematigde creationisten erkennen intussen wel de evolutie
als een proces maar zien daarin toch de hand van God.
Naarmate er door de wetenschap meer ontrafelt wordt over de
uiterst geraffineerde en slimme wijze waarop planten en dieren
in elkaar zitten, wordt de uitroep “Dat kan geen toeval zijn” zelfs
heel begrijpelijk. Maar toch...
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In het voorjaar van 2016
maakten wij een reis naar
Portugal.
Tijdens
onze
omzwervingen door de stad
Porto kwamen we bij de Igreja
de
Sao
Francisco.
De
overvloedige versieringen in
deze 14e eeuwse kerk met ca
800 kg bladgoud en de vele
heiligen gaven te denken.
Overigens bekeken wij in het
afgelopen jaar de verfilming van
“Knielen op een bed violen” naar
de roman van Jan Siebelink en
even later ook nog de film “Spotlight” over het onderzoek door
The Boston Globe dat in 2002 een grootschalig
kindermisbruikschandaal door RK priesters aan het licht bracht.
Mijn bedenkingen tegen religie en kerk werden echter in een heel
bepaalde richting gebracht in het museum bij de
tegenoverliggende catacomben van de Igreja de Sao Francisco.
Daar troffen we een fraai beeld van God de schepper van hemel
en aarde.
Behalve
de
talloze
afbeeldingen
van
de
Goden uit de Griekse
oudheid zoals Zeus en
Hera, de oppergod Ra uit
de Egyptische mythologie
of de Goden Vishnu en
Shiva uit het Hinduïsme
heb ik zelden een
Zeus en Hera
duidelijker bewijs gezien dat niet God de mens schiep naar zijn
evenbeeld, maar andersom. Hiervoor was eigenlijk helemaal
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geen evolutietheorie nodig. De creatieve beeldend kunstenaar in
de mens bedacht God en alle andere goden naar zichzelf als
voorbeeld. Dat Goden creatieve verzinsels zijn inspireerde mij
om nog een stapje verder te gaan. Vanuit mijn interesse in de
evolutie van de mens, besloot ik in navolging van de grote Darwin
en als vervolg op “Oermenselijk” een essay te schrijven waarin

God schept Adam Michelangelo Celestijnse Kapel Rome
ik betoog dat de mens voor een belangrijk deel zelf zijn eigen
evolutie bepaald heeft. Dat hij dus als het ware op de stoel van
God is gaan zitten en zichzelf “gemaakt” heeft. Dat is geen
creatief
verzinsel
maar
een
zeer
aannemelijke
wetenschappelijke hypothese, die ik wilde onderbouwen.
Terwijl ik mijn essay begon uit te werken en een indeling maakte
in een aantal fasen met een eigen thema, ontdekte ik dat de
meest essentiële thema’s eigenlijk ook al in het boek Genesis
aan de orde komen. Het boek Genesis kreeg voor mij eigenlijk
juist veel meer betekenis door de verhalen niet al te letterlijk te
nemen en te beschouwen als een tot proza bewerkte bundeling
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van metaforen. Als we het getal “zeven” erkennen als heilig getal
en metafoor voor de volmaaktheid en de dagen lezen als fasen
van een bepaalde maar niet per sé gelijke tijdsduur, is het
verhaal een prachtige prozaïsche weergave over het ontstaan
van de aarde en al het leven. Als we “God” niet zien als een
bovenaardse tovenaar met een baard, maar, zoals Spinoza in
1650 al zei, als “De natuur”, dan wordt het hele verhaal een stuk
geloofwaardiger. Dan staat er dat het leven door een wonderlijk
proces is ontstaan uit dode materie en dat dit een langdurig
proces is geweest. Dan staat er dat de mens daar een onderdeel
van is en dat hij pas op het laatste moment kwam. De eerste
ruzie tussen Kaïn en Abel kunnen we lezen als een metafoor
voor alle oorlogen en de offers die de eerste mensen brachten
als een metafoor voor het ontstaan van religie. Er staat ook dat
de mens het heft in eigen handen nam en daardoor een (te) grote
verantwoordelijkheid op zich nam. Er staat dat de mensen
intelligent werden en behalve kennis een moraal kregen om goed
en kwaad (de vruchtboom) te onderscheiden, maar uiteindelijk
door valse verleidingen (de slang als metafoor voor de
propaganda) en ongebreidelde hebzucht (het eten van de appel
als metafoor voor ongelimiteerd vruchtgebruik en roofbouw) de
natuurlijke rijkdom van de aarde (het paradijs) moesten verlaten.
Als je eenmaal bereid bent om de metaforen in de verhalen te
zien dan getuigt dit boek Genesis van een grote filosofische
wijsheid die nog steeds van toepassing is.
Naar analogie van de schepping in zeven dagen heb ik daarom
in mijn essay die metaforen als een kapstok gebruikt voor een
beschrijving van een zevental fasen in de ontwikkeling van de
mensheid van oermens tot moderne stedeling.
Belangstellenden kunnen een gedrukt exemplaar van “In zeven
dagen” reserveren via Hanblok@planet.nl
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In zeven dagen
De centrale stelling in mijn nieuwe essay is dat de mens als
schepper van zijn eigen cultuur daarmee tevens richting gaf aan
zijn eigen biologische evolutie.
In het hoofdstuk “Man en vrouw naar het voorbeeld der dieren”
wordt de oorzaak besproken voor onze steeds grotere
hersenpan sinds ongeveer 4 miljoen jaar geleden. De maximale
grootte werd al bereikt ruim voordat de meest spectaculaire
ontwikkeling van techniek, taal en wetenschap plaatsvond.
Volgens de evolutieleer kunnen aanpassingen echter niet vooruit
lopen op omstandigheden die nog moeten komen. Wat is dan
wel de drijfveer geweest voor die extreem grote hersenen?
In “Naar de ambachtsschool” worden de evolutionaire gevolgen
van toegenomen handvaardigheid en vroege technologie vanaf
2 à 1,5 miljoen jaar geleden op onze hersens nader beschouwd.
In het hoofdstuk “Aap, Noot, Mies” worden de evolutionaire
gevolgen van communicatie besproken. Vanaf zo’n 200.000 jaar
geleden hebben onze hersenen zich door middel van stilering en
stereotypen tot en met abstracte begrippen gaandeweg
aangepast aan de noodzaak tot communiceren en ontwikkelden
we daarmee het vermogen om ons te verplaatsen in een
denkbeeldige werkelijkheid.
In “Met een boek vol zilverwerk” en in “Op de vuist” gaat het om
minstens 50.000 jaar evolutionaire ontwikkelingen die
samenhangen met religie en oorlog. Beide hebben een sterk
effect op het aantal nakomelingen en vinden ongeveer in
dezelfde periode plaats. De evolutionaire aanpassingen zijn
echter niet aan de buitenkant van het lichaam te zien en ook niet
binnenin de schedel aan de structuur van hersens. Ze komen tot
uiting in tal van aangeboren emoties en neigingen, tot en met
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complete rituele gedragspatronen. Natuur en cultuur sluiten in
deze fasen nog naadloos op elkaar aan.
In het hoofdstuk “De bezetting van de gehele hof van Eden”
wordt de wisselwerking tussen circa 4000 jaar dictatoriale cultuur
en biologische eigenschappen beschouwd. Dictatoriale
samenlevingen maken op de hele wereld een sterke ontwikkeling
door. In deze fase heeft cultuur echter vrijwel geen effect meer
op de biologische evolutie, maar dictaturen borduren wel degelijk
voort op emotionele patronen en erfelijke gedragsmodules die in
de voorafgaande periode al door oorlog en religie waren
versterkt. Het brede spectrum van patronen die onderdeel zijn
van propaganda, behoort weliswaar tot de cultuur, maar is
gefundeerd op die aangeboren emoties.
Het hoofdstuk “Van God los” gaat over de wisselwerking tussen
biologische evolutie en de culturele revolutie waarin de mens
sinds de laatste 100 jaar steeds verder van de natuur (God) los
raakt. Er zijn geen biologische aanpassingen meer die het
enorme tempo van de technologische verandering en van
sociale omgangsvormen in de grote steden kunnen bijhouden.
We roeien met de riemen die we nog hebben uit vorige fasen en
missen de sociale context waarin deze pasten. Hoewel we
menen oppermachtig te zijn, worden we volledig beheerst door
de economische grootmachten en de verslaving aan groei.
In het hoofdstuk “Uit het paradijs verdreven” wordt geschetst hoe
de mens naar analogie van de metafoor over Eva en de appel,
door hebzucht zijn eigen welzijn in gevaar brengt.
Tenslotte wordt in het hoofdstuk “Van paradijs naar
verdoemenis?” een tweetal apocalyptische visioenen geschetst.
Het zijn scenaro’s waar we tussendoor moeten zien te koersen
om de aarde leefbaar te houden.
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Ergernissen

