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Ik herinner me de eerste keer dat ik ging stemmen nog goed. Het was voor 
de Europese verkiezingen, op 14 juni 1984, en ik was net klaar met de middelbare 
school. 

Het was een tijd waarin grote mondiale vraagstukken het gesprek van de dag 
waren, zoals het al dan niet plaatsen van kernwapens in Nederland, de apartheid in 
Zuid-Afrika en het steunen van dictaturen in Midden-Amerika door de Verenigde 
Staten.

Het stemlokaal was in de koffiekamer van de Gereformeerde Kerk in Lunteren, 
de kerk waar we thuis lid van waren. Ik had een arsenaal aan buttons opgespeld 
toen ik naar het kieslokaal fietste. Van ‘ME, weg ermee’ tot ‘Ban de bom’ en ‘Steun 
de FMLN’, de linkse verzetsbeweging in El Salvador. 

Ik was al op jonge leeftijd geïnteresseerd geraakt in de wereld, wat in een stroom-
versnelling kwam toen vier Nederlandse journalisten op 17 maart 1982 werden ver-
moord in El Salvador. Mijn kamer was behangen met actieposters en affiches (naast 
posters van de rockgroep Queen), ik voerde actie op school en liep mee in demon-
straties. Maar ik was enorm blij dat ik die dag voor het eerst echt met mijn stem de 
koers van ons land mede kon bepalen.

Sindsdien heb ik geen verkiezing overgeslagen en ook op 17 maart ga ik mijn  
burgerplicht vervullen. De laatste twee keren gingen we zelfs met heel het gezin, 
sinds onze zonen de stemgerechtigde leeftijd hebben behaald. Zoals je vroeger  
met z’n allen op zondag naar de kerk ging.

Deze verkiezingsspecial maken we met steun van een aantal partners, vooral 
om te laten zien dat het ertoe doet te gaan stemmen en dat het uitmaakt welke  
coalitie ons land straks zal regeren. 

Meer dan ooit kent de wereld grensoverschrijdende problemen en de coronacrisis 
laat ons merken dat we allemaal met elkaar verbonden zijn – en dat de tijd voorbij 
is dat je je kunt verschuilen achter de dijken, om alles wat anders is als een gevaar  
te zien. 

In het openingsessay schrijft Kathleen Ferrier dat democratie niet voor bange 
mensen is en dat de macht bij ons ligt: bij de demos. Het is zaak tot een heldere  
keuze te komen, omdat democratie niet vanzelfsprekend is – ze is kwetsbaarder  
dan we denken. 

We interviewen inspirerende politici: van de vertrekkende nestor op het gebied 
van ontwikkelingssamenwerking (Joël Voordewind) tot een nieuwkomer van een 
partij die als enige echt voor een duurzame systeemverandering is (Christine Teu-
nissen, PvdD). Verder laat CDA-Kamerlid Anne Kuik zien dat hulp helemaal geen 
portefeuille voor backbenchers hoeft te zijn; op de kandidatenlijst staat ze met stip 
op nummer drie. 

Ook vergelijken we partijprogramma’s op mondiale thematiek, spreken we met 
influencers – zoals virologe Marion Koopmans – die het belang van een sterk wereld-
wijd beleid onderstrepen en eindigen we met een tweegesprek tussen grootvader en 
kleindochter De Gaay Fortman over onze grondwet, waar we zuinig op moeten zijn. 
Het is hun missie jonge Nederlanders eraan te herinneren dat de grondwet ons in 
de praktijk heel goed beschermt tegen populisme.

Ik ga in elk geval stemmen op 17 maart, ik hoop alle lezers van Vice Versa ook.

Marc Broere
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ESSAY

Dat democratie dus niet vanzelfsprekend is, dat ze kwetsbaar is – 
en dat daarom dat basisrecht, om te stemmen, van groot belang is. 
Lang werd dan ook de stembusgang, vooral in landen die net  
armoede of een autoritaire tijd achter zich lieten, gezien als het  
ultieme bewijs van een functionerende democratie.

Democratie begint bij verkiezingen, maar heeft méér nodig, 
zoals instituties die zorgen voor macht en tegenmacht: een functio-
nerend parlement, waar de volksvertegenwoordiging zonder last of 
ruggenspraak, onafhankelijk, haar werk kan doen. 

Een uitvoerende macht, die integer is en nooit haar bestaansrecht 
uit het oog verliest: het welzijn van de burger. Daarom is ook een 
autonome rechterlijke macht, die los van andere instituties met ge-
zag haar oordeel kan geven, een voorwaarde voor een functioneren-
de rechtstaat, voor democratie. 

Anno 2021 is er onmiskenbaar nog een andere grote speler van 
belang voor het behoud van het stelsel: de (sociale) media. Niet 
alleen omdat er politici en regeringsleiders zijn die bij voorkeur via 
Twitter hun beleidsvoornemens kenbaar maken, maar ook omdat 
juist in deze tijd van sociale media en nepnieuws er behoefte is aan 
objectieve berichtgeving, aan waarheidsvinding, onderzoeksjourna-
listiek en toetsstenen. 

Vrijheid van meningsuiting is een burgerrecht en een fundament 
voor democratie. De burgers, de demos, moeten op grond van be-
trouwbare informatie hun keuzes kunnen maken. Die moet dus  
beschikbaar zijn en de burger moet die tot zich willen nemen. 

Maar ook zijn media medeverantwoordelijk voor het tegengaan 
van polarisatie; het uitspelen van mensen tegenover elkaar, het  
aanwakkeren van angst, het verdiepen van breuklijnen en het  
maken van onderscheid tussen burgers. 

In de Verenigde Staten zagen we waartoe het kan leiden als een 
populistische leider simpelweg de waarheid ontkent, zijn vele vol-
gelingen voedt met het idee dat de waarheid niet waar is en blijft 
beweren dat hij de rechtmatige winnaar is. Wat er op 6 januari in 
Washington gebeurde heeft de wereld geschokt, maar het was niet 
de eerste keer dat een evidente waarheid werd ontkend. 

Hetzelfde zagen en zien we in Brazilië, in de manier waarop  
de democratie stelselmatig wordt ondermijnd, waar de politieke te-
genstanders van president Bolsonaro door een onrechtmatig vonnis 
zijn uitgeschakeld. Ook daar wordt de werkelijkheid, zoals die van 
Covid-19, ontkend. Inheemse volken verliezen hun burgerrechten  
en de politie heeft er vrij spel bij het moorddadig onderdrukken  
van sociaal protest. 

Het is veelbeduidend dat velen het bewust ondermijnen van de-
mocratie, met alle gevolgen van dien, pas schokkend vinden als het 
in de VS plaatsvindt, omdat het een westerse democratie betreft –  
en dan nota bene in het land dat volgens sommigen nog steeds de 
leider van het Westen is. 

Zelf vond ik de gebeurtenis in Washington vooral schokkend 
in het licht van wat er diezelfde dag, slechts enkele uren eerder, in 
Hongkong gebeurde. In een grootscheepse actie is zo ongeveer de 
gehele oppositie geëlimineerd. Mensen die opkwamen voor demo-
cratie, werden opgepakt en vastgezet.

Terwijl aan de ene kant van de wereld, in Washington, het hart 
van de democratie – het Capitool – met voeten en geweld werd ge-
treden, werden er aan de andere kant mensen die soms met gevaar 
voor eigen leven opstonden voor de democratische waarden gevan-
gengezet. 

Democratie 
    is niet voor 
bange mensen

Een van de gearresteerden is Benny Tai, tot aan zijn recente ont-
slag professor in de rechten. In de jaren dat ik in Hongkong woonde 
heb ik veel gesprekken met hem gevoerd, waarbij hij graag zijn visie 
op democratie uiteenzette. Hij benadrukte dan het belang de demo-
cratie te blijven vernieuwen, aan te passen aan de tijd, om bestand 
te blijven tegen de sterk toenemende druk van autoritaire regimes, 
zoals dat van China. 

Die worden steeds assertiever en krijgen meer voet aan de grond 
als een interessant alternatief voor liberale democratieën. Vaak kreeg 
ik in China de vraag wat er nu zo begerenswaardig is aan democratie, 
als die ertoe leidt dat mensen als Trump en Bolsonaro legitiem aan 
de macht komen. 

In Nederland en elders in Europa heb ik – veel regelmatiger  
dan ik had verwacht – mensen horen zeggen dat een kapitalistisch- 
autoritair regime zoals dat van China ook wel voordelen biedt: er  
is een langere-termijnvisie en niet alles hoeft eindeloos uitgediscus-
sieerd te worden. Je kunt vaart maken. 

Als de regering klimaatverandering wil aanpakken en bepaalt dat 
in een stad met dertig miljoen mensen binnen drie maanden alle 
bussen elektrisch moeten rijden, dan gebeurt dat. Of als er door 
corona talloos veel steden in lockdown moeten, avondklokken in-
gevoerd, vliegvelden gesloten en mondkapjes verplicht, het gebeurt 
direct – zonder eindeloos ‘polderen’ in een parlement of uitkauwen 
aan talkshowtafels. 

Volgens sommigen is dat een verademing. Maar ten koste van wat? 
Juist vanwege het aantrekkelijke van andere bestuursvormen is 

het noodzaak bewust stil te staan bij de betekenis van democratische 
vrijheden, de waarden die wij in Europa en Nederland kennen, om 
vervolgens bij onszelf te rade te gaan: wat zijn ze ons waard, willen 
we ze beschermen en zo ja: hoe? 

Want dat we die waarden vanzelfsprekend behouden, is allesbe-
halve zeker. Mensen als Benny Tai wijzen erop dat de oude democra-
tische vormen niet meer bij deze tijd passen. De top-downstructuur 
die je in veel democratische landen èn partijen ziet, is volgens hem 
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In een tijd van grote gebeurtenissen 

ligt de moedeloosheid op de loer: 

wat zou mijn stem uitmaken? 

Veel, zo brengt Kathleen Ferrier 

in herinnering: de macht ligt bij 

ons, de mensen, de demos. Voorbij 

de verwarring is het zaak tot een 

heldere keuze te komen, omdat 

democratie niet vanzelfsprekend 

is – ze is kwetsbaarder dan we 

denken. Een essay om het 

afglijden vóór te zijn.

In mei ’68 was er een opstand van studenten in Parijs. Toen het 
een Kamerlid van de Boerenpartij ter ore kwam dat studentenleider 
Daniel Cohn-Bendit Nederland wilde bezoeken, vroeg hij de minister 
van Justitie of ‘deze vreemdeling’ met een ‘anarchistisch en revolutio-
nair standpunt’ de toegang tot ons land kon worden ontzegd. 

Carel Polak (VVD) antwoordde: ‘De democratie is niet een staats-
vorm voor bange mensen, niet voor mensen die voor elke politieke 
beweging of elke politieke verandering angstig zijn.’ Later citeerde 
premier Lubbers deze woorden graag en zo ontstond de uitspraak: 
‘democratie is niet voor bange mensen’.

Dat geldt zeker in deze tijd en in ons land.
Op 17 maart zijn er verkiezingen, maar voor veel mensen zal de 

gang naar de stembus al iets zijn waar moed voor nodig is. We zitten 
midden in een lockdown, thuisblijven is het devies. Het is te hopen 
dat de maatregelen die de regering genomen heeft tijdig genoeg en 
voldoende zijn om te voorkomen dat stemmen verloren gaan door  
de pandemie.

Stemmen is een basisrecht en de kern van democratie: het is im-
mers het systeem waarin de demos, het volk, het voor het zeggen heeft 
en zijn vertegenwoordigers kiest. De jaren die ik in Chili doorbracht 
tijdens de dictatuur van generaal Pinochet en, recenter, mijn jaren in 
Hongkong terwijl China steeds assertiever werd, leerden me wat het 
betekent in een land te wonen dat níet democratisch wordt bestuurd. 

Tekst: Kathleen Ferrier
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uitgewerkt: de democratie van morgen moet je organiseren in net-
werken. 

In lokale samenwerkingsverbanden van mensen rondom een on-
derwerp dat van gemeenschappelijk belang is, zoals het schoonhou-
den van de woonomgeving, acties om klimaatverandering tegen te 
gaan, om huiswerkbegeleiding of voedseldistributie op te tuigen;  
het zijn allemaal aanzetten voor samenwerking, die maatschap- 
pelijke verandering teweeg kunnen brengen. 

En die mensen politieke invloed geven door het besef – wéér – 
zeggenschap over het eigen leven te krijgen. Benny Tai deed dat en 
was succesvol. In november 2019 boekte de oppositie een ongekende 
overwinning bij de deelraadsverkiezingen in Hongkong. 

Maar nu zijn daar de voorstanders van democratie monddood 
gemaakt en de parlementsverkiezingen voor onbepaalde tijd uit- 
gesteld. Mensen in Hongkong zouden er heel veel voor over hebben 
om, zoals wij straks op 17 maart, de kans te hebben hun stem te 
doen gelden.

Wat er in het Capitool is gebeurd was hartverscheurend, maar 
ook veelzeggend. Het feit dat de vlag van de Confederatie daarbin-
nen werd gedragen, maakt de racistische ondertoon van het protest 
duidelijk. De ‘wij’ die ‘ons de overwinning niet laten afnemen, al 
zeggen de officiële uitkomsten dat we verloren hebben’ zijn de witte 
Amerikanen, maar toch zagen we die dag ook de veerkracht van  
de democratie. 

In de staat Georgia werden de eerste Joodse en de eerste Afro- 
Amerikaanse senator gekozen en de toestand binnen en buiten 
het Capitool opende bij sommige aanhangers en partijgenoten van 
Trump eindelijk de ogen, waardoor ze hun steun aan hem hebben 
opgezegd.

Wat er op 6 januari vrijwel tegelijkertijd in Washington en Hong-
kong gebeurde, maakt duidelijk wat er op het spel staat, voor ons: 
in Europa en Nederland. Ook hier staat democratie onder druk. 
Ook hier is er nepnieuws, worden angsten aangewakkerd en zijn er 
scheidslijnen, die doorlopen tot in onze democratische instituties – 
Rutte III is erover gevallen. 

Er is sprake van een systeemcrisis in de Nederlandse rechtstaat en 
daarom is het van belang juist nu, als volk, ons democratische recht 
te benutten en onze stem uit te brengen. Dat burgerrecht mogen we 
ons nooit of te nimmer laten ontnemen, zelfs niet door corona.

Of misschien moet ik zeggen: vanwege Covid-19 zouden we extra 
gemotiveerd moeten zijn om te stemmen, want als we spreken over 
democratie en democratische waarden, dan heeft het ons een aantal 
zaken heel duidelijk gemaakt. 

In de eerste plaats hoe we als mensen allemaal, wereldwijd, met 
elkaar verbonden en dus afhankelijk van elkaar zijn. Het virus maakt 
geen onderscheid, niet in gender, afkomst, cultuur, religie, woon-
plaats, opleiding, seksuele geaardheid of wat dan ook. 

We zijn allemaal even kwetsbaar en daarom, zo ervaren we nu, 
hebben we elkaar nodig. Als wij in dit deel van de wereld bijvoor-
beeld alle vaccins voor onszelf houden, leidt dat snel tot mutaties 
van het virus in gebieden waar nog niet gevaccineerd wordt, zoals 
Brazilië, Zuid-Afrika, India – en schieten we uiteindelijk met ons 
vaccin niets op. 

Ook heeft het virus ons genadeloos de zwakke plekken in het 
weefsel van onze menselijke samenlevingen getoond. Het is on-
miskenbaar dat de mensen in de meest kansarme posities ook het 
meest kwetsbaar zijn. Wat de ziekte betreft, maar ook qua negatieve 

economische en maatschappelijke gevolgen, zoals in het onderwijs, 
waar behalve een dramatische kennisachterstand ook toename van 
huiselijk geweld en misbruik het gevolg zijn van schoolsluitingen. 

In een sloppenwijk in Bangladesh slaat dit soort malaise harder 
 toe dan in een buitenwijk van Genève – en toch is men in die bui-
tenwijk afhankelijk van het welzijn van de mensen in de sloppen-
wijk. Dat betreft de verspreiding van het virus, maar ook de gevol-
gen die het voor de wereldgemeenschap heeft, als armoede en 
ongelijkheid daar toenemen. 

Wij – hier, in Nederland, in onze geprivilegieerde positie – zijn 
afhankelijk van beslissingen van overheden en individuen op alle 
andere denkbare plaatsen ter wereld. Covid dwingt ons het collec-
tieve belang boven het eigen individuele belang te stellen. Eigen 
land, eigen mensen, eigen volk eerst werkt niet. 

We hebben nu ten diepste ervaren dat het leven ook voor ons 
híer niet maakbaar is. Kijken we vandaaruit naar de waarden die 
democratie voorstaat, dan zouden we, naar mijn mening, zeker nu 
daarvoor moeten opkomen. 

Vanuit het isolement waarin velen van ons zich nu bevinden, 
dreigt weleens de moedeloosheid toe te slaan en het idee dat het 
niet uitmaakt of je gaat stemmen of niet. 

Niets is minder waar. 
Want wij leven in een democratie. Wij, de mensen, de demos,  

hebben het voor het zeggen. We hebben een stem, we hebben 
macht, wij kunnen bepalen wat er gebeurt.

Het is nu geen tijd voor moedeloosheid, maar voor bewuste  
keuzes. 

Een van de mooiste toespraken die ik ken en die mij altijd weer 
ontroert, is die van Robert F. Kennedy op 4 april 1968. Hij was op 
verkiezingscampagne in Indianapolis, toen hij hoorde van de moord 
op Martin Luther King en hij dat bekendmaakte. 

‘Op deze moeilijke dag, in deze moeilijke tijd,’ zei hij, ‘staan wij als 
burgers van dit land voor de keuze te bepalen wat voor land we wil-
len zijn en welke kant wij, als land, op willen. Kiezen we voor haat 
en verdeeldheid of kiezen we ervoor elkaar te wìllen begrijpen, zijn 
we bereid de moeite te doen haat en bloedvergieten te vervangen 
door wederzijds begrip, op grond van betrokkenheid, interesse en 
liefde…’

Het gaat om de keuzes die wij maken, als mensheid, als volk en 
als individu. Daar begint het, met u en mij. Onze keuze, onze stem: 
iedere stem doet ertoe. 
Daarom is het stemrecht 
dat ons in een democratie 
gegeven is méér dan een 
(burger)recht: het is een 
voorrecht. •
Kathleen Ferrier is voorzitter 
van de Nederlandse Unesco 
Commissie, voormalig 
CDA-Kamerlid en heeft  
wereldwijde woon- en werk-
ervaring. Ze hield in 2019  
de Anton de Kom-lezing,  
die onlangs als essay is uit- 
gegeven onder de titel Hoe 
wij hier ook samen kwamen
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Op de ochtend van 14 januari werd ik 

wakker met gemengde gevoelens. Eerst 

was ik opgetogen mijn grondwettelijk 

recht te mogen uitoefenen, door te stem-

men op de presidentskandidaat van mijn 

keuze – en ik had nog nooit gestemd!

Daarna voelde ik me diep bezorgd over 

mijn eigen veiligheid buiten de muren 

van het flatgebouw. De stand van zaken 

in Kampala was vrij belachelijk. De laatste 

vijf dagen hingen er legerhelikopters in 

de lucht en stonden er zwaarbewapende 

soldaten in haast elke drukke straat en 

woonwijk.

Niettemin zou niets me tegenhouden 

om mijn stem uit te brengen op mijn 

kandidaat. Voorzien van mijn ID-kaart en 

stembewijs ging ik op pad naar mijn kies-

lokaal, een kilometer of vijf verderop.

Om kwart over acht was ik al op het 

stembureau, als een van de eersten, vlak 

voordat de keten van kiezers echt lang 

begon te worden. Twee uur later was ik 

klaar, maar ik bleef nog een uur om het 

gebeuren te bekijken, hoewel de vervaar-

lijk uitziende militairen ons geregeld de 

gebruikelijke blikken van achterdocht  

en dreiging gaven. 

Op de terugweg dacht ik eraan in te 

loggen op sociale media om bij te blijven 

over de voortgang in andere provincies. 

Na een aantal mislukte pogingen drong 

het plotseling pijnlijk door: de regering 

had ’s nachts het internet in heel het land 

platgelegd!

