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‘Doe het licht uit als je de deur uitgaat.’
‘Scheid en recycle je afval.’
‘Koop duurzame producten.’
Dat waren de ‘groene geboden’ waarmee 
ik als kind opgroeide. Een beter milieu 
begint immers bij jezelf, zo leerde ik van de 
Postbus 51-campagne die de Nederlandse 
overheid in de jaren negentig lanceerde. 
Als toegewijde wereldverbeteraar volgde 
ik de adviezen braaf op en spoorde mensen 
in mijn omgeving aan om hetzelfde te 
doen. Als we allemaal ons steentje bijdra-
gen kunnen we de planeet redden, daarvan 
was ik heilig overtuigd.

Inmiddels ben ik de dertig gepasseerd en 
een illusie armer. Want de ecologische 
crisis is de afgelopen decennia alleen maar 
gegroeid. 

De Postbus 51-spotjes zijn al ruim twin-
tig jaar van de buis maar de gedachte 
erachter is nog steeds springlevend. Overal 
worden we om de oren geslagen met 
lijstjes van ‘dingen die jij kunt doen voor 
het klimaat’. Er zijn talloze klimaatgidsen 
met praktische tips om je eigen leven te 
verduurzamen. Ik begrijp de behoefte: het 
biedt mensen een welkom handelingsper-

Aan de ene kant de economische groei 
en de bijgaande groei van consumptie 
en vervuiling blijven stimuleren,  
aan de andere kant het individu vragen 
duurzamer te leven – een gotspe! 

En toch ben ik tegen de stelling. Níet om-
dat de verantwoordelijkheid primair bij het 
individu ligt – het ‘zelf’ in de liberaal-eco-
nomische zin is namelijk een fictie; wij zijn 
geen atomaire individuen die op rationele 
gronden ons eigenbelang maximaliseren. 
De mens die géén deel van de gemeen-
schap uitmaakt, is een god of een beest, 
wist Aristoteles al. Psychologisch onder-
zoek bevestigt dat de mens primair een 
sociaal en politiek wezen is.

Met een realistischer mensbeeld komt  
een realistischer kijk op verantwoordelijk-
heid. Het aristotelische ‘zelf’ is behalve 
egoïstisch ook altruïstisch, behalve ratio-
neel ook emotioneel. Het laat zijn hande-
len sturen door de groep, door omgevings-
invloeden. 

Neem de internist die een ecologische 
voetafdruk heeft van 4,5 aarde – als ieder 
mens zo zou leven als deze vrouw zouden 

spectief. We willen niet alleen horen over de 
ellende in de wereld, we willen weten hoe 
we het beter kunnen maken. Maar wat nou 
als je merkt dat al die groene inspanningen, 
bezien vanuit het grotere plaatje, geen enkel 
effect sorteren? Dan maakt dat gevoel van 
empowerment plaats voor een gevoel van 
machteloosheid.

Begrijp me niet verkeerd: ik wil niemand 
ontmoedigen om milieubewuster te leven. 
Het is heus goed om minder te vliegen en 
vegetarisch te eten, maar het is niet goed 
genoeg. Zolang we ons blijven blindstaren 
op individuele gedragsverandering blijven 
de ware schuldigen buiten schot. In plaats 
van elkaar de maat te nemen, moeten we 
de verantwoordelijkheid leggen bij dege-
nen die daadwerkelijk verantwoordelijk 
zijn. Want terwijl automobilisten braaf 
sparen voor een elektrische auto, blijft Shell 
doodleuk doorgaan met het oppompen van 
olie. Terwijl vakantiegangers zich schamen 
voor hun vlieggedrag, ijveren politici voor 
de verdere uitbreiding van Schiphol. Zij zijn 
degenen die zich moeten schamen. 

Als we deze ecologische crisis willen bezwe-
ren zullen we in actie moeten komen als bur-
gers, in plaats van als consumenten. Door 
de straat op te gaan om actie te eisen, zoals 
de duizenden ‘klimaatspijbelaars’ afgelopen 
jaar deden. Door de strijd aan te binden met 
de fossiele industrie, zoals de advocaten 
die Big Oil voor het gerecht dagen. Door na 
te denken over ambitieus en alomvattend 
klimaatbeleid, zoals de architecten van een 
Green New Deal. Als deze hoopvolle initia-
tieven één ding laten zien dan is het wel dat 
een beter milieu niet bij jezelf begint, maar 
bij een gezamenlijke inspanning.
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er 4,5 aardes nodig zijn. Is zij daar zelf vol-
ledig verantwoordelijk voor? Nee, zij leeft 
in een maatschappij die tot vervuilen aan-
zet. Haar ouders leerden haar vlees eten. 
Haar broers, collega’s, buren en vrienden 
wonen ook in te grote huizen, kopen te 
veel spullen, rijden auto, vliegen.

Is de internist dan volkomen machteloos? 
Dat nu ook weer niet. Als zij de discipline 
heeft kunnen opbrengen om een studie 
af te ronden, lukt het haar vast ook om 
selectiever te zijn in de prikkels die zij 
binnenlaat. Denk aan stoppen met tv-kij-
ken, onnodig internetten, interieurbladen 
lezen. Als zij de medische vakliteratuur kan 
bijhouden, kan zij ook onderzoeken wat 
haar eigen voetafdruk is en hoe ze die kan 
terugbrengen. 

Het helpt dat sociale invloed twee kanten 
op werkt. Als de internist haar eigen 
voetafdruk terugbrengt tot 0,9 aarde, 
beïnvloedt ze daarmee weer het gedrag 
van broers, collega’s, buren en vrienden, 
die weer het gedrag beïnvloeden van ande-
ren, enzovoorts. Verder heeft de internist 
invloed als stemmer, consument, belegger, 
voorzitster van de maatschap, raadslid  
van D66. 

Dus juist doordat wij mensen geen atomai-
re individuen zijn maar altijd al posities 
innemen in netwerken, kunnen wij onze 
verantwoordelijkheid binnen die netwer-
ken nemen. Een paradox waar Hans van 
Mierlo van gesmuld zou hebben.
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“Samen maken we Nederland steeds duur-
zamer. Pak de fiets naar werk of laat je vloer 
isoleren. Besparen doe je op jouw manier.” 
Dit staat op de website van de overheids-
campagne ‘Iedereen doet wat’, waarmee 
individuele bijdrage aan de aanpak van 
klimaatverandering wordt gestimuleerd. 
Het individu als drijvende kracht achter 
een grote maatschappelijke transitie.  
Dat is helemaal in lijn met het vertrouwen 
van D66 in de eigen kracht van mensen. 
Maar is dat wel terecht?