Zo langzamerhand weet ik niet meer wat erg is of wat nog erger.
Mijn netvlies wordt voortdurend overspoeld met hele erge dingen
zoals duizenden bibberende vluchtelingen in de Griekse modder,
oorlog in Syrië en dreigende hongersnood door droogte in Afrika.
Maar ook Donald Trump of Twitterende landgenoten uit de
categorie Geen Stijl zijn eigenlijk best heel erg. Als ik moest
kiezen tussen Trump, Poetin, Erdogan of Assad zou ik trouwens
niet weten wie de ergste is. Dat Russische topsporters
meldonium gebruikten zal ook wel best heel erg zijn want daar
werd in de aanloop van de Olympische spelen wel heel erg veel
over gepraat.
Is het dichter bij huis minder erg? Nou, dat valt vies tegen. Hier
zitten onze pensioenfondsen in de rats omdat de rente zo heel
erg laag is en de aandelen Shell waardeloos worden. Bovendien
zeggen ze hier dat er een tsunami van hele erge Islamieten voor
de deur staat en dat de economie niet zo erg hard meer groeit.
Dat laatste vind ik overigens helemaal niet zo heel erg. Ik vind
het persoonlijk veel erger dat Wilders pas na twee jaar stoken en
generaliserend beledigen voor de rechter is verschenen, al die
tijd gratis aandacht heeft gekregen en er uiteindelijk met een
sisser van afkomt. Maar zelfs dat is ook weer niet zo erg
vergeleken met de trend dat kinderen van amper 16 lentes zich
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jaarlijks in coma zuipen en dat het aantal van duizend slechts het
topje van een enorme ijsberg is van een generatie die kennelijk
schijt heeft aan hun eigen toekomst. Bar wah. Maar dat valt dan
ook wel weer mee als je het vergelijkt met de 10.000 mensen die
vanwege het roken tegen beter weten in door longkanker de pijp
uit gaan. Daarbij vergeleken vind ik dat we wel heel erg veel
ophef maken over het voorstel van minister Schippers om de
doodswens van ouderen die echt heel erg klaar met leven zijn,
te respecteren. Alsof dat nog niet erg genoeg is, moet ik uit de
krant vernemen dat wij allemaal gemiddeld 3 gram zout en 100
gram suiker per dag te veel eten, waardoor één op de vier
mensen te dik wordt en daardoor hele erge ziektes krijgt en een
jaar of 12 te vroeg dood gaat. Dat ik elke ochtend op de radio
moet aanhoren dat er erg lange files zijn wegens gekantelde
vrachtwagens vind ik ook erg vervelend maar vooral
raadselachtig omdat vrachtwagens toch niet zomaar kantelen.
Maar ik erger me dood aan het woordje “ongeluk” als oorzaak
van de meeste files. Dagelijks tussen de 400 en 600 km en uren
vertraging voor ongeveer circa 80.000 automobilisten. “Vanwege
een ongeluk één weghelft dicht” zegt de stem. Ongeluk? Niks
ongeluk, het is gewoon roekeloosheid van heel erg opgenaaide
automobilisten. Irritant volk dat te dicht achter elkaar aanjaagt en
dan in de files van links naar rechts en weer terug zwalkt om de
gaten te vullen terwijl ze met hun i-phone zitten te klooien.
Kon ik al dat erge op en in de media maar eens een poosje niet
steeds hoeven te zien en horen. Wat zou het mooi zijn als het
journaille eens een poosje op reces zou gaan. Want zelf vluchten
kan niet meer. Als ik het toch probeer en, om al die ergernis te
ontlopen, even heel erg onderuit gezakt voor de TV hang en ter
ontspanning alle RTL en SBS nummers afzap, wat ik overigens
bij anderen heel erg stom gedrag vind, dan komen er interviews
voorbij met voetballers of nog erger, met hun trainers en daar
zakt mijn broek pas echt van af.
Ja, ik weet ook wel dat er ergere dingen zijn in het leven en dat
ik blij moet zijn nog gezond te zijn en dat ik voor mijn leeftijd nog
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slechts een erg bescheiden suikerbuikje heb, waar vroeger een
heel erg gespierde sixpack zat, wat toen nog niet zo heette,
omdat dat toen nog normaal was. Nee, je zult maar abnormaal
of erger, gehandicapt zijn of een gehandicapt kind hebben. Dat
beseften we afgelopen jaar opeens heel erg duidelijk tijdens een
dagje vrijwilligerswerk (NL-Doet) bij de dagbesteding Landrust
van Hennie en Wim Jacobs en Jolanda Vissers. Het was een
heel erg bijzondere ervaring om tussen en samen met mensen
met erg uiteenlopende beperkingen te klussen. De één is er
erger aan toe dan de ander, maar omringd door erg veel
liefdevolle zorg en ogenschijnlijk gelukkig in hun eigen kleine
wereldje, hadden ze waarschijnlijk geen benul van al die erge
dingen waar ik soms een beetje ziek van wordt. Opeens vielen
al die ergernissen ook van mij af en was ik blij dat ik me een heel
erg klein beetje nuttig kon maken. Kan het iedereen erg sterk
aanbevelen.
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Spekkoek en lulkoek
Mijn hoeveelheid spelfouten was
op school zo ten hemel schreiend,
dat ik van pure élend een bèta ben
geworden. Toch kreeg ik veel en
veel meer uren Nederlands, Duits,
Engels en Frans te verwerken dan
de tegenwoordige alfa-leerlingen.
Gelukkig maar, want voor het werk
moest ik Engels schrijven en Duits praten en op vakantie kon ik
me redden met gebrekkig Frans. Verkerend in streken met
diverse dialecten leerde ik de vreemdste uitdrukkingen. In
Schiedam waar zowel de lange ij als de korte ei een ai is, de stad
met de Hofvijvòr en de reiguh waar je de tering ken krèguh, de
stad met de Kromme nieuwe graach waar Jaantje de laader
vaast klaamp, in Ernhem gonk nuir de mèrt kucht veur een
kwèrtje een vèrkenstètje en in het Grunningerland waar de
sputters de aalberens opvrète lag ik in’t zaikenhoes. Als student
biologie moest ik dorsaal, lateraal en ventraal en dergelijke er in
stampen en nu leer ik weer elke dag neie woorden van het Maos
en Waols. Afgezien van de spelling, vind ik taal vooral keileuk om
hoe je iets zegt en met welke woorden.
Ik ben er als kampioen spelfouten echter helemaal geen
voorstander van om de spellingsregels te veranderen, ook niet
als het daarmee eenvoudiger wordt. Regels zijn niet het
probleem, maar de veranderingen volgens onnavolgbare
gedachte(n)kronkels. Ik geloof ook niet dat we de kindertjes
mishandelen met spelling(s)regels. Kinderen schrijven
tegenwoordig vooral in whatsap- en twitterjargon waar alleen het
aantal letters telt en spelling er helemaal niet toe doet. Voor het
overige hebben ze automatische spellingscontrole op hun
laptops(en).
Veel erger vind ik het toenemend gebruik van trendy
stopwoordjes in gebroken zinnen zonder kop of staart. Na het
“heb ik zo iets van goh” , het “als je kijkt dat” en het afschuwelijke
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“zeg maar” worden we nu weer getergd door een epidemie van
het “ja” tussen elke paar woorden. Vreselijk!
Maar gelukkig zitten er ook leuke kanten aan taal zoals de
gelaagdheid. Taal heeft net als een spekkoek meerdere lagen
met heel verschillende boodschappen in hetzelfde stuk.
Afgelopen week was er veel stampij over “pleur op” en “tuig van
de richel”. Dat is natuurlijk geen minister-presidentswaardig
taalgebruik maar straattaal uit een andere tijd.