Veel Oegandezen gebruiken sociale 

media; ze maken snelle uitwisseling van 

informatie mogelijk. Vandaar dat burgers 

er altijd op vertrouwden om gevallen van 

staatsoppressie en -geweld te melden en 

vast te leggen, vooral als het tegen politici 

van de oppositie was. Je kunt stellen dat 

het uitzetten van het internet tot doel had 

dàt te voorkomen.

Velen zeiden dat het ook om een com-

fortabele toestand te doen was, waarin de 

zittende macht een verkiezingszwendel 

kon doorvoeren en mogelijk bewijs van 

wanpraktijken kon verhullen. Het gevolg: 

met 52 procent een laagterecord qua kie-

zersopkomst, tegenover ruim 67 procent 

in 2016.

Toegang tot internet en sociale media 

tijdens de verkiezingen zou Oeganda 

helpen transparantie te stimuleren in 

het democratische proces en om actieve 

burgerparticipatie aan te jagen.

In gesprekjes met mensen over waarom 

ze nooit stemmen, zeiden de meesten dat 

   Ik heb 
  gekozen, 
   nu jullie 
    nog!
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Eva Nakato

het hen duidelijk was wie de winnaar zou 

worden en dat het dezelfde uitslag als  

altijd zou zijn. Ze zeiden dat de Oegan- 

dese verkiezingen nooit eerlijk en vrij  

zijn geweest. Behoorlijk absurd!

Mijn collega’s in Nederland zullen hun 

verkiezingen in maart vieren, door nog-

maals hun grondrecht te mogen uitoefe-

nen – dat valt niet te onderschatten. 

Stemmen is van belang, omdat je kun-

dige en competente leiders kunt kiezen 

die zaken aanvatten die jou, je gemeen-

schap, je land en de komende generaties 

aangaan. De leiders die je vandaag kiest, 

zijn de spiegel van jouw morgen.

Ik zal bidden dat de oppositie in jullie 

land niet oneerlijk wordt behandeld, dat 

er geen spoor van zwendel te bekennen 

zal zijn en dat bovenal jullie internet niet 

ineens op zwart zal gaan, jullie in het 

cyberduister achterlatend!

En tot slot: vergeet niet verstandig te 

stemmen. Het beste! 

Eva Nakato is een Oegandese activiste  

op het gebied van hiv en aids en seksueel 

geweld. Verder is ze peer-mentor, actrice 

en oprichter van Aiden Crafts, een start-

up in de kunst- en handwerkwereld
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ACHTERGROND

maakt en dat geeft keuzes. Waarin willen we investeren?’
Het antwoord is duidelijk, wat Krijger betreft: ‘Als je kijkt naar 

biodiversiteit en klimaat – ons anker voor een duurzame wereld –  
is het belangrijk dat we niet investeren in business as usual, maar in 
initiatieven die helpen in de economie de stap naar duurzaamheid 
te maken.’ 

De Nederlandse economie als geheel heeft grote invloed op de 
biodiversiteit elders, zegt Krijger. Dat gaat verder dan de negatieve 
impact van multinationals alléén. 

‘De discussie wordt vaak verengd tot een paar internationaal  
opererende bedrijven,’ zegt hij, ‘maar heel onze economie is struc-
tureel verweven met de rest van de wereld en heeft op veel meer 
manieren invloed. 

‘Dat begint met onze welvaart: ons consumptieniveau is heel 
hoog, daarvoor komen veel grondstoffen niet uit Nederland zelf.  
Alleen al voor onze voedselconsumptie hebben we zes keer de op-
pervlakte van Nederland nodig – en dan laat ik de rest nog achter-
wege. Dat halen we dus van elders.

‘Verder: onze VOC-mentaliteit, Nederland is een handelsland.  
Een fors deel van onze economie verdient behoorlijk aan de handel 
in grondstoffen; via onze havens, het transport binnen Europa,  
de luchthaven. 

‘In Nederland is lang gezegd: we produceren niet zelf, dus dat  
ligt niet in onze handen – maar als je ergens geld aan verdient,  
ben je mede verantwoordelijk voor het verloop van de productie. 
Een voorbeeld: verdienen aan het transport van soja waarvoor 
grootschalig bos wordt gekapt is niet oké.’

En tot slot: Nederland heeft een grote financiële sector die in- 
vesteert in land en landgebruik. ‘Men zegt meestal: wij financieren 
alleen. Maar als je financiert, voed je de economie, dus ben je ook 
dáár verantwoordelijk voor wat er met de investering gebeurt.’ 

De Nederlandsche Bank en het Planbureau voor de Leefomgeving 
deden een poging een deel ervan in cijfers te vatten. Ze berekenden 
eerder hoeveel druk de Nederlandse financiële sector uitoefent op 
de biodiversiteit wereldwijd: een bijna niet te bevatten omvang, de 
‘biodiversiteitsafdruk’ viel te vergelijken met het verlies van 58.000 
vierkante kilometer aan ongerepte natuur. 

In het voorjaar van 2020 riep IUCN NL het kabinet per brief op 
ambitieus in te zetten op het beleid voor biodiversiteit, onder meer 
door behoud van bossen in Europa.

‘De reactie was: gaan we doen, met biodiversiteit als “gemain- 
streamd” onderwerp, dus in samenhang met andere zaken. Dat is 
mooi, maar we hebben ook gerichte aandacht nodig, voor herstel  
en bescherming.’ 

De volgende regering moet daarop veel directer en zwaarder  
inzetten, vindt Krijger: ‘Dit kabinet maakte een eind aan tien jaar 
van bezuinigingen op dit thema, maar het is nog niet terug op het 
oude niveau, daar is meer geld voor nodig. Het tempo van onze  
vorderingen staat in schril contrast met de snelheid waarmee de 
biodiversiteit achteruitgaat.’ 

Wat ‘Parijs’ is geworden voor het klimaat, met internationale 
afspraken over maatregelen, moet dit jaar in China gebeuren voor 
biodiversiteit, hoopt Krijger. 

‘De afspraken die in 1992 in Rio de Janeiro zijn genomen gingen 

over klimaat, verwoestijning en biodiversiteit – en eigenlijk is alleen 
klimaat onder de aandacht gebleven, terwijl het toen al duidelijk was 
dat we op alle drie moeten inspelen. 

‘Sinds het klimaatakkoord van 2015 begrijpt iedereen díe urgentie, 
dat moeten we ook voor de andere twee terreinen bereiken. Ik hoop 
echt dat we straks sterke doelen neerzetten voor bescherming van 
biodiversiteit in de komende tien jaar. Als we het nu niet doen, heeft 
ingrijpen over tien jaar geen zin meer.’ 

De impact van onze economie op de biodiversiteit wereldwijd is 
groot, maar de verantwoordelijkheid daarvoor past niet goed binnen 
de huidige structuren, zegt Krijger. Het valt tussen de ministeries  
van Landbouw en Buitenlandse Zaken in. 

Dat geldt voor méér – ook Van Staveren wijst op intensievere 
samenwerking tussen Landbouw, Buitenlandse Handel en Ontwikke-
lingssamenwerking. ‘Nederland is de tweede landbouwexporteur ter 
wereld, daarmee rijden we ontwikkeling elders soms fors in de wielen.’

In plaats daarvan zou onze landbouwsector ontwikkelingslanden 
moeten helpen zelfvoorzienend te worden voor basisvoedsel als maïs 
en rijst, vindt Van Staveren. Juist deze crisis laat zien hoe grote afhan-
kelijkheid van internationale handelsstromen kwetsbaar maakt. 

Denk aan het acute tekort aan mondkapjes en beschermende kle-
ding in de gezondheidszorg. Lokale productie is soms duurder, maar 
maakt ook minder kwetsbaar voor grote schokken in de economie.
‘De combinatie van hulp en handel in één ministerie vind ik goed,’ 

11 april 2020, Nederland was net onderweg in de eerste weken 
van de ‘intelligente lockdown’ en de stemming was hoopvol – ten-
minste, onder de 170 wetenschappers die op die dag hun manifest 
publiceerden om ‘Nederland radicaal duurzamer en eerlijker’ te 
maken.

Volgens de ondertekenaars was de crisis deels het gevolg van 
onze op groei gerichte neoliberale economie. Nu de economie is 
ontwricht, zo luidde de boodschap, is het tijd voor grootschalige 
hervormingen, met kortere werkweken, minder consumptie, kwijt-
schelding van schulden en meer investeringen in de publieke sector. 

Biedt de coronacrisis kansen om onze wereldeconomie duurza-
mer en inclusiever te maken? Bijna een jaar later is die vraag nog 
steeds actueel. Wat zou daarvoor nodig zijn en hoe kan Nederlands 
(buitenland)beleid eraan bijdragen?

‘Ik zie het als een window of opportunity’, zegt Irene van Staveren, 
hoogleraar ontwikkelingseconomie aan de Erasmus Universiteit en 
auteur van onder meer het boek Economics After the Crisis. 

‘Juist nu de economische groei en bedrijvigheid tot stilstand is  
gekomen en er banen verdwijnen, is het makkelijker te bezinnen 
welke kant je op wilt en van koers te wijzigen – de olietanker is al 
afgeremd door de crisis.’ 

Crises zijn momenten waarop maatregelen die onmogelijk en 
onvoorstelbaar leken, tòch genomen kunnen worden. Ze verwijst 

naar de autoloze zondag uit de jaren zeventig, ten tijde van de olie-
crisis. ‘Een fundamentele ingreep, een beetje vergelijkbaar met de 
lockdown van nu. Ineens was dat besef er: we moeten echt energie 
besparen.’

Het is niet de eerste keer dat Van Staveren in crisistijd pleit voor 
grote hervormingen: ‘Ook in de financiële crisis van 2008 riepen 
economen – onder wie ikzelf – ertoe op. Daarmee is een begin  
gemaakt, maar die is onvoldoende doorgezet.

‘Dat is de les die we van toen kunnen leren: om te zorgen dat 
verandering niet tijdelijk of oppervlakkig is, moet je erop blíjven 
hameren.’

Ook Coenraad Krijger ziet de huidige crisis als een moment  
om andere keuzes te maken. Hij is directeur van IUCN NL, de Neder-
landse tak van de International Union for Conservation of Nature, 
een koepelorganisatie van zo’n 1.400 organisaties die zich bezig- 
houden met natuurbehoud.

Zowel overheden als maatschappelijke organisaties en kennis- 
instellingen zijn lid ervan. De groene economie is een van de kern- 
thema’s van IUCN. 

‘Vooropgesteld: het is verschrikkelijk wat er nu gebeurt, dit hakt 
er wereldwijd enorm in’, zegt Krijger. ‘Maar in het nadenken over 
hoe we hieruit komen, ligt wel een kans. Er wordt veel geld vrijge-

Tekst: Eline Huisman
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 Ontwerp 
  voor een 
   betere 
    wereld

VERKIEZINGSSPECIAL

©
 M

ar
th

a 
N

al
uk

en
ge

Systeemverandering. Het begrip valt vaak, in de coronacrisis: 

is dit een kantelpunt, een moment om de mondiale economie 

inclusief en duurzaam te maken? En kan de Nederlandse kennis 

en kunde het aanjagen? De noodzaak is soms kolossaal, zoals 

bij de biodiversiteit: ‘Als we het nu niet doen, heeft ingrijpen 

over tien jaar geen zin meer.’

Irene van Staveren

Coenraad Krijger
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zegt ze, ‘maar ik zie ook graag de combinatie met landbouw.’ Dan 
zou Nederland kunnen helpen met het zelfvoorzienend worden – 
en bedrijven mogen wat haar betreft best eraan verdienen, maar  
‘in het licht van haalbare ontwikkeling dáár’.

‘We hebben hier veel expertise, we zijn een van de beste ter  
wereld in zaadveredeling – we maken zaden die resistent zijn tegen 
droogte of tropische ziekten. Als je dat ten gunste van boeren wilt 
laten komen in ontwikkelingssamenwerking, kan het niet op  
commerciële basis. 

‘Ik pleit daarom voor meer samenwerking met landbouw, in de 
vorm van een groot, ambitieus plan in Oeso-verband, dat binnen 
tien jaar de armste ontwikkelingslanden in regionale samenhang 
zelfvoorzienend moet maken qua productie van basisvoedsel.’

Laten we deze keer wèl doorpakken, schreef Van Staveren  
eind vorig jaar in dagblad Trouw – er zijn geen excuses meer om  
het economische roer niet om te gooien. 

Het aandeelhouderskapitalisme bevoordeelt bedrijf en belegger 
ten opzichte van werknemers en zwakkeren, we putten de natuur 
uit en van de vrije markt is steeds minder over, door de macht van 
enkele grote spelers. De gevolgen zien we mondiaal, zoals bij de 
techgiganten, maar evengoed op binnenlands vlak. 

‘De Nederlandse kranten zijn in handen van slechts enkele uit- 
gevers’, zegt ze. ‘Dat mag dus gewoon van de Autoriteit Consument 
en Markt, die te grote marktmacht moet tegengaan. Als econoom 
vind ik dat verbijsterend. 

‘De onderhandelingsmacht van journalisten, van wie een groot 
deel zzp’er is geworden, is minimaal: ze hebben de lage tarieven 
maar te slikken. Er is regelgeving, maar die is uitgekleed door de 
lobby van grote bedrijven en wordt ruim geïnterpreteerd, waardoor 
het allemaal mag en kan.’ 

Ze ziet hoop in de vele burgerinitiatieven en kleine bedrijven  
die het anders willen doen, die niet alleen maximaal economisch 
rendement zoeken, maar ook inzetten op positieve sociale en eco- 
logische impact. 

‘Zulke initiatieven verdienen veel meer steun en aandacht, op de 
middellange termijn kunnen die weleens veel belangrijker worden. 
Kijk naar Triodos: sinds de financiële crisis is zij gegroeid, terwijl  
de grootbanken krompen.’ 

Het kabinet kan proefprojecten financieren om te experimen-
teren met goede ideeën en die met vallen en opstaan tot uitvoer 
brengen. En om de hippe, mooie bedrijven met oog voor sociale en 
ecologische duurzaamheid te beschermen tegen overname door 
multinationals, zouden er naast angel investors ook guardian angels 
kunnen opstaan. 

‘Die kunnen zo’n bedrijf waarschuwen voor de risico’s van over- 

name op hun idealen’, zegt Van Staveren, ‘en perspectief bieden  
om op langere termijn de missie te behouden.’ 

Over de rol van een volgend kabinet is ze helder: ‘De nationale 
overheid moet fundamenteel anders nadenken over belastingen.  
We moeten van een belasting op arbeid naar belasting op milieu- 
gebruik en kapitaal.’

Ook pleit ze voor een verschuiving terug naar inkomstenbelasting 
en weg van btw, die armen extra raakt – het omgekeerde gebeurde 
een aantal jaar geleden met de btw-verhoging en verlaging van de 
inkomstenbelasting. 

‘Ik zie de hoop op een duurzamere economie wel met heel kleine 
stapjes realiteit worden’, zegt Van Staveren. Ze vindt meer econo-
men aan haar zijde, onder wie de Italiaans-Amerikaanse Mariana 
Mazzucato, die de laatste jaren furore maakte met haar pleidooi 
voor meer overheidsinvloed op de economie. 

‘Uit de evaluatie van privatiseringsprojecten blijkt dat de consu-
ment lang niet altijd profiteert van lagere kosten. De overheid moet 
de mogelijkheden, moed en vaardigheden hebben taken naar zich 
toe te trekken waar privatisering niet goed werkt. 

‘In Nederland’, vervolgt Van Staveren, ‘is de kinderopvang een 
goed voorbeeld: maak het gratis, in plaats van bedrijven te subsi- 
diëren die daar weer mooie winst mee maken.’

Internationaal pleit ze voor inzet op duurzaamheidsclausules  
in handelsverdragen, met oog voor zowel het sociale als het eco- 
logische, en ze ziet kans de reputatie van Nederland handelsland  
ten goede in te zetten: door het faciliteren van meer Zuid-Zuid- 
handelsstromen. 

‘Wie heeft er méér ervaring met internationale handel dan 
wij? Bovendien is er hier een departement waarin hulp en handel 
samenkomen. Nederland zou kunnen zorgen voor een garantstel-
ling voor het naleven van de sociale en ecologische clausules in 
Zuid-Zuid-handelsverdragen.’

Coenraad Krijger ziet ook zulke mogelijkheden: hij pleit voor 
nature-based solutions – ‘werken mèt en niet tegen de natuur’ –  
in infrastructuur en watermanagement. Denk aan de aanplant  
van mangrove tegen stormen, in plaats van betonnen dijken aan  
te leggen.

‘Nederland’, zegt Krijger, ‘heeft heel veel kennis en innoverende 
bedrijven in huis die dat soort oplossingen over heel de wereld kun-
nen uitvoeren – en daarin investeren creëert groene banen.’

Hij houdt zich als een van de SDG-coördinatoren bezig met het 
uitvoeren van de duurzame doelen en is ervóór die leidend te maken 
in de keuzes voor investeringen, zowel in de toekenning van geld  
uit het groeifonds als in ons handels- en ontwikkelingsbeleid. 

‘Die doelen moeten we in samenhang bekijken: zo mag natuur- 
behoud niet ten koste gaan van mensenrechten.’ Daarin ligt een 
kans voor zowel de Nederlandse ontwikkelingssector als het ont-
wikkelingsbeleid, zegt hij. 

‘Nederland is sterk op het gebied van mensenrechten. Die kracht 
moeten we verbinden met aandacht voor biodiversiteit, ook vanuit 
het ministerie. 

‘Regelmatig worden er in ontwikkelingslanden projecten uit- 
gevoerd die impact hebben op mensenrechten èn biodiversiteit – 
denk aan de kap van bossen en de bouw van dammen. Door dat  
in samenhang te bekijken, kunnen we zowel de mens als de natuur 
beschermen en in algehele harmonie leven.’ •

‘Ik zie de hoop op een 
duurzamere economie 
wel met heel kleine stapjes 
realiteit worden’

Pioniers Merijn Everaarts (Dopper) 
en Jaap Korteweg (De Vegetarische 
Slager) weten als geen ander hoe 
je duurzame innovatie aan de man 
brengt. Het systeem veranderen 
begint met een aantrekkelijk idee, 
in twee portretten vervat. 

Eén: De Vegetarische Slager
Jaap Korteweg is een groot vleesliefhebber. Tenminste, wat 
smaak betreft – de productie ervan noemt hij ‘ellendig’. Hij werd  
vegetariër om ethische redenen, maar waarom smaakten die vlees-
vervangers toch altijd zo beroerd? 

De Vegetarische Slager is door hem bedacht en ontwikkeld tot 
een smaakvol alternatief. Met succes: in bijna elke supermarkt zijn 
tegenwoordig wel ‘speckjes’, ‘roockworst’ of andere vleesvervangers 
van hem te vinden.

Natuurlijk: de groenteburgers en ‘nepgehakt’ bestonden al langer, 
maar echt lekker wilde het niet worden. Korteweg pakte het anders 
aan: ‘Wij richten ons op die hele grote groep mensen die van vlees 
houdt, het is niet voor niets zo populair. Je moet jouw duurzame 
product niet brengen als een offer, maar de liefhebbers bereiken in 
hun liefhebberij en laten zien dat het zo nòg beter is.’ 

Vergelijk het met Tesla, zegt Korteweg: ‘Een outsider in de auto-
branche die de complete sector op z’n kop heeft gezet. Er waren wel 
elektrische auto’s, maar die waren licht en traag. Een autoliefhebber 
denkt: daar ga ik nooit in rijden. 

‘Tesla heeft het omgedraaid, met een hightechauto die veel sneller 
is dan diesels. Daarmee kreeg het veel kritiek van duurzaamheids- 
experts, maar dit is wel de manier om de liefhebber te bereiken. Dat 
is vergelijkbaar met wat wij deden: we waren de duurste, maar  
gingen echt voor kwaliteit.’

De Vegetarische Slager heeft met zijn producten de perceptie over 
vleesvervangers veranderd. Dat was van begin af aan de missie, zegt 
Korteweg, en wat hem betreft ook de kern van het succes. 

‘We hebben altijd gezegd: wat wij doen, is een ode brengen aan 
vlees. Onze eerste klant was destijds de slager van het jaar, gekozen 
door vakgenoten. Dat is het mooiste compliment dat je kunt krijgen.’