Achter de feitelijke boodschap zit een ego-laag waarmee Rutte
wil tonen hoe flink hij is en dat hij flirt met de populisten. Dat hij
als het ware één van hen is en niet onder doet voor de
populistische kampioen taalverruwing die hem politiek gezien op
de hielen zit. Hoewel die tweede laag meestal een ego-vlaggetje
is, heeft die vaak ook nog een andere functie. Doordat de
woordkeus zeer sterk afleidt van het probleem waar het om gaat
en waar men geen oplossing voor weet, camoufleert het de
leegte en het onzinnige van de toplaag.
Afgelopen jaar herdachten we de geboortedag van Roald Dahl
honderd jaar geleden. Ik las voor die gelegenheid de GVR in
twee avonden uit. Verrukkelijk!
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De eerste feitelijke laag is recht toe recht aan met korte zinnen,
maar de taal van Dahl heeft vele lagen. In de tweede laag
verhaspelt hij bij monde van de Grote Vriendelijke Reus woorden
op zo’n bijzondere manier dat het ons taalgevoel en het gebruik
van voorzetsels en samentrekkingen en allerlei andere
merkwaardige regels op komische wijze aan de kaak stelt. Het
gaat bijvoorbeeld over “Mensbaksels, waarmee je in één woord
meerdere boodschappen krijgt. In de derde laag krijgen we
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bewondering voor de flinke en pientere Sophie en sympathie
voor de GVR en in de vierde laag prikkelt de schrijver onze
fantasie en zien we de griezels in Reuzenland voor ons en wordt
het reuze spannend. In de vijfde laag spot Roald Dahl tussen de
regels door met jagers en vleeseters, met dienders, generaals en
koningshuizen met buttlers en lakeien die geselecteerd worden
op hun mooie kuiten en ten slotte zegt hij in de zesde laag dat
we de strijd tussen goed en kwaad kunnen winnen als we maar
net zo verstandig en daadkrachtig zijn als de koningin. Dat is
schrijven in vele lagen zoals alleen een meesterschrijver als
Roald Dahl kan.
In dit jaar kregen we in onze kwaliteitskrant De Klep een inlegvel
van het architectenbureau Otto van Dijk. Architecten gebruiken
een bijzondere meervoudig gelaagde taal. In de eerste laag, de
feitelijke boodschap, ging het om een simpel bouwplan waarvoor
je kon intekenen. In de tweede laag, de ego-laag, was het echter
een potsierlijk architectenjargon. Daar ging het om een dorps
woonklimaat met een hoofdlint, wisselende rooilijnen en
inbreiding. Over grondgebonden bouwmassa’s met een
diversiteit van investeringshoogtes, waaronder rugzakwoningen
volgens ingehouden samenhangende architectuur met
dorpseigen detailleringen en materialisering. Ook hier
camoufleert de ego-laag een inhoudelijke leegte. De derde laag
ontbrak eigenlijk helemaal. Het woordgebruik leverde geen
informatie over het uiterlijk. Hoe kijkt het en wat kost het?
Grondgebonden en dorpseigen is waarschijnlijk anders dan een
luchtkasteel of torenflat, maar de tuintjes zijn zelfs voor stadse
maatstaven zo klein dat er na de auto(‘s), een trampoline en een
zandbak geen ruimte meer over is voor een driewieler, laat staan
voor een drietal 140 l containers voor de gescheiden
afvalinzameling door de DAR. Ik vroeg me af of het dorpseigene
dan misschien zou betekenen dat er riet op het dak zou komen
of oudhollandse D&G pannen. Of moesten we vrezen dat de
ingetogen samenhangende architectuur met dorpseigen
materialisering duidde op zinken golfplaten of op platte daken
met lekkend asbest, waar deze architect berucht om is? Waar
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komen de zonnepanelen, de airco’s en de warmtepompen of zijn
de woningen helemaal niet klimaatneutraal? Betekent de
dorpseigen detaillering dat de gevels op de hoeken net als bij alle
eerdere projecten van dit bureau uitgevoerd worden als
klimwanden voor beginnende alpinisten? Moeten we na de
oplevering alsnog vrezen voor een zeer dorpseigen wildgroei van
privacy biedende heggen en schuttingen? Past het plan eigenlijk
wel in de woonvisie?
Onze man van de lokale dorpsbelangen schrijft in hetzelfde
toonaangevende blad over die nieuwe woonvisie voor Horssen.
Bij een woonvisie houdt ik m’n hart vast want de vorige woonvisie
voor Horssen sloeg kant nog wal. Het woordje visie suggereert
iets van wijsheid maar er is helemaal geen visie nodig om te
constateren dat Horssen net als alle andere plattelandskernen
krimpt. In de laatste drie jaar is het aantal inwoners al met 4 %
afgenomen. We hebben nu minder inwoners dan 10 jaar
geleden. De “visie” van de dorpslijst is dat dit komt door te weinig
nieuwbouw. Klinkt logisch. De wethouder van de gemeente waar
Horssen toe behoort, zegt ook dat het aantal woningen in de
komende 4 jaar met 5 % zal moeten groeien. Daarbij wordt
vergeten dat er in de voorgaande periode steeds tussen 25 en
15 huizen in het dorp te koop stonden. Dat is 3 – 5 % van het
bestand. Ook wordt niet vermeld dat veel ouderen graag zouden
doorschuiven omdat ze eenzaam en alleen in een inmiddels veel
te groot geworden huis wonen. Typisch lokale politiek, waarbij
elke kern tegen de klippen op bouwt om in een krimpmarkt toch
maar meer inwoners te lokken. Dat idee verkopen onder een
laagje “woonvisie” is gewoon lulkoek.
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Rijke stinkert doet het in z’n broek

Ben van Beurden is sinds 2014 de nieuwe CEO van Shell. Dat is
een mooie baan, althans voor wat betreft het salaris. Met een
vast basissalaris van 1,4 plus bonus van 3,3 kan hij voor € 5,6
miljoen per jaar boodschappen doen. Om hem een beetje
tegemoet te komen met pensioenvoorzieningen, verhuiskosten
en belastingen kreeg hij er eenmalig nog een kleine vergoeding
van € 18,6 miljoen bij. Shell kan het makkelijk betalen. De
afgelopen jaren maakten ze over een omzet van ca € 450 miljard
gemiddeld zo’n € 20 miljard winst per jaar en met 85 dochter
firma’s gevestigd in zes belastingparadijzen zijn ze
wereldkampioen in het ontwijken van belastingen.
Of hij die bonus ook over 2015 zal krijgen is nog maar de vraag
want in 2015 is de winst gedaald tot minder dan € 2 miljard. Shell
is niet de enige olieboer in problemen. ExxonMobil, de
allergrootste, heeft nog nooit zo slecht gedraaid en BP heeft zelfs
€ 6,5 miljard verlies geleden. Volgens Van Beurden zit de
oliehandel slechts tijdelijk in een dipje. Zolang de mensen aan de
pomp benzine blijven tanken zal Shell olie blijven pompen en
daarna denkt Shell net als ExxonMobil met vloeibaar aardgas
(LNG) als alternatief voor diesel winst te gaan halen. Per slot van
rekening “is hij niet door de aandeelhouders op de wereld gezet
om de olie en het gas in de grond te laten zitten”, zei hij bij
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Nieuwsuur.
Van
Beurden
vindt
niet
dat
Shell
verantwoordelijkheid draagt voor klimaatproblemen en
gehouden is om de afspraken van Parijs na te komen. “Zolang
we de steenkoolmijnen niet sluiten en de kolencentrales met
subsidie in stand houden, mogen we niet op Shell mopperen” zei
hij.
De reden voor zijn praatje is vrij doorzichtig. Hij moet de zittende
aandeelhouders gerust stellen en bovendien nieuwe zien te
paaien om een heleboel aandelen van Shell over te nemen.
Afgelopen jaar zijn er al aandelen verkocht ter waarde van € 5,5
miljard, maar er zijn plannen om de uitverkoop op te voeren tot
€ 30 miljard. Aandelen in olie zijn decennia lang zeer populair
geweest met een mooi rendement van minimaal 8%. Die
populariteit is echter snel aan het slinken en daar is een goede
reden voor. Als we de gemiddelde opwarming van de aarde
onder de twee graden willen houden, zullen we meer dan 80%
van de bewezen reserves aan fossiele brandstoffen in de grond
moeten laten zitten. De handelswaarde van al die onbruikbare
brandstof is geschat op 100 triljoen (=100 duizendmiljard) US $,
waarvan 25 triljoen voor olie. Dat is 25 keer de jaaromzet van
Shell en ExxonMobil samen. Zonder die toekomstige inkomsten
zal de waarde van de aandelen in die sector aanzienlijk minder
worden. Dat risico staat bekend onder de naam “Stranded
assets” en de economische crisis die het met zich zal
meebrengen heet “Carbon bubble”. De eerste tekenen voor een
neergang van “big fossil” zijn er al. De steenkoolindustrie heeft te
kampen met een krimpend gebruik en maakt bijna overal grote
verliezen. Men probeert de omzet nu met dumpprijzen te redden
en Trump heeft aangekondigd de kolenmijnen te gaan
subsidiëren. De lage olieprijzen ten gevolge van een
prijzenoorlog door de Saoedi’s begint voor minstens 0,5 miljard
mensen verdeeld over een stuk of tien olieproducerende landen
rampzalig te worden. In de afgelopen 6 jaar is er voor 5,5 triljoen
geïnvesteerd in het zoeken naar nieuwe olie zonder dat het één
vat heeft opgeleverd dat voor minder dan $ 80 geproduceerd kan
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worden. Door de lage olieprijs wordt er per jaar 3 triljoen US$
minder omgezet in olie.
Al meer dan 500 instituten die met elkaar een totale waarde van
3,5 triljoen US$ aan beleggingen beheren, hebben zich uit
fossiele energie teruggetrokken. Dat geld wordt nu elders
belegd, onder andere in duurzame energie. Deze wereldwijde
beweging die “Divestment” heet, is een grote bedreiging voor de
fossiele sector waarvan de totale aandelenwaarde tot voor kort
nog werd geschat op 7 triljoen US$. Als ik Shell was, zou ik ook
zoveel mogelijk aandelen van de hand doen. Als ze straks
minder waard zijn, zit de strop tenminste niet bij Shell. Daarom
moeten de CEO’s deze praatjes houden. Net doen alsof er niets
aan de hand is en elke verantwoordelijkheid voor een
klimaatprobleem afschuiven naar de sector kolen en naar de
consument of naar de overheden die geen CO2 belasting willen
invoeren.
Intussen moet Shell even door het dipje heen. Grote
investeringen zijn opgeschort, zoals het boren in de Arctic Sea
bij Alaska, de gasvelden in Abu Dhabi en de teerzanden in
Canada. Zo’n tienduizend arbeiders zijn ontslagen. Voortzetting
van deze activiteiten zou overigens desastreus zijn geweest voor
het milieu, maar dat is voor Shell nooit een argument. In Nigeria
heeft Shell jarenlang miljarden verdiend met olie en door
lekkages van pijpleidingen een groot deel van de Niger delta
volkomen onleefbaar gemaakt. Een omvangrijk visrijk gebied dat
voedsel verschafte aan minstens 70.000 mensen is nu hartstikke
dood. Na een slepende rechtszaak is aan de inwoners van het
stadje Bobo een schamele vergoeding van €500 per jaar
gegeven. Sinds de lekkages in 2008 hebben de mensen zich
daarmee in leven kunnen houden. Dat is net zoveel als Ben van
Beurden in 2014 per 3 minuten verdiende. Dat geld is nu op maar
de verontreiniging zit er nog steeds.
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Broodje aap omtrent aardgas versus steenkool

Shell en ExxonMobil zijn bezig hun bussiness te verschuiven van
olie naar gas en zien in kool een concurrent die ze met behulp
van een negatief klimaatstempel om zeep kunnen helpen. Bij
verbranding van kool komt twee keer zo veel CO2 vrij als bij
verbranden van gas waardoor een centrale op gas per kWh
opgewekte elektriciteit minder broeikasgassen uitstoot dan een
centrale op steenkool. In de VS is de gasproductie in eigen land
enorm is toegenomen en de meeste oude kolencentrales kunnen
vanwege strengere emissie eisen niet meer concurreren tegen
modernere gascentrales. In Europa en met name Nederland zijn
we desondanks meer op kolen gaan stoken omdat dat
goedkoper is en daar is de milieubeweging boos over.
Voor een eerlijke vergelijking moeten we echter niet alleen naar
de energiecentrale kijken maar naar de hele keten. Een recent
zeer betrouwbaar rapport (Nature 538,88–91(06 October 2016)
concludeert dat er bij de winning van gas wereldwijd ca 2 %
ontsnapt. Dat was in het verleden zelfs 8 %. De verliezen bij de
moderne fracking methode ontstaan vooral tijdens het boren
voordat de exploitatie begint en nadat de exploitatie is gestopt.
Satelliet-waarnemingen van de atmosfeer boven de fracking
gebieden in de VS laten dan ook een zeer duidelijk beeld zien
van sterk verhoogde gehaltes methaan in de atmosfeer. Ook bij
- 23 -