Tekst: Eline Huisman 

VERKIEZINGSSPECIAL

PORTRET

Maak 
  het  
   sexy



12 13

Jaap Korteweg Merijn Everaarts
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‘Ik had een no excuses-campagne in gedachten: hoe zorg je ervoor 
dat mensen echt niet anders kunnen dan een alternatief voor de 
petfles te kiezen? Zo krijg je een product dat een life changer is,  
zonder dat je doorhebt dat je met iets goeds bezig bent.’

Die aanpak doet denken aan de inzet van De Vegetarische Slager: 
wil je duurzame keuzes stimuleren, dan moet je het aantrekkelijk 
maken. Dopper heeft dat tot in detail uitgevoerd: omgedraaid is de 
designfles zelfs te gebruiken als meeneem-wijnglas, mèt voetje.

Maar ook op hoger niveau werkt Dopper aan verandering in onze 
omgang met water. Een deel van de omzet gaat naar Simavi, dat zich 
inzet voor veilig drinkwater, onder meer in Nepal. 

‘Nederland heeft excellent kraanwater en uitstekend water- 
management, maar in Nepal is dat totaal anders. Veel mensen heb-
ben geen schoon drinkwater thuis. Dat is raar. Natuurlijk: armoede 
speelt een rol, maar het water stroomt vanuit de Himalaya letterlijk 
het land binnen. 

‘In samenwerking met Simavi hopen we drinkwater voor iedereen 
beschikbaar te maken. Zo hebben we vorig jaar een grote investering 
gedaan in waterfilters voor huishoudens.’

Toen hij twaalf jaar geleden begon, twijfelde Everaarts over de  
ondernemingsvorm: moest Dopper een bedrijf worden of een ngo?  
‘In Amerika ontmoette ik iemand die zei: “Maar het is een social  
enterprise.” Daar had ik nooit eerder van gehoord – in Nederland is  
dat nòg geen erkende vorm –, maar het sloeg de spijker op z’n kop.’  
Het draait niet om winst, maar om de samenleving.

‘Bij Dopper staat de mens centraal. Dat gaat verder dan een ping-
pongtafel neerzetten: de werknemer is geen arbeidskracht, maar een 
stuwende kracht in de onderneming. Ons kantoor heeft veel licht en 
geïoniseerde lucht, zo fris als in de bergen. 

‘En in ons restaurant hebben we veganistische gerechten van over 
heel de wereld bijeengebracht. Je hoeft echt niet op een rauwe wor-
tel te kauwen om duurzamer te leven – en alles is sexy te maken.’

Wat Everaarts betreft wordt de sociale onderneming in de toe-
komst de enige acceptabele ondernemingsvorm: ieder bedrijf moet 
bijdragen aan een betere wereld. ‘Niet langer winst als parameter 
voorop stellen, maar positieve impact – en dat belonen met belas-
tingvoordeel, in plaats van die uit te delen aan vervuilende bedrij-
ven. 

‘In een aantal Amerikaanse staten krijg je als sociale onderneming 
speciale privileges – zoals met belastingen –, waar tegenover staat 
dat je moet bewijzen dat je het stempel waard bent: er zijn eisen aan 
verbonden, over de omgang met werknemers, hoe je bijdraagt aan 
een goed doel en hoe je omgaat met gendergelijkheid.

‘Iedereen kan zijn of haar zakenmodel heroverwegen en bedenken 
hoe positieve impact voorop kan staan. De overheid zou dat mogen 
stimuleren. Het streven is deze vorm van ondernemen ook hier in 
Nederland te erkennen, dat zal dit jaar misschien gebeuren. 

‘Uiteindelijk is het voor iedereen goed: mensen zitten beter in 
hun vel als ze met meer plezier naar hun werk gaan en hebben daar-
door meer impact – en daarmee is de cirkel rond.’

Wat is er nodig voor een systeemverandering? 

‘Voor onze omgang met plastic is het ten slotte toch beleid van de 
overheid’, zegt hij. ‘De consument wil wel, anders waren we niet zo 
populair geworden. Overal in Europa zie je de hang naar duurzame 
oplossingen. De stap die nu moet worden gezet: plastic voor een- 
malig gebruik verbieden.’

Staat dat boven aan de lobbyagenda van Dopper? 

Hij lacht: ‘Eens in de zoveel tijd komt de discussie bij ons terug op 
tafel: moeten we ook lobbyen om beleid te beïnvloeden? We zijn 
daar zelf minder mee bezig. We werken wel graag samen met de 
Plastic Soup Surfer en Ocean Cleanup, die het op de agenda zetten, 
maar wij brengen op een andere manier verandering in gang. 

‘Zo is het op steeds meer plaatsen gebruikelijk om geen mineraal-
water uit flesjes te serveren, maar kraanwater. De Tweede Kamer is 
een mooi voorbeeld: voormalig CDA-Kamerlid Gerda Verburg dien-
de bij haar vertrek een motie in om er voortaan alleen nog kraan-
water te schenken. Die is aangenomen, en wij zijn benaderd om het 
te helpen faciliteren.’

Toch is er ook in Nederland nog een wereld te winnen. Zo wilde 
de gemeente Zandvoort de meest duurzame Grand Prix ooit orga-
niseren – met medewerking van Dopper. ‘We stonden in de start-
blokken om mee te helpen, maar een aantal commerciële partijen 
wilde ook mineraalwater kunnen verkopen. Daarom trokken we 
ons terug. Erg jammer.’ 

Everaarts – die zelf uit de horeca- en evenemententak komt –  
is desondanks optimistisch. Hij ziet steeds meer evenementen die 
wel de duurzame weg inslaan en het wegwerpwaterflesje in de ban 
doen. 

‘En het is ook een logische keuze, uit eigenbelang. Het bespaart 
kilo’s waarvoor de organisatie normaal gesproken moet betalen. 
Het is mooi die verandering te zien gebeuren.’ •

Wat hebben ondernemers nodig om duurzaam en innovatief 

te ondernemen? 

‘Tijd en geld hebben helpt, maar zijn niet onmisbaar. Kijk maar naar 
Boon, dat vleesvervangers van bonen maakt: als afstudeeropdracht 
begonnen en een succesvol bedrijf geworden. Dat heeft Boon toch 
maar mooi voor elkaar gekregen. 

‘Op jonge leeftijd heb je een andere energie en een netwerk van 
jonge mensen dat nuttig kan zijn in de opbouwfase – dat kan geld-
gebrek voor een deel compenseren. Als nieuwkomer heb je goodwill 
bij klanten, dat merkten we met De Vegetarische Slager ook: we 
waren een start-up, echt een outsider. 

‘Zo zijn we ook behandeld: gevestigde partijen moeten aan veel 
voorwaarden voldoen, dat werd ons minder gevraagd. Bij sommige 
supermarkten, zeker in het buitenland, betaal je om in het schap  
te mogen liggen. Dat hebben wij nooit gedaan.’

Zelfvertrouwen en eigenwijsheid zijn belangrijk, ‘anders begin 
je er ook niet aan’, zegt Korteweg. ‘Innovatie is voorbehouden aan 
types die kansen zien en erin geloven. Dat is iets waar de overheid 
niets in kan doen – niemand, eigenlijk.’ 

Wat ze wel kan doen, zegt hij: meer voorlichting geven over  
duurzame voedselkeuzes. ‘Ik heb ooit gepleit voor lesprogramma’s 
waarbij je kinderen de lekkerste en gezondste duurzame producten 
laat proeven en er meteen uitleg bij geeft: een effectieve en goed- 
kope manier om draagvlak voor verandering te creëren. Zoiets kun 
je ook over het klimaat doen.’ 

Alternatieven voor vlees hebben nu zoveel draagvlak dat ondersteu-
ning door de overheid niet nodig lijkt, zegt Korteweg. ‘Ze zijn vaak 
nog duurder dan vlees, en toch kopen mensen het. 

‘Een simpele manier om duurzame keuzes verder aan te wakkeren 
is het btw-tarief op gezonde voeding naar nul terug te brengen. Niet 
alleen op vleesvervangers, maar ook op groente en fruit. Dat is het 
minste dat ze kan doen.’ 

Vanuit zijn nieuwe missie – melk en kaas maken zonder koe – ziet 
Jaap Korteweg een kans voor de overheid om duurzame innovatie te 
stimuleren. 

‘Nederland is een heel grote zuivelexporteur, met een goede repu- 
tatie en veel kennis. Die rol zouden we moeten gebruiken om in te 
zetten op plantaardige zuivel – en dan kom ik terug op de parallel 
met de autobranche. 

‘Tesla is in een paar jaar méér waard geworden dan de drie grootste 
Duitse autobouwers: Volkswagen, Daimler en BMW. Zulke gevestigde 
bedrijven moeten vrezen voor hun toekomst, omdat ze te lang defen-
sief achterover hebben geleund. Dat is dom en gevaarlijk.’ 

Naast Those Vegan Cowboys, zoals het nieuwe project van Korte-
weg heet, is hij een samenwerking met de kaasmakers van Westland 
gestart: ‘een regulier kaasbedrijf ’, zegt hij. ‘Dat geeft ons een netwerk 
en geeft kopers meer vertrouwen.’ Dat is anders dan vroeger: het idee 
om dieren te vervangen door techniek wordt nu meer omarmd.

Tijd om die missie op te schalen, wat Korteweg betreft: ‘We zou- 
den nu samen met de gevestigde zuivelbranche moeten kijken hoe 
we de verandering naar plantaardige zuivel kunnen inzetten. Laten 
we daarvoor samenwerken.’ 

Twee: Dopper
Merijn Everaarts woont dicht bij het strand en op een mooie dag 
ziet hij er zóveel plastic liggen – lege zakken chips, wikkels van zoe-
tigheid en vooral: heel veel flessen.

‘De impact van ons plasticgebruik is heel zichtbaar’, zegt hij. ‘Het is 
vreemd: het lekkerste drinkwater komt uit de kraan, dus waarom zou 
je in vredesnaam een petfles mineraalwater kopen?’ Uit die verbazing 
is zijn bedrijf Dopper geboren. Missie: de petfles de wereld uit. 

‘Vanuit de overheid is de aanpak van plastic afval een lachertje, de 
verantwoordelijkheid ligt bij producten en supermarkt. Naast een 
klein initiatief als Nederland Schoon gebeurt er vrijwel niets, maar 
gemiddeld gebruiken mensen zo’n veertig van die flesjes per jaar,  
dus het zou nogal wat schelen.’ 

Everaarts had een even eenvoudig als slim plan: hij liet een design- 
waterfles ontwerpen die duurzaam is, makkelijk schoon te maken, 
niet – zoals veel bidons – lekkend en naar plastic ruikend èn die er 
ook nog eens mooi uitziet. 

‘Breng je duurzame 
product niet als offer,  
maar bereik de liefhebbers 
in hun liefhebberij’

VERKIEZINGSSPECIALVICE VERSA
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sector) – een welhaast ongelooflijke prestatie voor een land dat  
driehonderd kilometer lang en tweehonderd breed is. 

Het is zo gekomen door een systeem van twee pijlers: nooit meer 
oorlog en nooit meer honger. Net na de Tweede Wereldoorlog was 
dat een begrijpelijk devies, maar het groeide uit tot een beleid van 
een zo efficiënt, intensief en grootschalig mogelijke landbouw –  
tegen elke (onzichtbare) prijs. 

Met resultaat: in 2020 stond twee derde van de Nederlandse 
grond in dienst van de landbouw – vooral veeteelt – en voert  
Nederland qua intensieve veehouderij en veedichtheid de wereld-
ranglijst aan. Het kent alleen wel een schaduwkant. 

Onze industriële landbouw slurpt CO2 en levert daarmee een 
enorme bijdrage aan de opwarming van de aarde. De oorzaak van 
het uitsterven van wilde dieren en de achteruitgang van de bodem, 
de lucht en het water op onze planeet ligt volgens het Europees  
Milieuagentschap bij onduurzame land- en bosbouw, verstedelijking 
en milieuvervuiling. 

Toen wereldleiders tien jaar terug in het Japanse Aichi bijeen-
kwamen voor de eerste top over biodiversiteit ooit, was het streven 
de achteruitgang van ecosystemen en het verlies van biodiversiteit 
een halt toe te roepen. Geen enkel gesteld doel voor 2020 is gehaald. 

Maar met het ondertekenen van de klimaatwet, waarin het terug-
brengen van de CO2-uitstoot met 49 procent in 2030 en 95 procent 
in 2050 vastligt, heeft het kabinet-Rutte III in ieder geval de aanzet 
gegeven tot de nodige energietransitie. Een heldere routekaart  
ontbreekt tot dusver wel – net als politieke wilskracht. 

Volgens Pablo Tittonell is het noodzaak het oude industriële  
landbouwsysteem achter ons te laten, willen we die klimaatdoel- 
stellingen halen. 

Ja, zegt de Argentijnse hoogleraar: landbouw en natuur kùnnen 
samenkomen in een ecologisch systeem dat de grenzen van de pla-
neet respecteert, maar om dat mogelijk te maken moeten we eerst 
een aantal mythes ontmantelen.

Mythe één: Nederland voedt de wereld 
Het idee dat Nederland de wereld te eten geeft ligt aan de basis 
van ons huidige landbouwsysteem, ziet Tittonell. Sinds de lente van 
2019 bekleedt hij de leerstoel agro-ecologie aan de Rijksuniversiteit 
Groningen. Daar onderzoekt hij hoe landbouw en natuur hand in 
hand kunnen gaan en boeren weer verbinding en eigenaarschap 
over het land krijgen. 

‘Als je zegt dat je de wereld voedt,’ vertelt Tittonell, ‘ja, dan moet 

je een hoop produceren.’ Het stoort hem dat deze mythe wordt 
gebruikt als rechtvaardiging van de industriële landbouw, die sterk 
afhankelijk is van fossiele brandstoffen. 

‘Die kan de wereld helemaal niet voeden; op dit moment komt 
dertig procent van het voedsel wereldwijd van grote bedrijven en 
zeventig procent van kleine boeren.’ Die laatsten bestaan uit zo’n 
vijfhonderd miljoen kleinschalige familiebedrijven van minder dan 
twee hectare, die voor het overgrote deel van de voedselvoorziening 
zorgen. 

‘Als je eens naar de harde cijfers kijkt, dan ontdek je dat tachtig 
procent van de calorieën die mensen innemen afkomstig is van 
graan. Nederland produceert maar 0,2 procent van het mondiale 
aanbod, dat is niets. We voeden de wereld helemaal niet.’

Tittonell denkt dat er een andere visie moet komen die niet met 
oogkleppen op alleen naar productie kijkt, maar oog heeft voor de 
ongelijke toegang tot gezond voedsel – omdat productie niet het 
probleem is. 

‘We moeten zorgen dat mensen die op plaatsen wonen waar  
honger is de kans krijgen zelf hun voedsel te verbouwen. Het gaat 
om het delen van kennis, technologie en middelen die hen in staat 
stellen aan het roer van hun eigen grond te staan’, zegt hij vol passie. 

Volgens de duurzame ontwikkelingsdoelen die  

de wereld in 2015 opstelde, moet de honger in  

het jaar 2030 zijn verdwenen, maar het aantal mensen 

met honger is in de laatste vijf jaar juist met zestig 

miljoen gestegen – tot 690 miljoen.

Mythe twee: agro-ecologie zet geen zoden aan de dijk 
‘Het hardnekkige idee bestaat dat agro-ecologie of andere  
vormen van biologische landbouw te klein en lokaal zijn’, zegt  
Tittonell. ‘Daar kunnen we die tien miljard mensen die de wereld 
tegen 2050 bewandelen sowieso niet van voeden, hoor je dan. 

‘Maar de principes van de agro-ecologie kun je op elke schaal 
reproduceren! Het betekent simpelweg dat ecologische principes 

VERKIEZINGSSPECIAL

Landbouw en natuur 
kùnnen samenkomen 
in een ecologisch systeem 
dat de grenzen van de 
planeet respecteert

         Bijt niet in  

        het land 
         dat je voedt

Verandering loopt veelal vast op 
oude ideeën, mythes die ons het 

zicht ontnemen, vanwege even 
oude belangen – terwijl de ont- 

takeling van de wereld verdergaat. 
‘In het agro-industrieel complex 

heeft de boer torenhoge schulden, 
tonnen stress en een mager loon.'
Het kan anders, het móet anders. 

 Twee pleitbezorgers van de 
agro-ecologie schetsen een echt 
groene toekomst, een symbiose 

van landbouw en natuur. 

Aan de vooravond van de energietransitie kreunen de mestkalfjes, 
piepen de boeren en ligt de grond er verzuurd bij. 

Het niet-betaalde prijskaartje van ons grenzen- en grenzeloze 
landbouwbeleid is ook zichtbaar in de vorm van grootschalige ont-
bossing in onder meer de Amazone – waar regenwoud sneuvelt om 
soja voor onze veehandel te verbouwen – en als extreme droogte en 
regenval als gevolg van klimaatverandering.

Met de hete adem van het in 2015 getekende klimaatplan in de 
nek is het duidelijk: het Nederlandse landbouwbeleid moet drastisch 
op de schop. Zelfs de Europese Unie tikte Nederland vorig jaar op de 
vingers om de hoge CO2-uitstoot van de intensieve veehouderij. 

Maar hoe krijg je een milieuvriendelijke landbouw, tevreden 
boeren en een goed gevulde wereldbevolking voor elkaar? Waar te 
beginnen? Het antwoord is simpel en logisch: via de principes van 
de agro-ecologie. 

Uitgedrukt in keiharde knaken boeren we goed: Nederland is na 
Amerika de grootste landbouwexporteur ter wereld. In 2019 voerden 
we voornamelijk vlees, melk en eieren uit, voor een recordbedrag 
van 94,5 miljard euro (dat is zes procent van de wereldhandel in deze 

Tekst: Marlies Pilon
Sinds de vrouwen van het Senegalese dorpje Sinthian met 
organische mest werken, absorbeert hun grond de regen beter. 
‘Onze oogst gaat erop vooruit’, zegt Toulaye Kanté 

Pablo TittonellPablo Tittonell
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die hij had geplant onder zijn ogen verdorde onder de verzengende 
zon. 

‘Voor het jaar daarop’, zegt Anderson, ‘adviseerden we hem naast 
maïs ook lokaal graan en bonen te planten, bij elkaar en op verschil-
lende momenten, gecombineerd met wat kippen. Dan spreid je de 
kansen en het risico op een slechte oogst. 

‘Op die manier kunnen boeren ook heel het jaar door oogsten  
en verkopen, in plaats van te moeten bouwen op één oogst die lukt 
of mislukt. Het planten van diverse gewassen voelt voor boeren  
veiliger en geeft meer garantie op een vast inkomen. 

‘We zien dat agro-ecologie beter bestand is tegen de klimaat- 
impact, omdat de grond steviger wordt en daardoor water beter  
kan vasthouden, als een soort spons.’

De meer dan honderd boeren die Anderson namens ActionAid 
sprak in onder andere Zimbabwe, Malawi, Zambia, Senegal, Gambia, 
Nepal en Bangladesh zijn juist vanwége de klimaatcrisis overgestapt 
op agro-ecologie. Ze zag met eigen ogen dat het ecologische systeem 
hen vruchtbare grond voor een tevreden leven gaf, zegt ze. 

Wat volgens haar ontbreekt is daadkracht van onze overheden: 
‘We moeten onze machthebbers verantwoordelijk houden voor 
beleid dat te weinig rekening houdt met de eigen bewoners, andere 
mensen op deze planeet en onze toekomstige (klein)kinderen. 

‘We zien nu dat agro-reuzen met gepatenteerd zaad steeds grotere 
delen van onze aarde opslokken, maar deze vorm van landbouw 
creëert klimaatverandering en is zelf ook nog eens kwetsbaar vóór 
klimaatverandering. 

‘Door de intensieve monocultuur verdort de bodem, omdat hij 
geen water en voedingsstoffen kan vasthouden. De zaden van multi- 
nationals gaan hard op kunstmest, maar zijn erg kwetsbaar voor 
ziekten en kleine schommelingen, waardoor een hele oogst zo kan 
mislukken. 

‘De industriële landbouw produceert voornamelijk suiker voor 

frisdrank, palmolie en luxeproducten, in plaats van voedsel om men-
sen te voeden – simpelweg omdat dat eerste lucratiever is. 

‘Als gemeenschappen op agro-ecologische manier boeren, herstelt 
de biodiversiteit en wordt uitgeputte grond weer vruchtbaar. Daar-
door is het systeem eveneens veel weerbaarder tegen lange droogte 
en heftige regenval.’ 

Zonder kunstmest en pesticiden, zegt ze, zullen insecten, dieren en 
planten weer floreren – en dat is volgens haar precies wat nodig is.

‘Dit is de tijd’, zegt Teresa Anderson tot slot, ‘om een beweging van 
burgers te bouwen, van mensen die aan de frontlinie van de klimaat-
crisis staan. Ik heb het dan over inheemse stammen, klimaatvluchte-
lingen, vrouwen. 

‘Voor mij gaat agro-ecologie niet alleen over de praktische manier 
van landbouw bedrijven, maar in de principes zit sterk een lokale, 
sociale en gendercomponent verweven. 

‘Het gaat over groepen boeren die samen opkomen voor hun recht 
op gezond voedsel, een gezonde leefomgeving en het recht op land. 
Niet alleen ver weg, maar ook hier in Europa. Zij bewaren de sleutel 
naar de agro-ecologische transitie.’  •
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leidend zijn: geen monocultuur en geen pesticiden, maar een  
diversiteit aan planten, gewassen en bomen die op hetzelfde stuk 
land worden verbouwd. Zij zorgen samen voor een sterke bodem  
en voor behoud van biodiversiteit.’

Daarmee samenhangend benoemt hij de misvatting dat méér  
biodiversiteit op het land betekent dat je meer ruimte nodig hebt. 
‘Ook dat is niet het geval. Agro-ecologie is heel intensief qua kennis 
en tijd, je moet er echt bovenop zitten, maar meer fysieke ruimte  
is niet nodig.’

De Franse agronoom G. Martin ontwikkelde het spel 

Forage rummy, om de transitie van grazend vee naar 

agro-ecologie voor boeren inzichtelijk te maken.  

Het helpt hen samen te komen en via simulaties na te 

denken over consequenties van technische en organisa-

torische veranderingen op hun boerderij.

Mythe drie: het is de schuld van de boer 
Tittonell ziet in de boer geen schuldige, maar een slachtoffer van 
een dolgedraaid systeem, waarin hij muurvast zit en gedwongen 
wordt onder de kostprijs te produceren.

‘Binnen het agro-industrieel complex zit de boer op miljoenen, 
maar intussen heeft hij wel torenhoge schulden, tonnen stress en 
een mager loon. Rondom de boer cirkelen mensen en bedrijven  
die allemaal een graantje willen meepikken.’ Denk aan verzekeraars, 
banken, de verwerkingsindustrie, ja, zelfs aan universiteiten, lacht 
de hoogleraar. 

‘Een boer die bij de bank een plan indient voor een duurzamere 
manier van boeren, krijgt te horen dat het niet mogelijk is. Ik weet 
dat omdat een aantal van mijn vrienden het zelf heeft meegemaakt. 
De bank zal dan zeggen dat het de bedoeling is dat hij zijn veestapel 
verhoogt, grotere stallen neemt, et cetera.’

Hij zag zijn vrienden vervolgens de bank uitkomen met een plan  
dat niet van hen was, maar van de bank, met enorme bakken geld  
en een lening waaraan ze veertig jaar vastzitten.

‘Wat meespeelt is dat boeren graag gezien worden als modern  
en bang zijn anders opgeslokt te worden door een buurman of buur-
vrouw, maar het is dus niet de boer zelf, het is het diepgewortelde 
systeem dat ervoor zorgt dat er geen verandering komt. 

‘Agro-ecologie bevraagt heel dat systeem. Het zorgt ervoor dat  
er veel meer macht gaat naar degenen die ons voedsel produceren, 
in plaats van naar de tussenpersonen die om hen heen cirkelen.’

Op meer dan tachtig procent van de wereldwijde land-

bouwgrond worden dieren gehouden, terwijl zij achttien 

procent van onze totale calorie-inname ‘leveren’.  

(Bron: de Verenigde Naties.)

Mythe vier: het beleid is al heel groen  
De Nederlandse overheid heeft de laatste tien jaar gemengde 
signalen afgegeven, waardoor haar geloofwaardigheid is aangetast, 
vindt de Argentijnse hoogleraar.

‘Er wordt gezegd dat klimaat belangrijk is en dat gebeurt ook op 
Europees niveau, zoals met de Green Deal die nu verankerd is in het 
Europese beleid. Tegelijk gaan er talloze subsidies naar vervuilende 
vormen van landbouw die de natuur en onze gezondheid slopen. 
Dat is incoherent en moet stoppen.’

Pablo Tittonell vindt het verbazingwekkend dat het Nederlandse 
publiek daarná gevraagd wordt mee te betalen om het met kunst-
mest vervuilde water weer drinkbaar te krijgen. ‘En vervolgens zegt 
de overheid dat je bewuster en groen moet consumeren. Dat is niet 
meer geloofwaardig voor de burger en de consument.

‘Dat geldt ook voor de boeren: eerst het melkquotum opengooien 
en vertellen dat boeren competitiever moeten zijn, en dan zeggen 
dat de stikstofgrens is bereikt! Dat wordt ervaren als een dubbel 
discours en natuurlijk gaan de boeren dan protesteren. Die voelen 
zich in de zeik genomen.’ 

‘Het is noodzakelijk dat overheden, waaronder de Neder-

landse, méér doen om agro-ecologie te bevorderen.’ 

– ActionAid

Tittonell staat niet alleen. Ook Teresa Anderson predikt het  
evangelie van de agro-ecologie tijdens haar werkbezoeken, overal  
ter wereld, als klimaatexpert van ActionAid.

Ze ontmoet er boerengemeenschappen en zegt dan: ‘Integreer een 
veelvoud aan seizoens- en meerjarige gewassen, zoals fruitbomen. 
Door de bodem te versterken en regenwater te “oogsten”, kun je een 
kleine vijver aanleggen voor viskwekerij, of een moestuin bewateren. 
Denk ook aan een paar eenden, kippen en ander pluimvee.’

Via Zoom vertelt ze over de Zimbabwaanse boer die ze in 2016 
ontmoette. El Niño dwong hem lijdzaam toe te kijken hoe de maïs 

Zonder kunstmest 
en pesticiden zullen 
insecten, dieren en 
planten weer floreren

In het midden: Teresa Anderson, op de VN-Klimaatconferentie 
van Katowice (Polen), in 2018

Meer dan duizend kleine boeren in Sundergarh, in de Indiase deelstaat Odisha, zijn bijgestaan om mengteelt in te voeren
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De PvdD, GroenLinks, de SP en de PvdA 
willen de bio-industrie beëindigen, dan wel 
afbouwen. 

D66, PvdD en PvdA bepleiten een forse 
krimp van de veestapel en bijbehorende 
vermindering van de stikstofuitstoot. 

D66 wil het aantal kippen, varkens en 
koeien halveren en tevens de stikstof- en 
CO2-emissies beprijzen en verrekenen via  
de mineralenbalans op bedrijfsniveau.

De ChristenUnie is net als de PvdD  
een voorstander van regionalisering van  
de voedselproductie binnen (Noordwest-)
Europa, gericht op verdere verduurzaming 
en voedselzekerheid.

Qua klimaat nemen de meeste partijen  
de – afgeleide – Parijse doelstelling over  
van een CO2-reductie van 55 procent in  
2030 (ten opzichte van 1990). 

De uitzonderingen zijn Forum voor  
Democratie, dat het akkoord wil opzeggen, 
en de SGP, die het klimaatdoel van 2050 niet 
haalbaar acht. GroenLinks en D66 voeren 
hun ambitie voor 2030 op naar zestig pro-
cent minder.

Er is haast alleen aandacht voor klimaat- 
maatregelen in eigen land, maar bij de 
standpunten over het stoken van biomassa 
benoemen sommige partijen wel de onge-
wenste impact op de kap van buitenlandse 
bossen.

Van links tot rechts is er draagvlak voor 
het belasten van vervuilers, bijvoorbeeld 
door een CO2-belasting.

De PvdD wil een apart ministerie voor 
Klimaat en Biodiversiteit en meerdere par-
tijen willen een burgerpanel dat meedenkt 
over de energietransitie, de effecten en  
de invulling ervan.

In lijn met de ambities van de Euro-
pese biodiversiteitsstrategie stellen D66, 
GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de 
ChristenUnie doelen voor het uitbreiden 
en verbinden van beschermd natuurgebied 
in Nederland. Daartegenover staan de VVD, 
het CDA en de SGP, die een balans tussen 
natuur en economie willen en niets con-
creets voorstellen. 

GroenLinks ziet een rol voor ambassa-
des in de bescherming van biodiversiteit  
en het programma van de PvdD is op 
dit thema mondiaal het veelzijdigst: zo 
schenkt ze ook aandacht aan het tegen-
gaan van de (illegale) handel in exotische 
planten en dieren. 

Het CDA en Denk willen groen laten 
meegroeien met de woningbouw – via een 
groennorm – en op die manier de balans 
tussen wonen en natuur in evenwicht  
houden. De VVD pleit voor een realis-
tisch en haalbaar beleid; ze wil de Natura 
2000-gebieden herijken en bestaande  
natuurgebieden samenvoegen.

De PVV wil het goed blijven beheren, 
maar dan zonder doorgeslagen milieu-  
en natuurwetgeving, en de SGP wil het  
beheer van de natuur laten financieren 
door private partijen.

Tekst: Carl Königel (IUCN NL)
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Voor de landbouw benadrukken het CDA 
en de VVD in hun partijprogramma’s vooral 
de kansen van de Nederlandse expertise als 
exportproduct, hoewel GroenLinks het in 
iets andere bewoordingen ook noemt. 

GroenLinks, de PvdD, de ChristenUnie, 
de PvdA, de SP en D66 beschrijven in meer 
of mindere mate de noodzaak voor een 
overgang naar een duurzamer landbouw- 
systeem, waarbij ze forse reductiedoelen 
voor stikstofuitstoot, de veestapel en  
pesticidegebruik van belang vinden.

D66 ziet mogelijkheden in mondiale  
afspraken voor duurzamere productie en 
handel, terwijl de PvdD juist meer ziet in 
het tot stand brengen van regionale ketens, 
waartoe ook de ChristenUnie oproept.

De SGP noemt de Europese van-boer-
tot-bordstrategie een belemmering voor  
de boeren om tot afspraken te komen met 
partijen in de keten. De PVV vindt dat veel  
natuur- en milieuwetgeving sowieso is 
doorgeslagen. 

Het CDA stelt voor dat de overheid met 
de sector langjarige duurzaamheidsdoelen 
afspreekt: de sector moet dan zelf plannen 
opperen voor de realisatie en doorvertaling 
naar bedrijfsniveau. Producten moeten een 
eerlijke prijs hebben. Het CDA wil de vee-
houderij verduurzamen door innovatie. 

Nederland hoort een grote rol te spelen  
in het voeden van de groeiende wereld- 
bevolking, vindt de VVD. De liberalen willen 
de mestproblematiek vooral aanpakken via 
innovaties.

   De 
wereld
   op een 
tweesprong

Schuingedrukt de constateringen 

in de programma’s en vetgedrukt 

de beleidsvoornemens. 
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Klimaat, landbouw en biodiversiteit

 

KLIMAAT

Internationale samenwerking 

voor de bouw van nieuwe Eu-

ropese kerncentrales, waarbij 

landen ook onderling energie 

kunnen importeren.

LANDBOUW

Een innovatieve Europese land-

bouwsector voorziet de wereld 

van voedsel, met name landen 

die getroffen worden door […] 

klimaatverandering, in ruil voor 

grondstoffen die Europa nodig 

heeft.

Hervorming van het EU- 

beleid richting innovatieve, 

efficiënte en duurzame land-

bouw. Zo ontvangen Neder-

landse boeren meer Europese 

subsidies en verbetert de netto 

betalingspositie van Nederland.

KLIMAAT

Het klimaatbeleid moet hand in 

hand gaan met een industrie-

beleid dat zorgt voor een eerlijk 

speelveld voor bedrijven.  

LANDBOUW

Toelatingsprocedures voor 

duurzame alternatieven voor 

bemesting en gewasbescher- 

ming worden vereenvoudigd  

en verkort.

 
KLIMAAT

Bomen zijn geen brandstof. 

Het stoken van (rest)hout als 

biomassa voor energieproductie 

is niet duurzaam en veroorzaakt 

ongezonde lucht.

    Grote bedrijven geven ver-

plicht inzicht in de herkomst 

van de materialen die ze ge-

bruiken en de omstandigheden 

in de productieketen.

LANDBOUW

Nederlandse boeren gaan 

primair werken voor de eigen 

markt. We stoppen de dumping 

van goedkope, gesubsidieerde 

landbouwproducten […] in het 

mondiale Zuiden.

    De rondetafels voor ‘duur- 

zame’ soja en palmolie zijn niets 

dan greenwashing en worden 

afgeschaft.

BIODIVERSITEIT

Het Internationaal Strafhof 

krijgt de mogelijkheid om 

bedrijven of landen die zich 

schuldig maken aan ecocide  

te vervolgen.

KLIMAAT

We stoppen met het subsi- 

diëren van fossiele bedrijven. 

De energierekening maken  

we rechtvaardig door huis-

houdens en het mkb minder  

te laten betalen.

LANDBOUW

In plaats van de intensivering 

en schaalvergroting ondersteu-

nen we boeren die diervrien-

delijk en duurzaam produce- 

ren. Minder transport over 

de wereld en meer regionale 

productie. 

    De EU kan geen handels- 

verdragen meer sluiten zonder 

toestemming van de parle-

menten van de lidstaten.

    Ontwikkelingslanden steu-

nen we bij het maken van een 

rechtvaardig klimaatbeleid.

 

 

KLIMAAT

Een koninkrijksbreed Klimaat-

fonds, zodat de eilanden beter 

op klimaatverandering kunnen 

anticiperen.

    We steunen de invoering van 

een CO2-tarief aan de Europe-

se grens, zodat bedrijven van 

buiten de EU [hier] op dezelfde 

klimaatvoorwaarden concur- 

reren. 

LANDBOUW

We zetten ons in voor uitbrei-

ding van het handelsverdrag 

voor groene goederen.

De import van soja drin-

gen we terug, met Europese 

importheffingen. We stimuleren 

de ontwikkeling van alterna-

tieven die we in Nederland 

kunnen telen. 

BIODIVERSITEIT

Proactief herstellen van bio- 

diversiteit wereldwijd.

Voor alle publieke projecten 

wordt biodiversiteit een eis.

 

 
KLIMAAT

De Nederlandse overheids- 

financiering van export is  

fossielvrij in 2025.

    In 2045 is de hele samen- 

leving klimaatneutraal.

    De overheid koopt in 2030 

volledig circulair in en Neder-

landse bedrijven zijn uiterlijk  

in 2050 circulair.

LANDBOUW

We ontmoedigen het gebruik 

van krachtvoer uit het buiten-

land en we maken de export 

van mest onmogelijk.

    We zetten in op de ontwik-

keling en export van kennis 

over duurzame en innovatieve 

landbouw, in de zaadveredeling, 

hightechtuinbouw, kweekvlees 

en het organiseren van efficiën-

te lokale voedselsystemen.

BIODIVERSITEIT

Nederlandse bedrijven die zich 

in het buitenland schuldig ma-

ken aan ontbossing, vervuiling, 

aantasting van biodiversiteit en 

schending van mensenrechten 

pakken we hard aan.

 
KLIMAAT

Tegen windturbines en zonne-

parken.

    Tegen klimaatbeleid dat 

draait om het terugdringen van 

de CO2-uitstoot.

    Belemmerende regelgeving 

rondom stikstof en PFAS gaat 

direct van tafel, net als door-

geslagen regeltjes over geluid, 

lucht, milieu, verduurzaming 

en klimaat.

LANDBOUW

Onze boeren moeten kunnen 

blijven boeren en tegelijk voor 

ons mooie Nederlandse land-

schap zorgen. 

  

KLIMAAT

Klimaatneutraal in 2050.

    CO2-heffing voor de industrie.

LANDBOUW

Sluit de voedingsstoffenkringloop 

zo lokaal mogelijk. 

    Voedsel dat van buiten de EU 

wordt geïmporteerd, moet vol- 

doen aan de eisen van emissies 

dierenwelzijn, biodiversiteit en 

mensenrechten. 

  

KLIMAAT

Invoertarieven voor vervuilende 

producten uit landen die niet zijn 

aangesloten bij het Akoord van 

Parijs of die onvoldoende actie 

ondernemen om hun uitstoot  

te verminderen.

LANDBOUW

Om de noodzakelijke omslag 

naar natuur-inclusieve kringloop-

landbouw in combinatie met de 

bijbehorende emissiereductie  

in 2030 te voltooien, wordt er 

een goedgevuld transitiefonds  

gecreëerd en wordt de positie 

van de boer in de keten versterkt. 

Wereldwijd gaan we over- 

bevissing tegen, zoveel mogelijk 

in Europees verband.

BIODIVERSITEIT

Er komt een solide Europese 

bossenwet die bedrijven ver-

plicht om ontbossing, aantasting 

van natuurlijke ecosystemen en 

mensenrechtenschendingen in 

de handelsketen te stoppen. 
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INTERVIEW

‘Iedereen ter wereld is op zoek naar kwaliteit van leven. Mondiale 
verbondenheid kun je voelen, zonder dat je daarvoor drie keer de 
wereld om moet gaan. Ik zie dat steeds meer mensen varen op deze 
nieuwe vorm van mondialisme, waarin veel vliegen, uitstoten en 
consumeren aan betekenisgeving afneemt.

‘We zullen onze voetafdruk moeten verkleinen als we binnen de 
grenzen van de aarde willen leven en mensen en dieren elders willen 
respecteren. Een planeetbrede visie uitdragen begint dus juist in je 
eigen straat!’

 
Hoe bent u bij de Partij voor de Dieren terechtgekomen?

‘Ik werd geraakt door een affiche over veetransporten, tijdens de  
Europese verkiezingen in 2009. De eerste partij ter wereld die op-
komt voor niet-soortgenoten, dat vond ik spannend en uniek. 

‘Ik kon stagelopen bij de PvdD en deed onderzoek naar media- 
framing. Ik merkte al snel dat er lacherig werd gedaan om de partij- 
naam en dat het diepere verhaal niet aankwam. Rutte noemt ons 
nog steeds minzaam “de diertjes”. 

‘Historisch gezien is het zo dat de voorlopers van nieuwe sociale 
bewegingen vaak eerst voor gek worden verklaard. “Eerst negeren  
ze je, dan lachen ze je uit, dan bevechten ze je en uiteindelijk win je”, 
zoals het bekende (en ten onrechte, red.) aan Gandhi toegeschreven 
gezegde gaat.’

Hoewel veel mensen over de naam vielen, zag Teunissen vooral  
de voordelen ervan: ‘Hij toont precies waar wij fundamenteel voor 
staan. Andere partijen maken vaak grote statements, zo van:  
“Wij zullen de handelsketens verduurzamen!” 

‘Wij beginnen heel concreet bij het dier, omdat het de meest 
kwetsbare, meest uitgebuite groep is en je zo het bewustwordings-
proces op gang brengt – en dat is waar verandering begint. 

‘Zo heb ik me in de Haagse gemeenteraad ingezet om uitklim-
plankjes in de grachten te maken, voor als er dieren in het water 
vallen. Je kunt daar lacherig over doen, maar het gaat om het prin-
cipe van rekening houden met de kwetsbaarste wezens in je eigen 
leefwereld. 

‘De kracht van de PvdD is dat we klein beginnen. Als je het be- 
hapbaar en concreet maakt, geef je handelingsperspectief. Daarom 
vind ik het ook zo mooi dat mensen in deze tijd van lockdowns  
bepaalde waarden herwaarderen. 

‘Buren houden elkaar in de gaten, gezinnen verbouwen groente  
in de tuin, houden rekening met egels en vogeltjes. Die omslag in 
denken over wat daadwerkelijk van waarde is, dat is precies waar  
wij voor staan.’