steenkoolwinning komt methaan vrij. Volgens de USEPA komt er
tussen 0,5 en 0,8 % vrij.
Methaan dat zich in de atmosfeer bevindt is vergeleken met CO2
een factor 100 keer zo sterk broeikasgas maar blijft niet zoals
CO2 voor de eeuwigheid in de atmosfeer. Daarom wordt voor het
effect van methaanemissie op lange termijn niet met die factor
100 gerekend maar met de broeikasgaspotentie (green house
gas potential, GHP). Op een termijn van 100 jaar rekent het IPPC
daarvoor met een GHP van 25. De termijn voordat we over de
temperatuurstijging van 2 graden ten opzichte van 1900 zullen
gaan is echter veel korter dan 100 jaar. Bij het doortrekken van
de trend sinds 1900 en de huidige CO2 concentratie van 400
ppm behalen we die grens al binnen 25 jaar, dus in 2040. De
kans dat we dit via verduurzaming kunnen uitstellen is ondanks
het klimaatakkoord van Parijs vrijwel nihil. De grens zal
waarschijnlijk zelfs al eerder bereikt worden. In het gunstigste
scenario zijn we immers pas rond het jaar 2050 van de fossiele
brandstoffen af. Tot 2050 zal de CO2 concentratie eerst nog
verder toenemen. Pas vanaf die tijd kan het CO2 gehalte gaan
afnemen, waarbij het dan nog duizenden jaren zal duren voordat
we op het oude niveau van voor 1900 terug zijn.
Op een termijn van 20 jaar is de GHP van methaan als
broeikasgas een factor 85 sterker dan CO2. Bij 2 % lekkage van
methaan en 0,5 % voor steenkool wordt de verhouding van de
GHP per hoeveelheid opgewekte energie 2,7 tegen 2,4 in plaats
van 1 tegen 2. Het klimaatargument van de olieboeren klopt dus
niet, maar ook de ophef tegen de Nederlandse kolencentrales is
buiten proportie.
De concentratie methaan in de atmosfeer stijgt snel. Sinds 1900
is de concentratie boven het noordelijk halfrond gestegen van 0,8
tot 2 ppm . Dit betreft de gemeten concentratie in de atmosfeer
en niet de emissie. Om het broeikasgaseffect te vergelijken met
dat van CO2 moeten we dus niet met een GHP rekenen maar de
concentratie met 100 vermenigvuldigen. Dan zorgt de toename
van methaan voor een toename met 120 ppm CO2 equivalenten.
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CO2 zelf is in die periode gestegen van 295 naar 400 ppm dus
een toename met 105 ppm. Gaan we ervan uit dat omstreeks
1900 het klimaat stabiel was, dan is de huidige opwarming ten
gevolge van 225 ppm extra CO2 equivalenten dus in ongeveer
gelijke mate toe te schrijven aan een toename van methaan (120
eq) en CO2 (105 eq.).
Daarmee is nog niet alles gezegd. In een artikel van Christina
Nunez, (National Geographic 25 september 2014) wordt
gesteld dat het gebruik van aardgas als overbruggingsbrandstof
voor de transitie naar duurzaam helemaal geen
overbruggingsfunctie vervult maar een barrièrre. Door het
goedkope gas en de bouw van gascentrales met een
afschrijvingstermijn van 40 jaar wordt de overgang naar
duurzaam afgeremd en uitgesteld.
Tenslotte is er nog een ander aspect. Als we nu stoppen met
de emissie van methaan, kunnen we daar omstreeks 2050 al
de eerste vruchten van plukken. Methaan verdwijnt relatief snel
en wordt omgezet tot CO2.
Het totale gehalte CO2
equivalenten gaat dan al zakken. Binnen enkele tientallen jaren
kunnen we dan met het totale gehalte CO2 equivalenten weer
terug zijn op het niveau van 1900. Als we daarentegen nu alleen
zouden stoppen met CO2 emissie, zal het nog duizenden jaren
duren voordat de CO2 concentraties significant zakken.
Aardgas als overbruggingsbrandstof van steenkool naar
duurzaam is dus lariekoek ofwel een broodje aap dat in omloop
is gebracht door de jongens van de schaliegas- en oliesector
om het vege lijf te redden. Omdat er maar heel weinig politici
zijn die ooit scheikunde en natuurkunde in hun pakket hadden,
verkoopt het praatje heel vlot. Als we de klimaatverandering
willen beperken moeten we echter met prioriteit inzetten op het
wegnemen van alle emissiebronnen voor methaan. Dat zijn
behalve steenkool en aardgas ook de rijstvelden en de
herkouwers, de termieten, de moerassen, de smeltende
permafrost en de voorraden methaanijs op ca 500 meter diepte
in de arctische zeeën.
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Terugverdientijden
Bijna elk gesprek over duurzaamheid
en energietransitie loopt uit op een
oeverloze
discussie
over
terugverdientijden. Het is een
vernederlandste versie van “Return
on Investment (ROI)”, een begrip dat
breed
gedragen
wordt
door
economen. Daarmee kun je kiezen
tussen investeren in het één of in het ander. Er kleven echter
heel veel bezwaren aan dit begrip.
Ten eerste bevat het begrip geen enkele correctie voor het risico
van de vergeleken alternatieven. Dat is logisch want niets is zo
moeilijk als het voorspellen van toekomstige risico’s. De keuze
voor een rendement van 15 % bij aandelen tegen 7 % op
obligaties en vastgoed lijkt logisch. Toch kiezen veel beleggers
voor obligaties omdat die meer zekerheid geven.
Een tweede punt is dat terugverdientijden niet als een tijdloze
norm kunnen worden gebruikt. Tijdens perioden van
hoogconjunctuur met groeicijfers van 4 à 5 % per jaar hanteerde
de grootindustrie een ROI van 18% of terugverdientijden van 5 à
6 jaar als criterium. Die tijdsduur is een soort norm geworden
tussen de oren van economen en investeerders. Vijf à zes jaar is
toevallig ook een periode die economen nog denken te kunnen
overzien en die tegemoet komt aan de algehele kortzichtigheid
van mensen. Maar tijden veranderen en het criterium van 5 à 6
jaar is al lang niet meer realistisch. Het rendement van
beleggingen kan immers ook drastisch teruglopen zoals de
pensioenverzekeraars nu aan den lijve ondervinden. Een
particulier die voor de keus staat om te investeren zou
momenteel eigenlijk met het alternatief van 0,7 % rente op de
spaarbank moeten rekenen. Of, indien gecorrigeerd voor inflatie
en belasting met een verlies van 1 % op zijn kapitaal. Hij dient
niet te kijken of iets in meer of minder dan 5 jaar wordt
terugverdiend, maar of zijn kapitaal op de ene of op de andere
- 26 -