Hoe bevalt de politiek?

‘Het is boeiend, maar ook tergend om te zien hoe conservatief en 
traag het gaat, en zo gericht op de korte termijn. Men heeft geen 

benul van de urgentie om maatregelen te nemen tegen de klimaat- 
en biodiversiteitscrisis. 

‘Die omslag moet er vandaag komen in ons voedsel- en land-
bouwsysteem, we moeten vandáág onze huizen duurzaam maken. 
Er is absoluut geen besef van de staat van de aarde, hoeveel alar-
merende wetenschappelijke rapporten er ook verschijnen. Zoiets 
bewust negeren, dat is toch niet te harden?’

Teunissen zegt zich te storen aan ‘zogenaamd groene’ partijen 
zoals de PvdA, GroenLinks en D66, die denken dat we onze mate 
van welvaart op z’n minst kunnen behouden als het systeem maar 
verduurzaamt. 

‘Nee, dan krijgen we te maken met droogte, met water- en voed-
seltekorten. Een groen systeem èn economische groei – zoals met 
name D66 de kiezer voorhoudt – bestaat helemaal niet, geen enkele 
samenleving levert daar bewijs voor.’ 

De enige optie: het systeem zelf moet drastisch op de schop.  
Al het andere is volgens Teunissen fantoombestrijding. 

 
Wat is de rol van de PvdD in de politieke arena?

‘Die van aanjager. Er moeten veel meer mensen in de politiek komen 
die durven te erkennen hoe het er echt voor staat. Eindeloze econo-
mische groei is niet de oplossing, maar het probleem. 

‘We zullen moeten inleveren, en uiteindelijk levert dat ons veel 
meer op: prettig wonen, meer natuur, schone lucht, schoon drink-
water, meer tijd voor elkaar. Daarom zoek ik in iedere bijdrage, over 
handelsverdragen tot biodiversiteit, naar een haakje om te zeggen 
dat we geen tijd te verliezen hebben. 

‘We moeten nú naar natuurherstel – uitstel kunnen we ons niet 
meer veroorloven. Na bijna een jaar corona en het groeiende besef 
van de catastrofale klimaatcrisis waarin we ons bevinden, zoemen 
woorden als kantelpunt en systeemverandering steeds vaker door  
de lucht. 

‘Ons pleidooi klinkt intussen een stuk minder radicaal dan acht-
tien jaar geleden, toen de PvdD is opgericht. Dat is een goed teken. 
Ons narratief is effectief, je ziet een verschuiving plaatsvinden. We 
blijven groeien en we zien dat andere partijen zelf stappen richting 
onze koers zetten. 

  ‘De omslag 
   moet 
 vandáág  
      gebeuren’

Christine Teunissen (35) speelt 
de rol van aanjager richting een 
gezonde wereld voor alles wat leeft 
met verve. Niet voor niets komt de 
kroonprinses van de Partij voor 
de Dieren – die acht zetels in de 
peilingen telt – met stip binnen op 
nummer twee van de kandidaten-
lijst. Als enige hamert de PvdD  
al jaren op systeemverandering. 
‘Men heeft geen benul van  
de urgentie.’ Een gesprek over 
idealen, de politiek en de planeet.

Tekst: Marlies Pilon
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Tien jaar later. Op tv ziet ze beelden van de honderdduizenden 
varkens die worden afgemaakt tijdens de varkenspest. Toen viel het 
kwartje, zegt ze: ‘Als je de wereld door de ogen van dieren bekijkt,  
is het ineens heel helder waarom het systeem moet veranderen. 

‘De Partij voor de Dieren waarschuwde toen al voor zoönosen. 
Net zoals de varkensgriep, Sars en de vogelpest is het coronavirus 
een zoönose, ofwel: een infectieziekte die overslaat van dier op 
mens.’

Op de website van de PvdD is te lezen hoe de partij in het begin 
van de coronacrisis gefronste wenkbrauwen zag als ze wees op de 
risico’s van zoönosen vanwege de Nederlandse veehouderij, die ze 
een tikkende tijdbom noemt. Nederland heeft de hoogste vee- 
dichtheid ter wereld. 

‘En we spelen een grote rol als importeur van ontbossings- 
producten als palmolie en soja voor veevoer’, vervolgt Teunissen.  
‘In combinatie met de wilde dieren die op Schiphol en in de haven 
van Rotterdam worden verhandeld, spelen we met vuur.’ 

Afgelopen zomer gingen het kabinet en de Kamer alsnog om  
en kreeg de PvdD brede steun voor haar verzoek om een ambitieus  
aanvalsplan voor zoönosen op te stellen.

Wist u altijd al dat u de politiek in wilde?

‘Oorspronkelijk ging ik voor de ontwikkelingssector, maar tijdens 
vrijwilligerswerk in Ghana en een onderzoek in Suriname kwam  
ik erachter dat veel problemen in ontwikkelingslanden – droogte, 
economische ongelijkheid, klimaatverandering – nauw samen- 
hangen met wat wij in het rijke Westen doen. 

‘Toen besloot ik dat ik niet dáár, maar hier iets wil doen aan de 
oorzaken. De PvdD wil af van de hulp-is-handeldoctrine, daarom 
moet er opnieuw een minister van Ontwikkelingssamenwerking  
komen. Het eerste uitgangspunt is dat alles begint bij het stoppen 
met het toebrengen van schade aan mensen en ecosystemen.’

Tijdens haar reizen zag ze dat mensen overal ter wereld in feite 
niet veel verschillen, maar hetzelfde verlangen: sociale verbinding, 
liefde, aandacht voor elkaar, gezondheid. 

‘Nederland is in een 
soort ethiekloze door-
voerhaven veranderd’

VICE VERSA

Heeft uw jeugd uw idealen gevoed?

‘Ik groeide op in Stompwijk, een dorpje vlak bij Leidschendam.  
Ik herinner me dat ik er als kleuter langs de boeren huppelde,  
die hadden een paar schapen en koeien die losliepen in de wei.  
In de loop van mijn jeugd werd het boerenbedrijf steeds groot- 
schaliger. Geleidelijk verdwenen er vlinders en bloemen uit het 
landschap – en ook boeren vielen om.’

Dat hakte erin bij Christine Teunissen. ‘Inmiddels staan er in 
Stompwijk melkvee-industrieën en een gigantische koelcel voor 
wildvlees’, zegt ze. ‘Bij het verzet tegen het melkquotum sloten  
veel boeren uit Stompwijk zich aan.’
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‘Het kille neoliberalisme van Rutte is op zijn retour – en met  
acht zetels in de peilingen (een winst van drie) staan we ervoor 
open mee te regeren binnen een hoofdlijnenakkoord, maar op 
onze idealen leveren we niet in.’

 
Is politiek bedrijven niet ook compromissen sluiten?

‘Niet op je idealen. De politiek loopt ver achter op de maatschap-
pij: mensen vinden klimaatverandering na immigratie de grootste 
zorg. Het is de oude politiek die vastzit in het oude denken. 

‘Wij zijn de enige partij die zegt: als je naar de cijfers en realiteit 
kijkt, moeten we binnen tien jaar klimaatneutraal zijn, niet pas in 
2050. Anders komen we boven de anderhalve graad opwarming uit 
en wordt het risico op onomkeerbare ecologische kantelpunten 
nog veel groter.

‘Wist je dat twee derde van Nederland wordt gebruikt voor 
landbouw? In ons programma staat dat we de veestapel met drie-
kwart willen inkrimpen; dan los je de stikstofcrisis op en draag je 
bij aan het verhelpen van het klimaatprobleem. 

‘Het massale dierenleed vermindert, we dringen mestover- 
schotten terug en de boeren krijgen de mogelijkheid duurzaam 
te produceren voor de regionale markt. We gaan minder vliegen, 
pakken het autoverkeer aan en gaan veel meer energie besparen. 

‘Van de vrijkomende landbouwgrond gebruiken we minstens 
negentig procent om nieuwe natuur te laten groeien – en op  
de rest kunnen we aan de rand van bestaande dorpen en steden  
duurzame woningen bouwen. 

‘We hebben alles laten uitrekenen en het kan gewoon; met 
woningbouw kan de nieuwe natuur worden bekostigd. Natuurlijk 
kost het geld, maar het levert zóveel voordelen op die voor een 
leefbare planeet veel belangrijker zijn.’

Hoe nemen jullie andere partijen mee in deze visie?

‘Het is nodig de onderliggende denkfouten in het narratief te  
blijven benoemen. De landbouw wordt nu puur op basis van  
misverstanden in de steigers gehouden. Nederland is de tweede 
exporteur ter wereld van vlees en zuivel, maar men denkt dat  
boeren hier produceren voor ons voedsel. Dat is niet waar.

‘Zeventig procent van de productie híer is bedoeld voor de  
export. De intense bio-industrie wordt kunstmatig in leven  
gehouden met allerlei subsidies, elke dag moeten er zo’n vijf  
boerenbedrijven stoppen, het is een aflopende zaak. We proberen  
telkens het krankzinnige, het onhoudbare van ons systeem bloot  
te leggen.’

 
Waarom moet het Nederlandse handelsbeleid op de schop, 

en hoe?

‘Omdat dat draait om het opengooien van markten en om almaar 
méér produceren. Ook blijft de regering inzetten op langere han-
delsketens, daarmee schuiven we onze verantwoordelijkheid af, 
want het principe van “de vervuiler betaalt” gaat niet meer op als 
onze kleding in Bangladesh wordt gemaakt. 

‘De rivieren daar vervuilen, maar wij hebben er geen last van. 
Wie planeetbreed denkt, begrijpt dat het niet houdbaar is. Neder-
land is een soort ethiekloze doorvoerhaven geworden voor kalfjes, 
pluimvee en palmolie, waarmee we bijdragen aan dierenleed,  
de stikstofcrisis en ontbossing. 

‘Wie worden er nu eigenlijk beter van? Vooral de multinationals, 
die drijven op winstmaximalisatie – en uitgerekend dat vervuilen-

de grootbedrijf belasten we nauwelijks. Ik weiger te accepteren  
dat zoiets normaal is.

‘Door het streven naar meer handelsverdragen en langere han-
delsketens is het steeds lastiger om duurzaam beleid te voeren, en 
om de kwaliteit in het oog te houden. Het gaat dan ook regelmatig 
mis, zoals laatst met die kankerverwekkende stoffen in paracetamol 
uit China. En met corona, natuurlijk. 

‘De controle op kwaliteit is steeds ingewikkelder. Die handels- 
verdragen bouwen vaak clausules in die extra bescherming bieden 
voor multinationals. Als je beschermende maatregelen wilt nemen, 
kan een overheid worden aangeklaagd. Het maakt iedereen – mens 
en dier, hier en daar – kwetsbaarder voor verschraling en uitbuiting.’

Hoe haal je het denken in eindeloze economische groei  

uit een systeem?

‘We bepleiten een ministerie voor Klimaat en Biodiversiteit. In  
het huidige ministerie van Economische Zaken en Klimaat zijn  
economische belangen en klimaat verknoopt en geven die eerste  
de doorslag. Dat moet afgelopen zijn, anders gebeurt er te weinig. 

‘Het nieuwe ministerie is vergelijkbaar met dat van Financiën: 
coördinerend. Het zou beleid van andere ministeries toetsen op 
duurzaamheid en zou de natuur, biodiversiteit, grondstoffen en 
CO2-budgetten op zo’n manier bewaken dat de natuur zich herstelt. 
Zo krijgen biodiversiteit en klimaat de prioriteit die nodig is.’

Welke denkfout mogen we na het lezen van dit stuk in  

de prullenbak gooien?

‘Het idee dat als we niet meer focussen op economische groei,  
ons leven er enorm op achteruitgaat. Integendeel! We hebben  
zóveel kennis over akkerbouw, water en techniek, we kunnen  
de innovatieve plantaardige voorloper van de wereld worden.  
Maar dan moet de politiek wel meedoen. 

‘In ons verkiezingsprogramma Plan B komen we met heel veel 
praktische ideeën en oplossingen. Het leven kan veel betekenis- 
voller, meer ontspannen en solidair zijn, met meer zekerheden,  
mededogen en duurzaamheid. Met bloeiende velden vol bloemen  
en vlinders voor onze kinderen. Dat willen we duidelijk maken,  
daar ga ik voor!’ •

Christine Teunissen

Geboren: Leidschendam, 

6 september 1985

Opleiding: geschiedenis,  

aan de Universiteit Leiden

Werkervaring: PvdD-persvoor- 

lichter, fractievoorzitter van de  

Partij voor de Dieren in Den Haag 

en internationaal manager van  

de Animal Politics Foundation

Huidige functie: Eerste Kamerlid  

namens de PvdD
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INTERVIEW

Ook jouw euro maakt verrassend veel verschil. Hoeveel? Kijk op wildeganzen.nl

Armoede is een grote vijand van vooruitgang en geluk. Maar het is geen onoplosbaar probleem. 
Dat bewijzen aanpakkers overal ter wereld; mensen die een kans zien en gewoon beginnen. 
Wilde Ganzen steunt ze, omdat je armoede samen van onderop kunt doorbreken. Met kleine, 
slimme projecten zorg je voor cruciale vooruitgang in mensenlevens, buurten en dorpen. 

Aanpakkers kijken 
liever naar wat je wél 
kunt oplossen
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INTERVIEW

Agri & Food wil dat doen door met bedrijven, kennisinstellingen en 
de overheid te investeren in kennisontwikkeling en innovatie en in 
de toepassing van kennis. Jaarlijks steekt de topsector tachtig miljoen 
euro in innovatie in de land- en tuinbouw en de bredere agrosector. 

De Nederlandse landbouw stond het afgelopen jaar hoog op de 
politieke agenda, door de stikstofcrisis en demonstraties van boeren, 
maar daarbij ging het zelden om de internationale impact – en dat 
terwijl de Nederlandse landbouwsector als geen ander internationaal 
georiënteerd is. 

Hoe ziet u de positie van de Nederlandse landbouw in een 

mondiaal perspectief? 

‘Ik zit even te kauwen op die vraag, want je kunt er meerdere kanten 
mee op. Ik denk aan de vele jonge boeren en tuinders die naar het 
buitenland gaan, om daar een boerenbedrijf te beginnen. Nederland 
is internationaal een belangrijke leverancier van goede boeren en 
tuinders – en dat is al honderdvijftig jaar zo. 

‘Er wordt meer door Nederlanders in het buitenland geproduceerd 
dan in Nederland zelf. Die ondernemers zijn heel succesvol, omdat 
Nederlanders zich goed kunnen aanpassen aan de lokale cultuur, ze 
zijn goed opgeleid en het zijn goede zakenlieden.’ 

Direct na de Tweede Wereldoorlog gingen veel Nederlandse boe-
ren naar Canada, vertelt Duijzer, en tot op de dag van vandaag ver-
trekken er veel agrariërs naar Brazilië of Denemarken. De helft van 
de melkveehouderij in Denemarken is in handen van Nederlanders. 

En denk ook aan de Nederlandse boeren die boontjes of bloemen 
verbouwen in Kenia. ‘Langer geleden vertrokken veel boeren naar 
Zuid-Afrika, waar zelfs de Afrikaanse taal voortkomt uit het Neder-
lands’, zegt Duijzer. 

‘We exporteren een aantal hoogwaardige producten. Nederland  
is leidend in zaaizaad, pootgoed en stekmateriaal. Dat zijn relatief 
weinig volumineuze producten met een grote waarde. Je kunt met 
een rugzak vol zaaizaad heel veel planten en oogsten. Je hebt hier  
de infrastructuur, de onderzoekers en ook de overheidsdiensten  
voor kwaliteitscontrole. 

‘We exporteren ook in de toeleverende keten: denk aan kassen en 
landbouwmechanisatie. We hebben een sterke exportpositie in heel 
de wereld, de totale export bedraagt honderd miljard euro per jaar  
en die bestaat hoofdzakelijk uit kwalitatief goede producten.

‘Kennis exporteren we veel verder. Dat gaat om onderzoek van 
Wageningen University & Research, maar ook om heel veel kleinere 
kennisinstellingen en bedrijven die kennis opdoen, delen en ont- 
wikkelen en innovatie tot stand brengen.’ 

Hoe zit het met de internationale gevolgen van de Neder-

landse landbouw voor klimaat en milieu? 

‘Nederland vervuilt nog te veel. We exporteren veel vervuiling,  
via de lucht gaat er vier keer meer stikstof uit Nederland naar het 
buitenland dan dat er andersom binnenkomt. We zullen als land  
de komende decennia steeds verdergaande doelen moeten stellen  
om de uitstoot van stikstof te beperken. 

‘Maar de landbouwsector nam al vergaande stappen: sinds 1980  
is de ammoniakemissie uit de veehouderij met driekwart terug- 
gedrongen. Nòg meer doen ligt gevoelig in de sector; er leeft het  
idee dat we al genoeg doen en dat anderen ook moeten bijdragen. 

Dirk Duijzer is sinds een jaar het boegbeeld van Agri & Food,  
een van de negen topsectoren waarin het Nederlandse bedrijfsleven 
en de overheid samen de concurrerende positie van Nederland op 
de wereldmarkt willen bevorderen. 

Duijzer volgde de hogere landbouwschool in Dronten en studeer-
de later bestuurskunde in Utrecht, rechten in Leiden en filosofie 
in Amsterdam. Hij begon zijn carrière veertig jaar geleden bij de 
Utrechtse Christelijke Boeren- en Tuindersbond. In 1995 was hij  
betrokken bij de fusie van boerenvakbonden tot LTO Nederland, 
waar hij tien jaar directeur van was. 

In 2005 werd hij voorzitter van het Productschap Tuinbouw en 
later directeur Food & Agri bij de Rabobank, waar hij nu directeur 
bestuurszaken en coöperatie is. Naast dit alles heeft Duijzer ook zelf 
nog een klein boerenbedrijf, met vijf hectare hoogstamfruit. 

Bij zijn aantreden als boegbeeld, in januari 2020, zei Duijzer dat 
de topsector wil bijdragen aan klimaatneutrale en circulaire produc-
tie van voldoende gezond, veilig en duurzaam voedsel voor iedereen 
binnen de ecologische grenzen van onze planeet. 

VICE VERSA

‘We zullen 
    de wereld 
 voeden 

      met kennis’ 
De Nederlandse landbouw 

moet klimaatneutraal en 

natuurvriendelijker worden,  

zegt Dirk Duijzer, van de topsector 

Agri & Food. Verduurzaming 

is nódig, meent hij, mede om 

internationaal leidend te blijven.  

‘En de sector kan dat, het is de 

meest innovatieve die er is.’

Tekst: Joris Tielens     

Beeld: Kiki Groot

‘Een groot deel van de boeren en tuinders wil verder verduurzamen, 
ook als het gaat om klimaat, maar dat vraagt wel om een systeem-
verandering. Er moet een betere waardering komen – en ook een 
betere prijs – voor een duurzamer product. Dat vergt innovatie.’ 

Is innovatie niet een besmet woord? Het was lange tijd voor-

al gericht op productieverhoging, denk aan de hoeveelheid 

melk per koe, wat ook tot milieuvervuiling heeft geleid.

‘Dat hangt ervan af. Innovatie kan gaan om een intensievere produc-
tie per dier of per stal, maar innovatie zal zich in de toekomst steeds 
meer op andere zaken en andere oplossingen richten, zoals de zuive-
ring van water dat gebruikt wordt in stallen. 

‘Of blijven boeren, ook als het waterpeil hoger gehouden wordt. 
Of scheiding van vaste mest en urine, om stikstofuitstoot te beper-
ken. Of betere benutting van daken voor duurzame energieopwek-
king. Zo kan er ook op andere manieren geld worden verdiend. Er  
is niets mis met innovatie op zich, maar de richting waarin we inno-
veren zal veranderen.’ 

U pleit – net als minister Schouten – voor het sluiten van 

kringlopen in de landbouw. In hoeverre wringt de export- 

gerichte Nederlandse agrosector met die kringloopvisie?

‘Volumineuze primaire landbouwproducten exporteren we wel, 
maar niet over heel de wereld. Tachtig procent van onze export blijft 
binnen een cirkel van achthonderd kilometer rondom Nederland: de 
afstand die je in een dag met een vrachtwagen kunt bereiken. 

‘Het is misschien wat oneerbiedig, maar stel je Nederland eens 
voor als een provincie van Duitsland, en dan als één economie: er 
zou aanzienlijk minder export zijn. Het over de wereld slepen van 
bulkproducten is niet goed, maar het gebeurt maar zeer beperkt. 

‘Voedsel is een regionale zaak. Wereldwijd wordt tachtig procent 
van het voedsel lokaal geproduceerd en komt twintig procent uit de 
internationale handel. Ook voor invoerende landen is het onver-
standig te veel afhankelijk te zijn van de invoer, dat is een instabiele 
situatie.

‘Maar het exporteren van kennis en scholing en technologie is iets 
heel anders. We zullen de wereld niet voeden met onze producten, 
maar wel met onze kennis, ons vakmanschap en onze investeringen 
en ervaring.’

U had in de media kritiek op de groeiende export van  

varkensvlees naar China.

‘Export van zo’n bulkproduct vind ik niet logisch, maar het is de uit-
zondering op de regel. Het is opportunistische handel, die ontstond 

‘Via de lucht gaat er vier keer 
meer stikstof uit Nederland 
naar het buitenland dan dat  
er andersom binnenkomt’

VERKIEZINGSSPECIAL
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omdat er in China tijdelijk minder productie is.’
Dat komt door de uitbraak van de Afrikaanse varkenspest in  

Zuidoost-Azië, waardoor veel bedrijven in China werden geruimd. 
‘Het is een handel die we niet moeten willen en de ondernemers  
die het doen baseren zich niet op een duurzaam bedrijfsmodel.’ 

Toch zul je pinda’s van ver moeten halen om een pot pindakaas 
te kunnen maken, zegt Duijzer: ‘Je kunt iets best over een langere 
afstand vervoeren, maar uiteindelijk moet de kringloop gesloten 
kunnen worden. Dat vraagt erom dat je producten terug kunt  
volgen in de keten. 

‘Ik verwacht dat we in de toekomst als consument meer infor- 
matie op het etiket krijgen over waar het product en de bestand- 
delen vandaan komen.’

U zegt dat er een systeemverandering nodig is. Ziet u een 

grotere rol voor agro-ecologie of biologische landbouw?

‘Ik pleit voor een milieu- en natuurinclusieve landbouw, waarin de 
gevolgen van de landbouw voor milieu en natuur verdisconteerd 
zijn in de prijs van het product. Dat vraagt om een systeemveran- 
dering, waardoor de landbouw ook stikstofinclusief wordt. 

‘Welke landbouwmethode je daarvoor nodig hebt, zal verschillen 
per geval. Het kan zeker niet alleen agro-ecologie zijn, of biologisch. 
Alléén biologische landbouw kan de wereld niet voeden, omdat de 
opbrengst te laag is en de afhankelijkheid ervan riskant.’

Staat de meerderheid van de boeren in Nederland wel open 

voor de innovatie en verduurzaming die nodig is? 

‘Dat is eerlijk gezegd een ietwat vreemde vraag. De Nederlandse 
land- en tuinbouw is de meest innovatieve ter wereld – en heel de 
wereld vindt dat. Maar een kleine groep hoogopgeleide stedelingen 
in Nederland lijkt eraan te twijfelen. 

‘Dat is op zich geen nieuw probleem, de verhouding tussen stad 
en platteland is al honderden jaren moeizaam. Het speelt ook in 
andere sectoren, de relatie tussen hoofd- en handwerkers is elders 
eveneens niet erg goed. Toch blijkt uit onderzoek – dat wij met  
regelmaat door Wageningen Economic Research laten doen –  
dat de Nederlandse bevolking over het algemeen veel waardering 
heeft voor boeren en de landbouw. 

‘Een deel van de agrosector ervaart dat niet zo, het voelt zich niet 
gerespecteerd en dat helpt niet. Als boeren en tuinders voelen dat 
het respect voor hen ontbreekt, dan worden ze boos en dat begrijp 
ik heel goed. 

‘Maar als er respect is, en als we in verbinding en bij elkaar aan- 
gesloten blijven, dan kun je elkaar best af en toe een por geven.  
Ik zou niet willen dat we bij ons een tweedeling krijgen zoals nu  
in de Verenigde Staten.’ 

Waar liggen de kansen voor Nederland om via wereldwijde 

investeringen in landbouw een positieve rol te spelen in het 

tegengaan van klimaatverandering? Wat doet de Rabobank 

op dat gebied? 

‘Die kansen zijn er zeker en dat is goed om te stimuleren. Er is alleen 
niet overal ter wereld de gelegenheid voor; een investering vergt een 
stabiel ondernemersklimaat en dat is er niet overal – en goede land-
bouwgrond evenmin. 

‘Al zijn er zeker kansen voor het beter benutten van water of voor 
betere opslag van landbouwproducten in Afrika, zodat er minder 
oogst verloren gaat. De Rabobank werkt daarvoor samen met klei-

nere banken in Afrika en Zuid-Amerika. 
‘We werken aan verduurzaming van de productie in agroketens 

van grote ketenpartijen, waarin Nederland vaak van grote betekenis 
is. Zie grote bedrijven als Nutreco, Cosun, FrieslandCampina en 
Cargill. Dat geeft ons als bank èn ons als Nederland de kans bij te 
dragen met kennis.’

Hoe ziet u de rol van de topsector? 

‘Die zal meeschuiven met de verandering richting verduurzamen. 
Tien jaar geleden was het doel van innovatie door de topsector  
het verhogen van productie en het vergroten van de export. Nu gaat 
het veel meer om voldoen aan de vraag naar duurzamere producten. 
Ook in de Duitse en Franse exportmarkten is er meer vraag naar 
duurzame en verse producten. 

‘En die vraag is er in het binnenland eveneens, vanuit consumen-
ten en supermarkten. Dus de vragen waar we voor staan, de innova-
tie die nodig is, zullen steeds meer om verduurzaming gaan – en de 
projecten en subsidies die we vanuit de topsector geven dus ook.’

Wat verwacht u van de overheid en van het nieuwe kabinet, 

na de verkiezingen? 

‘Dit blijft een groot dossier. Naast stikstof gaat het ook over klimaat. 
In 2030 moeten we grote doelen hebben behaald, de duurzame ont-
wikkelingsdoelen, en na de komende kabinetsperiode is het al bijna 
zover. 

‘De agrosector zal bij die doelen nauw betrokken zijn. Het is een 
enorm innoverende sector en de vraag naar duurzaamheid biedt 
kansen voor Nederland om ook in de toekomst de kraamkamer te 
blijven van slimme oplossingen voor vraagstukken over landbouw, 
water en voedsel.’ •

‘Als boeren en tuinders 
voelen dat het respect 
ontbreekt, dan worden ze  
boos en dat begrijp ik goed’ 

INGEZONDEN

 Stemmen uit 
         het Zuiden 
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Ook in ontwikkelingslanden is de keuze 
die de Nederlandse kiezers maken van 
belang. Drie ingezonden brieven, 
vanuit een ander perspectief.

Nederland speelt via het exporteren van kennis over master- 

planning en de daarmee gepaard gaande investeringen een 

steeds grotere rol in de destructieve ontwikkeling van infra-

structuur in de Baai van Manilla. 

Voor het San Miguel Aerocity-project moet er 2.500 hectare 

land uit water worden gewonnen, wat ten koste gaat van 

mangrovebossen die nu als visgrond dienen en als rustplaats 

voor trekvogels. 

Ook worden mensen uit vissersdorpen gedwongen hun 

huizen te verlaten en verder bij hun natuurlijke leefomgeving 

vandaan te gaan wonen – om het pad voor ontwikkeling te 

effenen. De financier is het Nederlandse bedrijf Boskalis.

Wij doen een beroep op de kiezers en politiek om de export 

van Nederlandse waterexpertise naar het buitenland kritisch 

onder de loep te nemen. San Miguel Aerocity is een crucia-

le zuurproef. De Nederlandse overheid moet haar nationale 

bedrijven kunnen aanspreken op hun gedrag. 

Nederland kan een soeverein infrastructuurproject van de 

Filipijnen niet voorkomen, maar kan er wèl voor zorgen dat 

er geen Nederlands geld wordt besteed aan een project vol 

ecologische risico’s en mensenrechtenschendingen.

Leon Dulce, nationaal coördinator van 

het Kalikasan People’s Network for the 

Environment (Filipijnen)

Onze organisatie ondersteunt gemeenschappen bij het op-

zetten en aansturen van hun ontwikkelingsagenda. Sinds 2011 

werken we via Wilde Ganzen samen binnen het programma 

Samenspraak en Tegenspraak, dat door Buitenlandse Zaken 

wordt gefinancierd. 

Met name de Nederlandse ambassade heeft een sleutelrol 

gespeeld bij het waarborgen van een goede samenwerking. 

Ook voor de periode 2021-’25 zijn we partner in de Giving for 

Change-alliantie, die wederom door het ministerie wordt gefi-

nancierd, in het kader van Power of Voices. 

Daarin proberen we de vrijheid van meningsuiting te vergro-

ten door de stem van de gemeenschap te versterken, zodat zij 

haar rechten bij de machthebbers kan claimen. We doen dat 

steeds meer met lokale middelen, via gemeenschapsfilantropie.

De manier waarop Nederland ontwikkeling van onderop 

mogelijk maakt, via eerst Samenspraak en Tegenspraak en nu 

Power of Voices, getuigt van toewijding en een gedurfde visie. 

Nederland erkent ook het belang van lokaal geworven 

fondsen en andere middelen, omdat je daarmee het lokale 

eigenaarschap van projecten en programma’s vergroot. We 

hopen dat een volgend kabinet het beleid voortzet.

Caesar Ngule, programmadirecteur 

van de Kenya Community Development 

Foundation (Kenia) 

Het Grote Merengebied – en in het bijzonder Oost-Congo – 

bevindt zich in een vrijwel doorlopende cyclus van conflicten 

die wordt veroorzaakt door de onveilige situatie, de zwakke of 

soms ontbrekende overheidsstructuur, straffeloosheid, schen-

ding van mensenrechten en botsing van etnische groepen. 

Deze instabiliteit heeft een enorme impact op de bevol- 

king en met name op de meest kwetsbaren, zoals vrouwen, 

kinderen en adolescenten. Het Nederlandse meerjarig strate-

gisch beleid voor het Grote Merengebied is positief voor het 

evenwicht in de regio, omdat het tegemoetkomt aan de echte 

behoeften van de bevolking en gericht is op de onderliggende 

oorzaken van conflict. 

De investeringen van Nederland gaan over herstel van veilig-

heid en rechtsorde, over voedsel, voedingszekerheid en water-

voorziening en over seksuele en reproductieve gezondheid en 

rechten (SRGR). Het totale beleid draagt bij aan het vergroten  

van de veerkracht en het vertrouwen van gemeenschappen, 

zowel onderling als richting de staat. 

Het bereiken van ‘gezondheidszorg voor iedereen’ is een prio-

riteit van de Congolese overheid, wat alleen kan als het zorgsys-

teem als geheel goed functioneert. SRGR, speciaal voor de meest 

kwetsbare groepen, zou daarin centraal moeten staan. 

Het vergt tijd: langdurige, meerjarige steun is een voorwaarde 

– en integratie van psychosociale zorg is een noodzakelijke aan-

vulling op het bestaande beleid. De ondersteuning en agende-

ring door Nederland op dat vlak is van groot belang en zou ook 

in de toekomst moeten blijven.

Immaculée Mulamba Amisi, 

SRGR-expert voor Cordaid (DR Congo)
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ACHTERGROND

Mariëlle Bemelmans, directeur van stichting Wemos, hoopt  
van wel. ‘Terugtrekkende overheden hebben de gezondheidszorg 
geen goed gedaan’, zegt ze via Zoom. Wemos is in de jaren tach- 
tig opgericht door Nederlandse studenten tropengeneeskunde.  
Ze geloofden dat medische hulp aan lage- en middeninkomens- 
landen alleen effectief is als er ook oog is voor de grondoorzaken  
van gezondheidsproblematiek. 

‘Nog steeds’, zegt ze, ‘werken we aan thema’s die vaak een lange 
adem vergen om tot echte verandering te komen.’ Bemelmans geeft 
sinds 2017 leiding aan Wemos en heeft twintig jaar ervaring in het 
werkveld. ‘De problemen in het gezondheidssysteem worden door 
corona blootgelegd, maar bestonden al langer.’

Het neoliberalisme eiste van arme èn rijke landen zijn tol, zegt ze, 
maar trof vooral die eerste groep hard: ‘Deels komt dat door tegen-
gestelde verwachtingen waarmee zij te maken kregen.’ 

Ze verwijst naar grote multilaterale programma’s, zoals de bestrij-
ding van hiv en tuberculose. ‘Er wordt van arme landen verwacht 
dat ze daarvoor steeds meer hun eigen middelen mobiliseren.’  
Tegelijk kregen die landen leningen bij de Wereldbank en het IMF, 
‘en die eisten juist dat de publieke uitgaven zouden verminderen’.

Het bezuinigen op de gezondheidszorg leidde in verschillende 
Afrikaanse landen tot schrijnende situaties. ‘In Oeganda zitten zo’n 
vijftienduizend goed opgeleide en gemotiveerde verpleegkundigen 
thuis’, weet Bemelmans. ‘Die kunnen niet aan het werk, omdat er te 
weinig geld is.’ Malawi kampt met hetzelfde probleem: ‘Terwijl ook 
daar veel behoefte is aan zorgpersoneel.’

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) horen er in een 
land vier à vijf zorgmedewerkers per duizend inwoners te zijn om de 
duurzame doelen te behalen. ‘Maar in Malawi is er een halve zorg-
medewerker per duizend inwoners.’ Gekwalificeerde verloskundigen 
zijn werkloos, terwijl het land het hoogste moedersterftecijfer van 
de regio kent. 

Bovendien lijkt de coronapandemie de neerwaartse bezuinigings-
spiraal soms te versterken. Zo moet de Zuid-Afrikaanse regering 
zich vanwege de economische schade door de strikte lockdowns nog 
dieper in de schulden steken. ‘Het bedrag dat zij aan schulden moet 
terugbetalen is al hoger dan haar totale gezondheidsbudget’, zegt 
Bemelmans. 

Deze schuldenlast leidt weer tot nieuwe bezuinigingen: op 
provinciaal niveau zijn de begrotingen voor gezondheidszorg in 
Zuid-Afrika al met zo’n tien procent gekort, met loonbevriezing  
voor zorgpersoneel als gevolg. ‘Uiteindelijk is dat ook slecht voor  
de economie.’

Bemelmans verwijst naar de in 2017 overleden Zweedse arts en 
onderzoeker Hans Rosling, die zei: ‘Je gaat veel vlugger als je eerst 
gezond bent, dan als je eerst rijk bent.’

Dat besef lijkt steeds meer door te dringen bij de regering van een 
rijker land als Nederland. De onlangs gepubliceerde discussienota 
Zorg voor de toekomst benadrukt het belang van een coördinerende 
overheid – en zelfs de liberale VVD vindt nu dat de marktwerking in 
de zorg is doorgeschoten. 

Een positieve ontwikkeling, wat Bemelmans betreft: ‘De zorg 
wordt vaak gezien als kostenpost, terwijl we het moeten zien als een 
investering in welvaart en welzijn’, zegt ze. 

Wemos maakt zich als lid van de Dutch Global Health Alliance 
hard voor een betrokken overheid in zowel binnen- als buitenland. 
‘Niemand is beschermd als niet iedereen beschermd is’, meldt de 
website van de alliantie, waarvan verder Cordaid, Amref, het KIT, het 
Aidsfonds en het KNCV Tuberculosefonds de kerngroep vormen.

De pandemie heeft de onderlinge verbondenheid van gezondheid 
alleen maar meer onderstreept, zegt Bemelmans: ‘Daarom drongen 
we bij de Nederlandse regering erop aan C-Tap te steunen’ – een 
door de WHO gecoördineerd platform om patenten en kennis over de 
productie van onder meer coronavaccins te versnellen en mondiaal 
toegankelijk te maken.

‘Veel waardevolle informatie ligt nu nog bij een handjevol far- 
maceuten’, zegt ze. Een coronavaccin zou men als een ‘wereldwijd  
publiek goed’ moeten zien: ‘Er is veel steun van de WHO-lidstaten 
voor dat plan, maar er 
komt nog veel te weinig 
van de grond.’ 

En de tijd dringt. De 
WHO-directeur beklem-
toonde in januari dat de 
wereld een ‘catastrofale 
morele mislukking te 
wachten staat’ als rijke 
landen coronavaccins niet 
snel toegankelijk maken 
voor armere landen.

‘De Nederlandse rege-
ring doet gelukkig veel 
dingen goed op mondiaal 
niveau, met een voortrek-
kersrol op het gebied van 

De overheidsinvloed is aan een wederopleving 
bezig, na decennia van almaar meer markt – 

die haar sporen tot diep in de ziekenhuizen 
trok. De coronacrisis legt het tekort in de  

mondiale gezondheid aan de dag, in alom- 
vattende zin. Het moet anders, zeggen drie 

kenners. ‘Het lijkt alsof dat neoliberalisme  
het brein van sommige mensen aantast.’

Tekst: Elian Yahye

VERKIEZINGSSPECIAL

‘Never let a good crisis go to waste’, zei Winston Churchill over 
de oprichting van de Verenigde Naties in de nasleep van de Tweede 
Wereldoorlog. Hij had een punt: de grootste oorlog die men ooit 
had gekend illustreerde duidelijk de noodzaak voor een organisatie 
als de VN. En Churchill was niet de enige die zag dat crisismomen-
ten soms een goede gelegenheid bieden om grote veranderingen 
door te voeren.

De Canadese activist en schrijver Naomi Klein liet in het boek  
De shockdoctrine zien hoe natuurrampen en burgeroorlogen in de 
recente geschiedenis regelmatig zijn aangegrepen door overheden 
om vrij baan te maken voor het internationale bedrijfsleven. Nu de 
wereld een jaar in de ban is van het coronavirus, rijst de vraag tot 
welke veranderingen deze crisis zal leiden. 

Het rampenkapitalisme dat Klein omschreef is een ideologisch 
voortvloeisel van het werk van de Amerikaanse econoom Milton 
Friedman. Hij en verwante denkers waren voorvechters van het  
neoliberalisme, dat in de jaren zeventig vooral in het Verenigd  
Koninkrijk en de Verenigde Staten een opmars maakte. 

Overheidsdiensten – waaronder de gezondheidszorg – werden 
voor zover mogelijk geprivatiseerd. Friedman erkende openlijk dat 
rampen een primair element vormden in de verspreiding van zijn 
visie: ‘Alleen een crisis, of die nu echt is of niet, zorgt voor echte  
verandering’, schreef hij in een essay.

Die neoliberale consensus vertoont sindsdien wel flinke scheu-
ren, niet in het minst door de bankencrisis van 2008. De pandemie 
lijkt het proces alleen maar te versnellen: de virusbestrijding laat de 
meerwaarde zien van een daadkrachtige, sturende overheid. 

In veel landen zijn regeringsleiders en ministers het gezicht van 
‘de strijd’: de persconferenties van Rutte en De Jonge worden door 
miljoenen Nederlanders bekeken. Biedt deze crisis overheden de 
mogelijkheid een comeback te maken?

‘Maar in Malawi is er een 
halve zorgmedewerker 
per duizend inwoners’

VICE VERSA

    De crisis, 
        een ommekeer
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Medische hulp in Burundi
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de mensen zelf staat, des te beter.’
Hij bepleit een decentraal gezondheidszorgsysteem: mensen  

moeten direct bij besluitvorming betrokken worden, lopend via 
dorpsraden of lokale religieuze leiders. ‘Democratie stopt niet bij 
verkiezingen, maar is een voortdurend proces.’

Dat geldt ook voor gezondheidszorg, zegt hij: ‘Hoe hoger het 
besluitvormingsniveau, des te minder kennis er vaak is van wat de 
mensen nodig hebben.’

Voor een assertieve overheid heb je bovendien een betrokken  
bevolking nodig, stelt hij: ‘Je verbaast je erover hoe weinig mensen 
dagelijks bewust bezig zijn met gezondheidszorg’ – en zolang men  
er niet zelf mee bezig is, doen overheden niets. 