manier beter rendeert. Een installatie die jaarlijks 7% van het
geïnvesteerde bedrag aan kostenbesparing oplevert, moet niet
worden getoetst als een terugverdientijd van 14 jaar tegen een
fictief criterium van 5 jaar maar als een investering die 10 keer
zo veel oplevert als de spaarrekening.
Ten derde dient de toepassing van het begrip terugverdientijd
zuiver te gebeuren. Dat wil zeggen dat onderhoudskosten,
administratiekosten, afschrijvingen, belastingen allemaal eerst
verdisconteerd dienen te worden alvorens de opbrengst te
bepalen. Dat is in principe mogelijk en goede economen doen
dat ook, maar voor de leek wordt deze zuivering al snel te
gecompliceerd en gemakshalve weggelaten.
Zuivering is ook nodig in verband met externe kosten, die niet
direct betaald worden door de investeerder. Dat men dit
achterwege laat is ook logisch, want het berekenen van die
kosten is uiterst ingewikkeld en de resultaten zijn vaak zo
schrikbarend dat men ervoor terugdeinst. De belangrijkste reden
waarom vrijwel niemand deze correctie toepast is echter dat het
veel “aantrekkelijker ” is om kosten af te wentelen op de
samenleving. Daarom is geen enkel bedrijf bereid de externe
kosten te internaliseren. Zo worden bij elke automatisering de
besparing op arbeidskosten als pure kostenbesparing
ingecalculeerd en worden de kosten voor de daardoor
resulterende werkeloosheid op de samenleving afgewenteld.
Een ander bedrijf of de overheid moet de mensen maar
opvangen. Door die afwenteling van externe kosten wordt de
overige economie gedwongen om te groeien.
Als we het hebben over de transitie van fossiele bronnen naar
duurzame energie zou het internaliseren van de externe kosten
spectaculaire gevolgen hebben. Door de wereldbank zijn de
wereldwijde externe kosten voor fossiele brandstoffen geschat
op 5,3 triljoen US$. Delen we dit door het wereld energieverbruik
aan fossiele bronnen van 120 triljoen KWh dan komen we uit op
ruim 4 à 5 cent per kWh. De prijs voor steenkool zou verdubbelen
en alleen al de externe kosten voor een vat ruwe olie bedragen
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al bijna US$ 60. Zo zijn er ook externe baten die gemakshalve
niet worden verdisconteerd. De energietransitie schept per
miljoen geïnvesteerd vermogen 3 à 4 keer meer
werkgelegenheid. Internaliseren van externe kosten en baten
zou de terugverdientijd van investeringen in duurzame energie
drastisch verkorten en alle vormen van fossiele energie de markt
uit prijzen.
Terugverdientijden worden ook enorm “vervuild” door subsidies,
belastingen en belastingvrijstellingen. Grootverbruikers betalen
in Nederland vrijwel geen energiebelasting op gas en elektriciteit
en verrekenen de BTW of krijgen die terug. Een consument
daarentegen betaalt tussen de 3 en 14 cent belastingen per kWh
energie. De accijns op benzine en diesel is daarentegen wel
weer voor iedereen gelijk. Ook zijn de zogenaamd correctieve
energiebelastingen op gas, benzine en elektriciteit niet evenredig
met de energie-inhoud en helemaal niet evenredig met de
externe kosten per type. Dat een bromfiets met tweetaktmotor
per km net zo veel vervuilt als een zware dieselauto vinden we
niet terug in de accijns. Per kWh energie inhoud is de belasting
op benzine ruim drie keer zo hoog als op aardgas en is de
belasting voor een consument op elektriciteit zeven keer zo hoog
als die op aardgas. Het is een absurde situatie die uitermate
contraproductief is voor de overgang op duurzame energie.
Subsidies en vrijstellingen van wegenbelasting voor elektrische
voertuigen vormen een grote factor in de kostenvergelijking met
verbrandingsmotoren. Daartegenover staat dat duurzame
energie die wordt gekocht of verkocht volledig belast wordt met
energiebelasting, terwijl die strikt genomen bij een correctieve
belasting niet of veel minder belast zou moeten worden.
Belastingstelsels zijn tenslotte per land zo verschillend dat de
economische situatie van de energietransitie in Europa ontaardt
in een lappendeken met tal van onderlinge economische
problemen.
Een heel ander argument tegen het begrip terugverdientijd is ten
slotte dat het principieel onzinnig is doordat het geen rekening
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houdt met noodzaak, wenselijkheid of welzijn. Ik heb nog nooit
iemand over de terugverdientijd van zijn auto horen praten als
keuzecriterium voor merk en prijsklasse. Als we dat wel zouden
doen, zouden er geen auto’s rondrijden die meer dan € 10.000
kosten. Niemand praat over de terugverdientijd van een avondje
stappen, een luxe keuken, badkamer of ski-vakantie. We doen
deze uitgeven niet om het geld terug te verdienen maar omdat
we het gewoon willen. De energietransitie is echter geen luxe
maar keiharde noodzaak. Als we de zaak niet binnen 25 jaar voor
elkaar hebben, is het te laat. De opwarming wacht niet totdat wij
er volgens onze belachelijke berekeningen van de
terugverdientijd aan toe zijn om er iets aan te doen. Er komt geen
tweede kans! Door autonome geologische en klimatologische
factoren komt de opwarming in een versnelling die over 25 jaar
niet meer valt te keren. Het praten over terugverdientijden bij de
energietransitie is daarom net zo onzinnig als praten over de
terugverdientijd van een levensreddende medische ingreep.
Hetzelfde geldt voor de aanschaf van peperdure nieuwe
straaljagers en duikboten. We doen die uitgaven omdat we
vinden dat het moet. Daar kun je van mening over verschillen,
maar dat we de energietransitie noodzakelijk vinden is
internationaal en unaniem afgesproken, dus is de
terugverdientijd niet relevant. Het is van de zotte dat we dit begrip
zo laten prevaleren over wat we willen en wat we moeten.
Het is tijd voor een frisse wind die een einde maakt aan het begrip
terugverdientijd.
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Wegkijken
Wegkijken is een
vreemd woord met
een
bijzondere
betekenis, waar ik de
laatste tijd om de een
of andere reden
steeds aan moet
denken. Anders dan
bekijken of afkijken is
wegkijken helemaal
geen kijken meer, net zoals afleiden geen leiden en ontkennen
geen kennen meer is. Wegkijken is echter zeker niet hetzelfde
als ontzien. Wat is het dan wel?
Wegkijken is lichaamstaal. Door gedragsbiologen wordt het
beschouwd als een sterk ingekorte versie van een
overspronggedrag. Dat is gedrag dat de aandacht afleidt om
confrontaties te voorkomen. Het varieert van ergens anders naar
kijken tot afleiden of weglopen. Soms is het niet meer dan een
lichte verdraaiing van de ogen of het neerslaan van de oogleden.
Zoals een goed verstaander maar een half woord nodig heeft, zo
heb je voor lichaamstaal maar een minimaal gebaar nodig. Het
kan daarentegen ook juist heel erg versterkt worden. Dan slaan
we bijvoorbeeld de handen voor de ogen of we roepen uit “Oh
nee hè, of ‘’Dat kan niet waar zijn!” Niet willen zien is nog net
geen ontkenning.
Terwijl ik dit schrijf herinner ik me opeens hoe twee moeders
jaren geleden in de bekerfinale tegen voetbalclub Orion onder de
bank van de tribune kropen om een bloedstollende serie penalty
schieten door het Boa dreamteam waarin Bas, Rick en Thijmen
toen speelden, niet te hoeven zien.
Wegkijken kan trouwens ook met je voeten. Dat doen we als we
een kwaad geweten hebben, want dan zetten we al één voet in
de richting van het weglopen. Of het kan door de schouders te
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verdraaien om te laten merken dat we geen interesse in iemand
hebben. Wegkijken deden we vroeger om een boze blik van ons
moeder te ontwijken. “Kijk me aan!” riep ze dan nog kwaaier. Ik
heb de indruk dat dat niet zo veel meer gebeurt. Tegenwoordig
kijkt de jeugd vrijwel constant op de i-phone en daar helpt geen
moedertjelief (of boos) meer tegen. Wegkijken doen we ook in
het gesprek door ergens anders over te beginnen als het
onderwerp ons niet aanstaat. Maas en Walers zeggen “Da wi’k
òk nie” als ze het beslist niet met je eens zijn, zodat je er maar
over ophoudt. We kunnen ook in overdrachtelijke zin wegkijken
door geen verantwoordelijkheid te nemen als er een beroep op
ons gedaan wordt om te helpen. Dan zeggen we dat we nu even
geen tijd hebben, of geen geld. Ook het bekende “Not in my
backyard” syndroom voor bijvoorbeeld windmolens is zo’n
wegkijken. Of we doen het in de politiek door het
vluchtelingenprobleem aan een ander over te laten of naar een
ander land door te schuiven.
Wegkijken komt ook veelvuldig voor bij dieren en is uitvoerig
bestudeerd door de beroemde ethologen Conrad Lorenz en Nico
Tinbergen. Een hond die met de staart tussen de benen afdruipt
en schuin naar je omkijkt, kijkt eigenlijk ook weg. Wolven en
honden “praten” namelijk met hun staart. Vogels “praten” via de
richting van de snavel. Als twee kokmeeuwen naast elkaar gaan
staan met de snavel in dezelfde richting, betekent dat “Ik hou van
jou.“ Die houding is namelijk tegengesteld aan de dreighouding
met de snavels op elkaar gericht. Daardoor is de betekenis ook
omgekeerd. Wij “praten” bij gebrek aan staart en snavel via de
richting van de ogen en ons oogwit versterkt dat signaal. Geen
enkel dier toont zo veel oogwit. Wij zijn dan ook kampioen
wegkijken. Waarom ik daar de laatste tijd steeds aan moet
denken “da wi’k eiges òk nie.”
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Ontkennen
Ontkennen ligt direct in het verlengde van wegkijken, maar gaat
een beslissende stap
verder. Bovendien is het
uniek voor mensen,
terwijl wegkijken heel
algemeen
in
de
dierenwereld voorkomt.
Wegkijken
kan
onmiddellijk
gecorrigeerd worden, maar
ontkenningen
zijn
hardnekkig en graven
zich steeds dieper in,
vaak
met
een
opeenstapeling
van
steeds weer nieuwe ondeugdelijke argumenten. Uiteindelijk leidt
het tot leugens en angst voor gezichtsverlies indien moet worden
toegegeven. Bij de hele erge dingen ontkennen we tegen beter
weten in met de meest onzinnige argumenten. Mensen die roken
houden zichzelf voor dat zij geen longkanker zullen krijgen omdat
opa rookte als een schoorsteen en toch heel oud is geworden.
Mensen die hun geld verdienen met aardolie menen dat er
helemaal geen klimaatprobleem is en mensen die bumperkleven
of met hun telefoon achter het stuur zitten te klungelen, menen
dat zij geen gevaar lopen omdat zij heus wel goed opletten. Hoe
erger en pijnlijker het risico, des te sterker de neiging tot
ontkenning. Psychologen hebben er namen voor bedacht:
Irrational Risk Denial en Denialism. Het heerst enorm.
We doen het vooral met de dood. We zeggen tegen elkaar dat
de dode voortleeft in gedachten, in ons hart, in het DNA van de
kinderen, in de hemel of in het hiernamaals. Het idee dat de
doden op reis gaan naar een andere wereld, komt in bijna alle
godsdiensten voor. Soms komt de dode zelfs terug in een andere
gedaante (reïncarnatie), bij wederopstanding of als geest aan
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wie geofferd moet worden. Zelfs in de alleroudste graven van
40.000 jaar geleden, gevonden langs de Vézère in Frankrijk, zijn
aanwijzingen gevonden dat de nabestaanden belangrijke
gebruiksvoorwerpen aan de doden meegaven voor de lange reis.
In die tijd lag Nederland nog onder een dik pak ijs. Nadat het ijs
zich 7000 jaar geleden had teruggetrokken verscheen in ons land
de klokbekercultuur. Deze is genoemd naar de vorm van de fraai
versierde oude urnen met grafgiften die o.a. zijn gevonden in de
graven van Elsloo. Iets later, 5000 jaar geleden, werden de
hunebedden gebouwd. Ongeveer in diezelfde tijd werden in
Egypte de koningen in de piramiden bijgezet. Zij werden na
zorgvuldig balsemen geacht onsterfelijk te zijn en op reis te gaan
naar een andere wereld. De reis werd via hiërogliefen op de muur
in detail beschreven. De onsterfelijkheid gold overigens lang niet
voor iedereen. Het was een voorrecht van koningen, die vaak als
zonen van een God beschouwd werden. Dat is bij ons eigenlijk
ook nog zo. De koning van het voetbal, Johan Cruijf, is niet dood,
zei Henk Spaan nadat de legendarische held was overleden. In
onze woorden “uitvaart” en “heengaan” zit ook nog de verwijzing
naar een reis. Wij praten tijdens de rouwdienst tegen de doden
alsof die ons zien en horen. Ik ben van mening dat we die aardige
woorden beter eerder kunnen zeggen, maar zolang iemand nog
niet dood is, praten we er maar liever niet over. Het is wegkijken
dat overgaat in ontkenning als het te laat is.
Tijdens de rituelen rondom de dood zijn mensen eeuwen later, in
plaats van handige attributen voor de reis, diverse symbolen voor
het leven gaan meegeven. De positieve emoties van die
symbolen verzachten het verdriet. Dat zijn bij ons meestal
bloemen. De ene keer strooien we alleen wat rozenblaadjes in
het graf van een geliefde, in andere gelegenheden leggen we en
masse boeketten die nog in het cellofaan verpakt zitten. Witte
bloemen doen het als tegenstelling met het zwart van de dood
het best. Soms sprenkelen we water als symbool van leven,
maar in andere culturen wordt het leven gesymboliseerd met
eieren of luxe etenswaren die geofferd worden. In de tijd van
Abraham werd een lam geofferd dat via het vuur naar de
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ontvangende God verhuisde. Het branden van een kaars kan
een verwijzing zijn naar het verbranden van een offer, maar de
brandende kaars is tevens het symbool van eeuwig leven. Het
kan ook gezien worden als het verdrijven van duisternis door het
licht en het werd gedaan om kwade geesten te verdrijven.
Tijdens de rouwdiensten in Suriname dansen mensen op muziek
voor de doodskist uit en maken daarbij onverwachte bewegingen
om de boze geesten af te leiden, zodat die niet met de dode
meegaan in het graf of in de urn.
Ontkennen is het tegenovergestelde van geloven. Maar in
religieuze cultuur is dat anders. De gelovigen ontkennen de dood
terwijl diegene die erkent dat het leven eindig is, ongelovig is.