‘Een goed voorbeeld is Zuid-Afrika en de aidscrisis. De regering 
kwam pas in actie toen er druk kwam vanuit een grootschalige  
sociale beweging.’ Het is volgens Abimbola dus nodig dat burgers 
wereldwijd zoveel mogelijk toegang hebben tot informatie over  
hun gezondheidszorg. ‘Betekenisvolle verandering komt bijna altijd 
door druk van onderop.’

Hij maakt zich dan ook zorgen over machtsconcentraties binnen de 
sector: ‘Ik voel me ongemakkelijk bij de grote rol van figuren zoals 
Bill Gates. Hij is vast een goed mens, maar we moeten niet willen dat 
een individu zoveel macht heeft als het om onze gezondheid gaat.’ 

Dan verwijst hij naar de recente ophef rondom het door Gates ge-
financierde Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), wiens 
twijfelachtige coronamodellen erop leken te wijzen dat de pandemie 
snel zou afzwakken. Die onderzoeksresultaten werden door de rege-
ring-Trump gebruikt om de coronacrisis te bagatelliseren.

Een Zweedse onderzoeker vertelde in december aan tijdschrift  
The Nation dat het beter zou zijn als het IHME met publiek geld was 
gefinancierd, want nu was het de Gates Foundation die de regels  
op ondoorzichtige wijze ‘zowel maakt als handhaaft’.

Volgens Abimbola laat de pandemie niet alleen zien hoe gecon- 
centreerd macht soms is, maar ook dat sommige machtsverhoudin-
gen aan het verschuiven zijn. ‘We zien dat de uitbraak van het virus 
heeft geleid tot meer samenwerking tussen landen in het mondiale 
Zuiden’, legt hij uit. ‘Zo voorziet India zijn buurlanden van corona- 
vaccins.’

Westerse landen hadden in veel gevallen niet alleen een teleurstel-
lende binnenlandse corona-aanpak, maar tijdens deze crisis waren ze 
op het wereldtoneel ook niet de redders in nood. ‘Daarnaast’, besluit 
hij, ‘is in het Trump-tijdperk duidelijk geworden dat landen zich  
beter niet al te afhankelijk van de VS opstellen.’

Dat landen in het mondiale Zuiden elkaar meer opzoeken in de 
coronacrisis, bevestigt ook Eunice Musiine, een Oegandese advocaat 

en activist. Ze is de uitvoe-
rend directeur van de organi-
satie Akina Mama wa Afrika, 
Swahili voor ‘Afrikaanse 
vrouwen’, en kijkt naar de 
wereld door een feministi-
sche en pan-Afrikaanse lens. 

‘We zien dat vrouwen 
disproportioneel geraakt 
worden door de crisis’, zegt 
ze. Het valt Musiine op dat 
armere landen steeds meer 
het heft in eigen hand  
nemen. 

‘Deze tijd legt veel onge-
lijkheid bloot tussen arme en 
rijke landen, zoals over het intellectueel eigendomsrecht rondom de 
coronavaccins’, vervolgt ze. Dat rijke landen daarin hun verantwoor-
delijkheid niet nemen is extra wrang, omdat zij tijdens deze crisis 
vaak zelf hulp kregen van armere landen. 

‘Cubaanse artsen zijn naar Italië gegaan om er te helpen met de 
bestrijding van het virus’, zegt Musiine. Het was de eerste keer dat 
Cuba deze ‘witte-jassendiplomatie’ in een Europees land inzette. ‘En 
Bangladesh leverde persoonlijke beschermingsmiddelen aan de VS 
toen de Amerikanen in nood zaten.’

Ze omschrijft hoe niet-westerse multilaterale financieringsmecha-
nismen een grote rol hebben bij de bestrijding en bij het economisch 
herstel: ‘De Aziatische Infrastructuurinvesteringsbank maakte mil-
jarden dollars aan leningen vrij.’

Dat rijke, westerse landen het nu te veel laten afweten onder-
streept de behoefte aan een Nederlandse aanpak voor mondiale  
gezondheid. ‘We kunnen deze pandemie bovendien alleen aan’,  
zegt Bemelmans, ‘als iedereen toegang heeft tot een vaccin.’ 

De pandemie heeft het mandaat van de overheid vergroot om 
assertiever op te treden en er is vanuit de sector en politiek brede 
steun voor visionair beleid dat holistisch is èn de mensen erbij  
betrekt. Met dat laatste kunnen de Nederlandse politieke partijen  
al even oefenen, tijdens de verkiezingen. 

Mondiale gezondheid is een thema dat door deze crisis onder  
kiezers leeft als nooit tevoren. Het is wat Bemelmans daarom nu  
dus de taak van partijen noemt om de kiezer ervan te overtuigen 
‘hoe essentieel internationale samenwerking is op dit gebied’. •
De Dutch Global Health Alliance (DGHA) is een samenwerkingsverband 
van diverse Nederlandse organisaties die in de internationale gezond-
heidssector werkzaam zijn. De alliantie vraagt aandacht voor het belang 
en de noodzaak van het versterken van gezondheidssystemen overal ter 
wereld.

Gedragen door de collectieve expertise van haar leden, vormt de alli-
antie een platform voor kennisuitwisseling en wederzijds leren, waarbij 
deskundigen, beleidsmakers, ngo’s en kennisinstituten worden samen- 
gebracht om het Nederlandse beleid voor mondiale gezondheid te  
bevorderen. Omdat gezondheid geen grenzen kent. 

De huidige leden van de alliantie zijn het Aidsfonds, Amref Flying 
Doctors, Cordaid, KIT Royal Tropical Institute, het KNCV Tuberculose-
fonds, Mainline, de Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde  
en Internationale Gezondheidszorg, Stichting Vluchteling en Wemos.

Voor informatie en aansluiting: info@dutchglobalhealthalliance.org
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seksuele en reproductieve gezondheid en rechten’, zegt Bemelmans. 
‘Het is met recht een paradepaardje.’ 

Tegelijk toont de focus op SRGR dat het beleid nog te verkokerd is 
en dat er een systeemanalyse ontbreekt. ‘Het is heel goed dat we ons 
inzetten voor de rechten van vrouwen en meisjes op dit terrein, maar 
wat hebben zij eraan als je niet naar een verloskundige of dokter 
kunt gaan?’

In december nam de Tweede Kamer een motie van CDA’er Anne 
Kuik aan, die pleitte voor een Nederlandse strategie voor mondiale 
gezondheid, in navolging van Duitsland. Wat Bemelmans betreft is 
dat een uitstekend vertrekpunt om tot meer holistisch en inter- 
departementaal beleid te komen. 

‘We waren er heel blij mee’, zegt ze. In de motie staat onder meer 
een oproep aan de regering om onderzoek te doen naar de voor- 
delen van zo’n landelijke strategie. ‘Dat is niet nodig, vinden wij: er 
is vanuit Volksgezondheid en denktanks zoals Clingendael al het 
nodige voorwerk gedaan. Het is nu tijd de strategie vorm te geven.’ 

Daarbij kan Duitsland ter inspiratie dienen. Het plan voor de 
Duitse strategie is in 2018 opgenomen in het regeerakkoord en er  
is een vast overlegorgaan voor de ministeries die erbij betrokken 
zijn. ‘De Duitse aanpak is heel coherent. Bovendien legt die ook een 
duidelijke verbinding met de SDG-agenda.’ 

Nederland kan volgens Bemelmans dus veel van zijn buurland  
leren. Ze benadrukt dat 
men hier een strategie even-
eens in een groter verband 
moet zien, met een kritische 
blik op de eigen rol in de 
wereld. ‘Nederland is nog 
steeds een belastingparadijs. 
De belastingen die regerin-
gen in arme landen mis- 
lopen, gaan óók ten koste 
van goede gezondheidszorg.’

Dat Nederland en andere 
westerse landen enige zelf-
reflectie niet zou misstaan, 
vindt ook de Nigeriaanse 

onderzoeker Seye Abimbola. ‘Wat ik de Nederlandse regering zou 
willen meegeven als het over mondiale gezondheid gaat’, zegt hij  
via Zoom, ‘is bescheidenheid.’

Niet alleen vanwege opportunisme of de recente koloniale ge-
schiedenis, maar ook vanwege de westerse arrogantie die door de 
pandemie is blootgelegd. ‘De rijke landen waren het niet gewend te 
leren van Nigeria of Vietnam – terwijl die veel kennis in huis hebben.’

Het heeft de effectieve internationale aanpak van corona volgens 
hem moeilijker gemaakt. Hij betrekt Jezus Christus in een vergelij-
king. ‘Hij kwam uit het dorp Nazareth. Toen de mensen dat hoorden, 
vroegen ze zich af: Nazareth, kan daar iets goeds vandaan komen?’

Sinds september is Abimbola leerstoelhouder van de Prince Claus 
Chair, een samenwerking van de Universiteit Utrecht en het Konink-
lijk Instituut voor de Tropen (KIT). In die functie zet hij zich in voor 
het wegnemen van ongelijkheden tussen landen op gezondheids- 
gebied. 

Hij omschrijft zichzelf als een realist: ‘Ik neem de wereld zoals die 
op dit moment is’, legt hij uit. Verandering vindt wat hem betreft 
plaats door wetgeving en via bestaande instituties. ‘Ik zal nooit zeg-
gen: de oplossing van al onze problemen is dat we het kapitalisme 
moeten afschaffen, of zoiets.’

Toch is er volgens Abimbola wel een systeemverandering nodig als 
het om mondiale gezondheid gaat. ‘Een van de prioriteiten is inder-
daad een sterkere rol voor nationale overheden.’

Hij zit op de lijn-Bemelmans omtrent het neoliberale paradigma. 
‘Kijk naar het Verenigd Koninkrijk’, zegt hij. ‘Covid maakt duidelijk 
hoe het gezondheidsstelsel daar de laatste decennia is uitgehold.  
Essentiële medische apparatuur die er vijftien jaar geleden nog  
gewoon was, staat nu niet meer in de ziekenhuizen.’

Toch denkt hij dat de omslag naar een nieuwe visie op de over-
heidsrol niet zomaar is gemaakt: ‘Gerespecteerde figuren in deze 
sector pleiten soms nog steeds voor een terughoudende overheid.’ 
Abimbola is stil en denkt even na. ‘Het lijkt wel’, zegt hij dan, ‘alsof 
dat neoliberalisme het brein van sommige mensen heeft aangetast.’

Hij benadrukt wel dat sterkere overheden en grotere nationale 
gezondheidsbudgetten geen panacee zijn. ‘Ik kom uit Nigeria en dat 
is een federale staat, waar veel macht ligt bij lokale autoriteiten’, legt 
Abimbola uit. ‘En dat is goed, wat mij betreft. Hoe dichter de zorg bij 

‘Betekenisvolle 
verandering komt 
bijna altijd door 
druk van onderop’
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van getroffenen wereldwijd, maar treft niet 
iedereen gelijk. 

De kans op misoogsten door droogte en 
op hittegolven en overstromingen is groter 
in landen met een slechtere infrastructuur 
van de landbouw. Als er slechte riolering is, 
kunnen extreme regens leiden tot veront-
reiniging van oppervlakte- en drinkwater- 
reservoirs met ziekteverwekkers. 

Hittestress treft vooral mensen met een 
zwak gestel, door ondervoeding en onder- 
liggende aandoeningen. Deze aspecten 
worden in de programma’s niet expliciet 
benoemd of uitgewerkt.

De PvdD en de SP benoemen allebei  
de relatie tussen de intensieve veehouderij, 
het milieu (stank, luchtkwaliteit) en volks- 
gezondheid en welzijn. 

Deze zogeheten one health-benadering  
is een groeiend vakgebied dat ook relevant 
is in het licht van de pandemie en haar oor-
zaken. De internationale component wordt 
erkend, maar het voorgenomen beleid  
behelst vooral de Nederlandse situatie.

De VVD, het CDA en GroenLinks wijden 
enkele woorden aan de rol en positie van de 
WHO (of de VN in het algemeen): die zien ze 
als een betrouwbaar instituut, dat versterkt 
moet worden. Alle drie verbinden ze er een 
beleidsvoornemen aan.

De Dutch Global Health Alliance (DGHA) 
heeft niet alleen de – summiere – passages 
over mondiale gezondheid in de program-
ma’s geanalyseerd, maar ook gekeken naar 

het stemgedrag van partijen in de laatste 
maanden. 

De politieke agenda is sterk bepaald  
door corona en in de Tweede Kamer ging 
het vooral over de impact op eigen bodem.  
De mondiale aspecten, inclusief de manier 
waarop Nederland kan bijdragen aan be-
strijding en verlichting wereldwijd, krijgen 
veel minder aandacht. 

Slechts enkele moties hielden direct ver-
band met mondiale gezondheid: 

Voor de motie van Voordewind c.s.,  
over het als leidraad gebruiken van het 
AIV-advies, met nadruk op het feit dat de 
strijd tegen Covid-19 alleen te winnen is  
als het virus wereldwijd wordt bestreden, 
stemden VVD, PVV, FvD en Van Haga tegen.

Voor de motie van Segers en Ploumen, 
over de hulpactie voor vaccins, stemde  
iedereen vóór, behalve PVV en FvD.

Voor de motie van Kuik, over onderzoek 
naar een Nederlandse strategie voor mon-
diale gezondheid, stemde iedereen vóór, 
behalve PVV.

Voor de motie van Kuik c.s., over de 
solidaire verdeling van een coronavaccin, 
stemden VVD, PVV, FvD en Van Haga tegen. 
De motie is aangenomen.

Met name het CDA en de ChristenUnie 
maakten zich vorig jaar hard voor mondiale 
gezondheid – bij de CU is dat terug te zien 
in het programma, bij het CDA minder. 

Een opmerking tot slot: tijdens het ma-
ken van deze analyse was nog niet iedere 
programmatekst definitief.

Tekst: Mirthe de Boer (Cordaid)  

en Corinne Hinlopen (Wemos)

VICE VERSA

De coronacrisis heeft het schrijven van 
de conceptprogramma’s en de bespreking 
ervan tijdens partijcongressen ernstig ver-
traagd. Het is ook niet verwonderlijk dat  
de pandemie en de uitdagingen waarvoor  
ze ons stelt in vrijwel alle programma’s  
terugkomt. 

Opmerkelijk is wel dat lang niet alle par-
tijen de zorgen over de uitweg uit de crisis 
vertalen in concrete voornemens. Als het 
wel gebeurt, betreft het vooral nationale, 
economische maatregelen. 

Nog veel minder aandacht is er voor het 
voorkómen van nieuwe, soortgelijke crises 
– terwijl experts ons waarschuwen dat de 
kans op nieuwe pandemieën alleen maar 
groter wordt, onder meer door de toene-
mende mondialisering.

Veel partijen erkennen het recht op ge-
zondheid voor iedereen en onze afhankelijk-
heid van de gezondheid van mensen elders 
ter wereld. 

Vanuit de gedachte dat ‘niemand veilig 
is, totdat iedereen veilig is’ staat versterking 
van basisgezondheidszorg, infectieziekte-
preventie en verbetering van gezondheids-
systemen in lage- en middeninkomens- 
landen dan ook nadrukkelijk op de agenda’s 
van veel internationale donoren en organi-
saties. Zo niet bij de politieke partijen híer – 
de SGP uitgezonderd. 

De SP, D66 en de ChristenUnie laten zich 
sterk uit over klimaatverandering en hun 
plannen dat tegen te gaan. Het is van grote 
invloed op de gezondheid en het welzijn 

    Veel 
Nederland, 
   weinig 
  wereld

Gezondheid en welzijn wereldwijd

 

NEDERLAND IN DE WERELD

Een kwalitatief sterke en onaf-

hankelijke WHO is essentieel in 

de bestrijding van toekomstige 

pandemieën.

Internationaal onderzoek 

naar de informatiepositie van 

de WHO. 

THEMA’S

Erkenning van internationale 

impact pandemieën op de 

Nederlandse gezondheid en  

van de toenemende kans op 

infectieziekten.

NEDERLAND IN DE WERELD

Stoppen met ontwikkelings-

hulp.

NEDERLAND IN DE WERELD

De pandemie laat zien dat de 

verhoudingen in de wereld zijn 

veranderd; Afrika is het grootste 

slachtoffer, omdat veel van de 

geboekte vooruitgang in de 

strijd tegen andere ziekte door 

de crisis verloren ging. 

   Streven naar een grotere 

slagkracht door de focus te 

leggen op de kerntaken van 

multilaterale organisaties als  

de VN en de Wereldbank. 

OVERIG

Door corona hebben we inge-

zien dat we niet zonder elkaar 

kunnen voor o.a. onze gezond-

heid.

   Zorg is een basisrecht. Dat 

betekent dat zorg voor iedereen 

beschikbaar moet zijn.

 
NEDERLAND IN DE WERELD

Intelligente terugtreding uit de 

Europese Unie, het Internatio-

naal Strafhof en het Europees 

Hof voor de Rechten van de 

Mens.

   Afschaffen monistisch stelsel, 

geen directe werking meer van 

internationale verdragen in de 

nationale rechtsorde. 

 
NEDERLAND IN DE WERELD

Er komt weer een aparte  

minister van Ontwikkelings- 

samenwerking.

THEMA’S

Nederland deelt internationaal 

actief kennis om de preventie- 

en zorginfrastructuur wereld-

wijd te verbeteren. 

OVERIG

Als de mens de dieren met rust 

zou laten, hadden we nu niet 

te maken met een overvloed 

aan infectieziekten, waarvan 

driekwart afkomstig is uit het 

dierenrijk.

   (relatie veehouderij, zoönosen 

en volksgezondheid)

   Oprichting van een nieuw  

ministerie: van Volksgezond-

heid, Sport en Dierenwelzijn.

   De veel strengere WHO- 

luchtkwaliteitsnormen worden 

wettelijk vereist.

THEMA’S

De Covid-crisis toont de nood-

zaak van internationale verster-

king van gezondheidssystemen. 

   Preventie en bestrijding 

van pandemieën vergt sterke 

internationale coördinatie, 

maar ook inzet op een grotere 

‘eigen’ productie van essentiële 

medische hulpmiddelen.

OVERIG

Coherent beleid kan alleen ge-

voerd worden als de gevolgen 

van beleid en wet- en regelge-

ving voor ontwikkelingslanden 

consequent worden getoetst.

   Het met een SDG-toets aange-

vulde Integraal Afwegingskader 

moet strikter en breder worden 

toegepast.

THEMA’S

Ontwikkelingshulpgeld moet 

terechtkomen in de ontwikke-

lingslanden om daar o.a. de  

zorg te verbeteren.

   Deze crisis laat zien hoe  

kwetsbaar we zijn als we voor 

zaken als vaccins, medicijnen  

en hulpmiddelen afhankelijk  

zijn van de markt.  

OVERIG

Klimaatverandering zorgt wereld-

wijd voor gezondheidsschade.

   We stoppen met bio-industrie. 

Garanties voor de gezondheid 

van boeren, bewoners en dieren. 

 

THEMA’S

Inzet op seksuele en reproduc-

tieve gezondheid en rechten, 

vanwege het recht op zelf- 

beschikking en voor de positie 

van vrouwen en meisjes.

   Mondiaal: inzet op psycho- 

sociale hulp versterken. 

OVERIG

(psychische zorg als mensen-

recht)

(brede welvaart als doel)

We verdubbelen het budget 

van het nieuwe klimaatfonds: 

het Dutch Fund for Climate and 

Development.

   Toegang van kwetsbare groe-

pen tot drinkwater en sanitaire 

voorzieningen.

 
NEDERLAND IN DE WERELD

De WHO krijgt een uitbreiding 

van haar mandaat om meer 

eigen onderzoek te doen 

en overheden te adviseren. 

Daarmee kunnen wereldwijde 

gezondheidscrises, zoals co-

rona, sneller en beter worden 

aangepakt. 

OVERIG 

Schone lucht is van levens- 

belang. De normen voor lucht-

kwaliteit van de WHO worden 

leidend.

 
NEDERLAND IN DE WERELD

(onderschrijft de SDG’s en 

die vormen een belangrijke 

leidraad)

   Het multilateraal systeem 

versterken, democratiseren  

en moderniseren.  

THEMA’S

Verlagen van patentduur voor 

maatschappelijk relevante  

innovaties, waaronder voor 

onze gezondheid.