Als je vluchtelingen maar tegenhoudt is er geen probleem meer.
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Kopstukken
Amerika voerde campagne voor een
nieuwe president. Het vuilspuwen en
moddergooien bereikte een climax die ons
aan deze kant van de oceaan met stomme
verbazing en afschuw liet toekijken. Nog
nooit eerder verscheen er een grotere gek
als kandidaat voor president van het
machtigste land ter wereld. De lichaamstaal
van deze “Gorilla” zoals hij soms genoemd
werd, sprak voor zich. De lichaamstaal van
Hillary was overigens minstens even duidelijk.
Anderen noemden Donald Trump een
sexist, racist, facist, narcist of populist.
Door alle aandacht voor zijn stijl, die
overigens veel weg heeft van de stijl van
onze “Geen stijl” types, zou je haast
vergeten wat zijn beleid beoogt.
Een willekeurige greep: Uit de NAVO of
anders betalen, uit de VN, het Klimaat akkoord van Parijs
terugdraaien, ISIS kopstukken door VS sluipschutters laten
onthoofden, de omstreden pijpleiding voor vervoer van schalieolie en teerzandolie van Canada naar Texas doorzetten, alle
moslims de toegang tot de VS ontzeggen, een muur op de grens
met Mexico, belasting voor de rijken drastisch verlagen, abortus
wetgeving en homohuwelijk terugdraaien, Obamacare opheffen,
het EPA (het VS milieubureau) opheffen, het verdrag met Iran
over kernwapens opzeggen, vrij verkrijgbare wapens voor iedere
burger in de VS, ontginning van schaliegas en olie weer
stimuleren, de kolenmijnen weer openen, een handelsoorlog met
China starten, een stokje steken tussen de razendsnelle
opkomst van windmolens en zonneparken, die een bedreiging
zijn voor de kolenmijnen en ten slotte Hilary in de gevangenis
zetten.
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De meeste journalisten hebben de fout gemaakt om hun
aandacht alleen op de fratsen van deze halve gare te
concentreren of te denken dat minstens 43 % van de Amerikanen
die hem willen kiezen dom of niet goed snik is. Alle aandacht
vooraf ging naar het pussy grijpen van Donald en de emailgate
van Hillary. Weinigen schonken vooraf aandacht aan de
opgekropte onvrede die als een grote gasbel met groot succes
door Trump werd aangeboord.
Er zijn gelukkig ook andere kopstukken. Mocht u geen fan van
Hillary zijn, (persoonlijk zie ik ze liever ernstig kijken dat met die
gemaakte smile) dan raad ik iedereen die een beetje Engels kan
verstaan aan om via Youtube de speech van Michelle Obama in
New Hampshire nog eens te bekijken. Dat vooraanstaande
republikeinen haar een aap op hakken noemen is
onvoorstelbaar.
Nu alle aandacht naar Trump gaat
moeten we niet vergeten dat we hier
in Europa ook nogal wat verwarde
mannen en vrouwen hebben met
extreme ideeën. Op dit moment
hebben populisten met extreme
ideeën in de Europese landen bij
elkaar zo’n dertienhonderd zetels.
Hun aanhang varieert tussen 15 en
38% van de stemmen. De vaak
markante, meestal nogal brute kopstukken zijn dus slechts de
topjes van een heleboel grote ijsbergen van ontevredenheid en
protest. Het is niet alleen gevaarlijk om je door de haat zaaiende
uitspraken van de kopstukken te laten leiden, maar ook om je
erdoor te laten afleiden en daardoor de onderliggende onvrede
te negeren.
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Nine eleven.2

In oktober was ik ontroerd door dit plaatje van Kerry die het
klimaatakkoord van Parijs tekende. De “wijsheid kiest voor de
toekomst” zou er bij hebben kunnen staan.
Op woensdag 9 november werd ik echter wakker met een
enorme kater. Terwijl ik sliep, had het Amerikaanse volk gekozen
voor Donald Trump. De stinkend rijke ijdeltuit, vertolker van de
onvrede, brutaal, grof, onbeschaafd met uitspraken die voor 60
% gebaseerd zijn op leugens en voor het overige op niet waar te
maken beloftes. Als Trump doorzet, is het klimaat niet meer te
redden, dacht ik en velen met mij. Onvoorstelbaar dat dit kon
gebeuren. Of toch eigenlijk niet ?
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Achteraf tuimelden de dikke weekendbijlagen vol met analyses
en verklaringen over ons heen. Mijn hemel, wat een hoop
wijsheden bleken er opeens te bestaan. Als journalisten daar nu
eens vóór de verkiezing over hadden geschreven in plaats van
over de e-mails van Hilary of de pussy affaire van Trump, hadden
we nu waarschijnlijk een
andere situatie gehad. Het
wordt
helaas
steeds
duidelijker dat feiten er niet
meer toe doen en dat alleen
emoties en sensaties tellen.
Onvrede is in alle achteraf
analyses het centrale thema. Dat er onvrede heerst kan ik mij
voorstellen. Ik zou voor geen goud in een land willen wonen,
waar in het congres de multimiljonairs het voor het zeggen
hebben.
Waar
religieus-geïnspireerde
intolerantie
en
schijnheiligheid heerst en sociale voorzieningen erbarmelijk
slecht zijn. In een land waar wetenschappelijk bewezen waarheid
terzijde wordt geschoven omdat het financieel niet uitkomt. Waar
elke gek een schietgeweer bij zich kan hebben en waar het
onderwijs of uitermate slecht is of zo extreem duur dat alleen de
happy few dit kunnen genieten. Het is natuurlijk ook logisch dat
je ontevreden bent als de hele maakindustrie van je land naar
goedkope landen gaat, de kolenmijnen dicht gaan en de olie- en
gaswinning stagneert. Kortom als er in de zogenaamde Rust Belt
geen werk voor laaggeschoolde arbeiders meer is, wat gepaard
is gegaan met ontvolking, leegstand en verloedering. Als daarbij
komt dat het land wordt overspoeld door illegale immigranten die
voor een habbekrats het kleine beetje nog overgebleven werk
doen, krijg je vanzelf de sfeer die Trump aan de macht heeft
geholpen. Als een land verloedert, kiest het volk een rebel die
hun taal spreekt en die tegen de elite schopt.
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VS werkgelegenheid in de maak industrie (in duizenden banen)
tussen 1980 en 2014
Het agenderen van de problemen is echter één ding, ze oplossen
is nog iets anders. Persoonlijk geloof ik niet dat Trump in staat
zal zijn de vervallen autofabrieken voor zescylinder
benzineslurpers weer rendabel te maken. Ook niet dat hij de
verliesgevende kolenmijnen en stinkende kolencentrales weer
kan openen. En helemaal niet dat hij de exploitatie van gas en
olie via fracking weer rendabel kan maken en daarmee kan
concurreren tegen goedkope olie uit Saoedi Arabië. Hij kan nog
zo hard ontkennen dat er een klimaatprobleem is, maar de
onontkoombare energietransitie kan hij niet meer tegenhouden
omdat energie uit wind en zon inmiddels goedkoper is dan uit
kolen of gas. De kapitaaldrain gevolgd door het faillissement van
de fossiele energie sector, waarin Trump’s meeste vrienden
zitten, kan hij niet tegenhouden. Daarmee zal het hem dus ook
niet lukken de pensioenen voor zijn bejaarde witte kiezerslegioen
uit Florida veilig te stellen. Deze grotendeels in fossiele
energiefondsen belegde pensioenen zullen eenvoudig
verdampen. Wel zal hij, om zijn beloftes waar te kunnen maken,
heel veel geld moeten gaan lenen en torenhoge schulden gaan
maken, waardoor de rentes oplopen. De banken verheugen zich
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daar al op met hogere aandelenkoersen. Dat is nu juist het soort
financieel beleid waar we in Europa vanaf willen. Trump wil de
vrije handel in de wereld opheffen en dus de gigantische
importen uit China tegenhouden, maar ik geloof niet dat hij
daardoor de concurrentie met China op het gebied van economie
en technologie kan winnen. Ik denk ook niet dat hij de armoede
onder Afro-amerikanen en Latino’s eenvoudig kan wegnemen
via het deporteren van elf miljoen illegale migranten en een
drastische belastingverlaging voor de bedrijven. De meeste grote
bedrijven betalen immers al nauwelijks winstbelasting omdat ze
die via tal van slimme constructies ontlopen. Hij kan wetgeving
terugdraaien maar Ik geloof niet dat hij het gebruik van hasj, de
emancipatie van de vrouw, de homorelaties en de abortussen
kan tegenhouden. Ik geloof al helemaal niet dat hij het probleem
met ISIS zal oplossen. De door Koerden verslagen terroristen
zullen eerder de VS weer als doelwit weten te vinden en als de
Trump towers de Twin towers achterna gaan, wil ik Trumps
gezicht nog wel eens zien. Ik moet ook nog maar zien dat hij
Letland en Litouwen in de steek laat als Poetin daar de grens
oversteekt. Ik kan niet geloven dat hij de verlammende
polarisatie in eigen land kan tegengaan en dat hij de nieuwe
revolutionaire beweging door volgelingen van Bernie Sanders
die dit hele systeem van verkiezingen zat zijn, kan tegenhouden.
En hoewel ik dat allemaal niet geloof, ben ik er toch niet gerust
op. Ik ben bang dat zijn boze geest overslaat naar Europa. Dat
onbeschoftheid, populisme, racisme en nationalisme sterker
worden aangewakkerd. De “eigen volk eerst” partijen in Europa
behaalden bij de laatste verkiezingen al heel veel stemmen. Als
we niet oppassen glijden we af naar een situatie waarvan we
hadden afgesproken: Dat nooit meer!
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Hoogtepunten
Terwijl Xinix de ziener gezeten op een
hoogzit thuis de wacht hield,

konden wij hoog boven de invloed van
mest en roet bergen verzetten

en plukten we de dag in een botanisch paradijs
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Bij onze broer in het hoge
Noorwegen maakten we
schoonschip

Zaagden alles kort en klein
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Voerden het hoognodige af

en importeerden we een groene toekomst
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Froukje deed met een team gedreven wereldverbeteraars mee
aan een wedstrijd voor het beste idee om zwerfvuil uit de
rivieren te halen,
Ze lieten ze zich inspireren door de wilgenboom, brachten het
klassieke zinkstuk van wilgentenen tot drijven en creëerden met
low tech een reusachtige zeef van 10 x 10 meter, de Sweeping
Willow.

Klein deel van de grote Sweeping Willow

Ze kwamen hoopvol door de eerste selectie, maar moesten het
afleggen tegen veel duurdere en onwerkbare luchtfietserij.
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Om van het gas af te komen installeerden wij een waranda met
12 extra zonnepanelen en een warmtepomp.
Het resultaat: minder uitstoot van CO2 werd gevierd.
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Op Dickensdag in Druten verkocht de kolenboer van de
coöperatie Opgewekt Maas en Waal aan deftige dames schone
energie als alternatief voor vieze kolen. De actie was een groot
succes. Reeds de volgende dag besloot Shell om samen met
een consortium bij Borssele voor de kust van Zeeland twee
windparken met honderden turbines te gaan bouwen.
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Ontluikende wijsheden
Na vele vieze flatsen op de autolak, talloze braakballen met dode
muizenissen en spookachtige schimmen in de nacht kon het jaar
niet meer stuk, toen onze uilenkast een broedsucces opleverde

Met deze twee ontluikende wijsheden in de hand

Wensen wij alle lezers een bevleugeld nieuwjaar
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