OVERIG

Iedereen heeft recht op  

dezelfde goede gezondheid  

en dezelfde goede zorg, niet 

op basis van wie je bent, maar 

op basis van wat je nodig hebt.

   Beleid van andere ministeries 

dan die voor Buitenlandse 

Handel en Ontwikkelings- 

samenwerking mogen deze 

doelstellingen niet tegen- 

werken.   

THEMA’S

Meer investeringen in gezond-

heidssystemen, via de WHO of 

Global Financing Facility en 

Global Vaccine Alliance. 

   Het is essentieel dat de over-

heid geneesmiddelen inkoopt 

en dat er – in EU-verband – 

meer […] zelf worden geprodu-

ceerd.

OVERIG

(veel aandacht voor klimaat)

Schuingedrukt de constateringen 

in de programma’s, vetgedrukt 

de beleidsvoornemens en 

(tussen haakjes) tekst van DGHA. 
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ziekten. Deze pandemie heeft er in ieder geval voor gezorgd dat het 
belang van internationale samenwerking heel urgent geworden is. 

‘In debat met de PVV benadruk ik telkens: Nederland is met de rest 
van de wereld verbonden. Het is niet alleen vanuit medemenselijk-
heid dat je geeft om mensen die in de shit zitten. Als je anderen niet 
helpt hun systemen te ordenen, raakt het uiteindelijk jezelf.’

Was de pandemie voor u de aanleiding om in te zetten op 

een Nederlandse strategie voor mondiale gezondheid? 

‘Ik zat al langer op de lijn dat we ons bij het maken van beleid niet 
steeds op één ding of één ziekte moeten richten. We moeten kijken 
naar de basis, naar de gezondheidsinfrastructuur, want die is voor-
waardelijk. Je kunt wel een vaccin hebben, maar wat heb je eraan 
zonder vriezers? 

‘Verder heb je verpleegsters nodig die de vaccins kunnen versprei-
den – en die moeten ook op het platteland werken, niet alleen in de 
steden. In Nederland denken we nog te vaak vanuit onze eigen situ-
atie, omdat “wij dat allemaal wel op orde hebben”.

‘Door Covid-19 is de aandacht voor mondiale gezondheid gelukkig 
in een versnelling gekomen. Tegelijkertijd moeten we dus oppassen: 
de focus op dit virus kan weleens ten koste gaan van ander belang-
rijk werk. 

‘Het moet niet zo zijn dat we onze blik vernauwen en ons alleen 
hierop richten, zodat we wellicht geen baby’s meer vaccineren tegen 
andere ziekten – wat tot veel meer doden kan leiden. Daarom moe-
ten we een bredere blik hebben: als we willen helpen in andere  
landen is een basisinfrastructuur de prioriteit.’

Het is dus nodig dat we holistischer kijken naar mondiale 

gezondheid?

‘Ja, dat klinkt misschien minder sexy, maar het heeft een groter  
effect op het welzijn van mensen. En we moeten ervoor openstaan 
van andere landen te leren. Zie de corona-aanpak van veel Afri- 
kaanse landen: die doen het vaak helemaal niet gek. 

‘Er zitten nuances in, omdat hun bevolking bijvoorbeeld jonger  
is, maar het komt ook doordat ze ervaring hebben met het bestrij-
den van pandemieën. De economische impact van corona is in veel 
ontwikkelingslanden enorm, ik wil niet de indruk wekken dat ze 
niet worden geraakt, maar dat neemt niet weg dat er voor ons ook 
een hoop te leren valt.’

Daarover gesproken: Duitsland heeft sinds vorig jaar een 

nieuwe strategie voor mondiale gezondheid. Is het een  

goede blauwdruk voor Nederland?

‘Jazeker! Ik heb de minister daar in het debat over de begroting ook 
op gewezen. Die kende ze nog niet, maar ze wilde er wel meer over 
weten. Ik denk dat we niet allemaal zelf het wiel opnieuw moeten 
uitvinden.

‘We zien dat de Duitsers heel ver zijn met het uitwerken van hun 
strategie en daar kunnen wij veel van leren. De vraag is nu: wat is 
ons puzzelstuk? Wat kunnen we toevoegen? Het scheelt dat Duits-
land het zo sterk heeft neergezet. Ik zou zeggen: goed afkijken!’

Wat kan Nederland specifiek van de Duitse aanpak leren?

‘Laten we eerst scherp krijgen wat wij goed kunnen en wat onze 
competenties zijn. Waarin moeten we investeren en wat kunnen 

       Een 
holistische
        strategie

we beter aan andere landen overlaten? Ik begin toch weer over tbc, 
maar Nederland is echt een expert qua tbc-onderzoek. We bezitten 
veel kennis over infectieaanpak – die expertise hebben we ook nú 
weer ingezet.

‘Duitsland is goed in het aangaan van allianties met andere lan-
den, daarin kan Nederland zeker nog groeien. Het gaat er niet alleen 
om wat dit land zelf kan en waar we onze prioriteiten willen leggen, 
maar we moeten meer de samenwerking opzoeken, op Europees en 
mondiaal niveau.’

Uw motie is in december aangenomen, dus het is nog te 

vroeg om de balans op te maken. Wanneer bent u tevreden 

met de implementatie?

‘Het uitwerken van zo’n strategie gaat in stapjes, ik geloof niet dat 
we het al vóór de verkiezingen hebben opgetuigd. Het hangt ook af 
van de stappen die andere landen zetten; bij Duitsland kunnen we 
dus makkelijk aansluiting zoeken. 

‘Ik hoop dat als er volgend jaar weer een debat is, dat die verbin-
ding in elk geval is gelegd en dat we het kunnen hebben over hoe 
we de samenwerking zullen invullen. Eigenlijk wil ik er vanaf nu 
gewoon elk jaar een debat over: welke expertise zetten wij in?  
Wat doen andere landen?’

De uitwerking van de strategie ligt in eerste instantie bij  

minister Kaag en het ministerie voor Buitenlandse Handel  

en Ontwikkelingssamenwerking; moeten er ook andere  

ministeries bij betrokken worden?

‘Ja, dat denk ik wel. Het is raar als je een holistische benadering hebt 
en dan vanuit één ministerie werkt. Het is sowieso nodig om Volks-
gezondheid erbij te betrekken en Economische Zaken is ook inte- 
ressant, omdat het veel te maken heeft met innovatie.

‘Kijk naar genderbeleid: het doel is eigenlijk dat het in al het 
beleid verwerkt wordt en dat ambtenaren op ieder ministerie het 
tijdens hun werk altijd in het achterhoofd houden. Daar moeten we 
ook naartoe voor onze global health-strategie. Je merkt alleen dat 
zo’n benadering soms lastig is. 

‘Zie de duurzame ontwikkelingsdoelen. De vraag is vaak: “Moet 
een woordvoerder voor Economische Zaken nu ineens een debat 
voeren over gezondheid? Die weet daar toch niets van?” We lopen 
dan tegen onze menselijke beperkingen aan, dus het zal tijd kosten 
om dat in ons systeem te krijgen.’

Is het genoeg dat dingen anders georganiseerd worden,  

of is er ook gewoon meer geld nodig?

‘In het verkiezingsprogramma van het CDA staat dat wij terug willen 
naar 0,7 procent van het bnp voor ontwikkelingssamenwerking. 
Verder heb je nog onze uitgaven voor defensie en diplomatie, als je 
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Dit is het moment om anders naar 

wereldwijde gezondheid te kijken, 

terwijl er méér is dan corona, zegt 

Anne Kuik. Een gesprek met het 

CDA-Kamerlid over beleidsvisie, 

leren van andere landen en een 

gezonde infrastructuur. En vergeet 

de vrouwen niet: die horen in 

het proces thuis vanaf het begin. 

‘Het is lastig in te schatten of 

het besef er komt dat we niet 

zonder elkaar kunnen.’

Vóórdat Anne Kuik (34) in 2017 tot de Tweede Kamer toetrad,  
was ze naar eigen zeggen nog vrij onbekend met de wereld van mon-
diale samenwerking. ‘Iedereen kent de Verenigde Naties, natuurlijk’, 
zegt de Groningse CDA’er via Zoom. ‘Maar al die kleine middenveld- 
organisaties, die heb ik echt pas leren kennen door dit werk.’ Een 
term als global health zat dus ook niet in haar dagelijkse vocabulaire. 

Nu is dat wel anders. Kuik heeft zich dit thema intussen goed 
eigen gemaakt en ze zet zich in de Tweede Kamer vol passie in voor 
de gezondheid van mensen wereldwijd. In 2018 ondertekende ze 
als eerste Nederlandse parlementariër de Verklaring van Barcelona, 
waardoor ze zich tuberculose-ambassadeur mag noemen. 

‘Ik koos met opzet ervoor me door kranten te laten interviewen 
als “teringambassadeur” – daarmee trek je meer aandacht’, zegt  
ze lachend. 

Maar haar inzet beperkt zich niet tot de bestrijding van tbc. 
In december werd er met een ruime meerderheid een motie van 
Kuik aangenomen waarin ze pleitte voor een Nederlandse global 
health-strategie. Volgens haar heeft de uitbraak van het coronavirus 
het belang van zo’n holistische beleidsvisie alleen maar onderstreept. 

Vindt u corona een goed voorbeeld van internationale  

samenwerking?

‘Ja, zeker. Kijk naar Covax, waarbij we samenwerken voor de inkoop 
en distributie van coronavaccins. Dat we onze krachten al vroeg 
bundelden, heeft er mede voor gezorgd dat er zo snel een vaccin 
gekomen is. Ik kijk er wel een beetje jaloers naar, als je het vergelijkt 
met tbc: nu is de urgentie er blijkbaar wel. 

‘Wat mij betreft is het een goed voorbeeld van hoe we na deze 
crisis zouden moeten samenwerken bij de bestrijding van andere 

‘De focus op dit virus kan 
weleens ten koste gaan van 
ander belangrijk werk’
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dat erbij optelt kan het nog meer worden dan 0,7 procent, wat mij 
betreft. 

‘We moeten alleen niet vergeten dat onze bijdrage nooit genoeg  
zal zijn om voor wereldvrede te zorgen, of om armoede uit te bannen. 
Daarom is samenwerking dus zo belangrijk: Covax en soortgelijke 
initiatieven zíjn nodig.

‘Tegelijk zagen we dat landen zoals het Verenigd Koninkrijk, waar 
het nu uit de hand loopt met het virus, in crisistijd hebben gekort op 
ontwikkelingssamenwerking. En laten we de VS niet vergeten, die 
ook lekker bezig zijn geweest onder Trump – dat voorspelt niet veel 
goeds. We zien die ontwikkeling twee kanten op gaan. Het is nu las-
tig in te schatten of er wereldwijd het besef komt dat we niet zonder 
elkaar kunnen.’

U noemde het programma al. Wat is nu echt kenmerkend 

voor de CDA-visie op mondiale gezondheid? 

‘Dat is lastig te zeggen, want ik hoop dat we daar de verbinding  
kunnen vinden met andere partijen. Maar het is een kernpunt dat  
het maatschappelijk middenveld erbij betrokken wordt. Het is goed 
dat de overheid er is, maar het gaat uiteindelijk om de mensen in  
de samenleving. Die moeten de ruimte krijgen. 

‘Over mondiale gezondheid kun je niet denken: dat zullen een  
aantal multilaterale organisaties wel even doen. Je wilt juist de  
mensen, organisaties en verenigingen in de landen zelf betrekken  
om de strategie waar te maken en er samen voor te zorgen dat  
er scholing is en voldoende ziekenhuispersoneel.

‘Je moet niet alles van bovenaf willen doen, maar ook van onderop, 
met de mensen. Zíj moeten het ten slotte doen; het is geen machine. 
Het middenveld is dus duidelijk onderdeel van het CDA-verhaal. Aan 
de andere kant willen we ook gebruikmaken van bedrijven en de  
verantwoordelijkheid van farmaceuten. Die hebben we ook nodig.’

Hoe zorgen we ervoor dat er betekenisvolle verandering 

plaatsvindt en dat een nieuwe strategie niet wat schuiven  

is met poppetjes en dossiers? 

‘Dit gaat juist over het anders dóen en niet over weer een ander  
poppetje op een andere plaats neerzetten. Kijk naar de SRGR-agenda 
en het initiatief She Decides. Dat is belangrijk en het klinkt natuurlijk 
mooi. Het is haast een merk geworden. 

‘Maar om de rechten van vrouwen te verbeteren is er een bredere 
aanpak nodig. Zoals ik zei: sommige dingen zijn minder sexy. Meer 
focus op de gezondheidsinfrastructuur of een “andere manier van 
werken” is misschien minder tof te verkopen, maar wel van belang. 

‘Daar zit het verschil. Wat mij betreft is de global health-strategie 

niet een projectje, een dingetje dat makkelijk blijft hangen in je hoofd 
en om als land mee te shinen. Het is een andere werkwijze. Ik vind 
“cultuurverandering” een maf woord, maar dat is wel wat er moet 
gebeuren.’

De verkiezingen komen eraan en er is door corona  

onder kiezers veel aandacht voor mondiale gezondheid.  

Hoe spelen jullie daarop in?

‘Ja, weet je, er zijn verkiezingen, maar het zou gek zijn als je ineens 
iets anders zegt... Ik wil vooral het belang van gezondheid binnen de 
internationale samenwerking meer onder de aandacht brengen bij 
alle mensen die niet naar alle debatten erover kijken. Het is een heel 
betrokken sector en dat is mooi, maar de uitdaging is nu de rest van 
de samenleving ervoor te interesseren.

‘Dit is de kans om nog duidelijker te laten zien dat we niet alleen 
de morele plicht hebben om te delen met andere landen, maar ook 
dat er in andere landen een hoop potentieel ligt. We zullen aan een 
gelijkwaardige samenwerking dienen te werken. 

‘Daar ligt ook een taak voor de media, trouwens. Hoeveel horen 
we nu over wat er in Afrika gebeurt, qua corona-aanpak? Vrij weinig, 
eigenlijk; het zijn vooral de geïnteresseerde mensen die het zelf  
opzoeken.’ 

We kunnen ervan uitgaan dat u opnieuw gekozen zult  

worden…

Kuik onderbreekt lachend: ‘Daar ga ik wel van uit, ja! Anders zou dat 
wat arrogant klinken, maar als nummer drie moet het wel lukken.’

… en wat wordt dan uw voornaamste inzet voor mondiale 

gezondheid, de komende vier jaar?

‘Ik wil me met name hard blijven maken voor de positie van meisjes 
en vrouwen, want je ziet dat die stap weleens wordt vergeten. Ook 
voor deze strategie moeten vrouwen in de landen zelf er vanaf het 
begin van het proces bijgehaald worden. In de pandemie zien we 
weer dat vrouwen worden thuisgehouden, en dat huiselijk geweld 
toeneemt.

‘Ik hoop dat we terug kunnen naar de bekende 0,7 procent. Dat 
staat in lang niet alle verkiezingsprogramma’s: het zal nog een goed 
debat worden.’ •

Anne Kuik

Geboren: Emmen, 22 januari 1987

Opleiding: Nederlands recht, aan 

de Rijksuniversiteit Groningen 

Werkervaring: fractiemedewerker, 

raadslid en lijsttrekker bij de ge-

meenteraadsverkiezingen voor het 

CDA Groningen, presentatrice van 

Dit is de Nacht op NPO Radio 1 en 

redactrice van de EO-programma’s 

Dit is de Dag en Langs de Lijn en 

Omstreken

Huidige functie: Tweede Kamerlid namens het CDA

‘Het is niet alleen onze 
morele plicht om te delen 
met andere landen, maar 
er ligt daar ook een hoop 
potentieel’

Als de pandemie ons één ding 

duidelijk maakt, is het hoe de 

wereld onderling verbonden is –   

en hoe noodzakelijk een goed 

mondiaal gezondheidsbeleid 

is. ‘We zijn met de neus op de 

feiten gedrukt’, zegt Marion 

Koopmans. Als lid van een 

WHO-delegatie is ze in China 

om onderzoek te doen naar de 

herkomst van het coronavirus. 

Vice Versa belt met Wuhan.

'Er kunnen’, zegt Koopmans, ‘meer infecties overspringen van 
dier op mens: zo ontstaat een uitbraak meestal, omdat er – door 
ontbossing – steeds minder ruimte is voor dieren en zo krijg je een 
botsing met mensen. En wannéér dat gebeurt, kan zo’n infectie  
morgen al aan de andere kant van de wereld zijn.’

Vanuit Wuhan klinkt de urgentie door, en met haar staat van 
dienst maakt zoiets indruk. We moeten ‘nadenken’, zegt ze een  
gesprek lang, vooral ‘goed nadenken’ over onze toekomst.

Marion Koopmans werd vorig jaar ineens een Bekende Nederlan-
der, als een van de gezichten van de coronapandemie. Als lid van het 
Outbreak Management Team (OMT) adviseert ze het kabinet over 
Sars-Cov-2, dat de besmettelijke luchtwegaandoening Covid-19  
veroorzaakt, en over maatregelen. 

In die hoedanigheid verschijnt ze sinds een jaar veelvuldig in talk-
shows en media. Ooit begon ze haar studie diergeneeskunde aan de 
Universiteit Utrecht vanuit de wens dierenarts te worden, maar ze 
specialiseerde zich al snel in virussen – en promoveerde op de geval-
len bij runderen.

Na haar studie deed ze ervaring op met menselijke virussen bij  
het CDC, het Amerikaanse instituut voor het opsporen, behandelen 
en voorkomen van ziekten. De kennis nam ze mee naar Nederland, 
waar ze als hoofd van de afdeling virologie van het laboratorium 
infectieziekten bij het RIVM ging werken. 

In 2007 is ze aangesteld als bijzonder hoogleraar aan de Erasmus 
Universiteit en zes jaar later ook als hoogleraar en hoofd klinische 
virologie aan het Erasmus MC. Sinds 2016 is ze themadirecteur  
opkomende infecties van het Netherlands Centre for One Health, 
dat onder meer een grootschalig nationaal onderzoeksproject uit-
voert naar door biologische dragers overgedragen ziekten. 

Tekst: Pieter Verbeek

INTERVIEW
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‘Op WHO-niveau gebeurt dat al en ook Europa is bezig met een ge-
zondheidsagenda. Wat ik hoop is dat dit breder tot een fundamentele 
discussie leidt, dat we bedenken of we dingen serieus anders moeten 
gaan doen.’

Samenwerken is dus essentieel. De pandemie toont juist dat 

landen de neiging hebben zich terug te trekken. 

‘Ja, dat is duidelijk en je ziet dat het niet heel effectief is. Kijk naar  
het testen: we kunnen de pandemie wel in Nederland bedwingen, 
maar als dat in de rest van de wereld niet zo is, hebben we er niets 
aan. Met dit soort gebeurtenissen moet je samen optrekken.’

Bij de verdeling van vaccins stonden de armste landen achter-

aan: zo zijn de meest kwetsbare mensen ook nu het meest de 

dupe. Hoe kunnen we dat voorkomen? 

‘Er moet een mondiaal plan van aanpak komen. Er zijn al stappen 
gezet, zoals het Covid-19 Solidarity Response Fund van de WHO en 
het Solidariteitsfonds van de Europese Unie. 

‘In de onderhandelingen die Europa met vaccinproducenten voert 
is afgesproken dat er altijd ook een deel van de aangekochte vaccins 
gereserveerd wordt voor landen die zich dat niet kunnen permitte-
ren. Het is een solidariteitsbeginsel, maar je ziet dat het absoluut nog 
niet voldoende is. 

‘We merken dat de Afrikaanse regio zich behoorlijk aan het orga- 
niseren is en steeds minder dit soort ongelijkheid zal accepteren.  
Vaccins zijn in Zuid-Afrika getest op proefpersonen, maar de bevol-
king wacht nog op een prik. Ik verwacht meer van dit soort discussies 
over eerlijke verdeling. 

‘Het is in die zin ook gewoon eigenbelang dat het wereldwijd goed 
geregeld wordt. De dreiging van een mondiale infectieziekte is pas 
weg als die overal weg is. Juist voor de zwakste schakels moet je het 
meest investeren.’

Wat kan Nederland doen?

‘Dat is een lastige: ik denk dat we een wereldwijd netwerk van  
sterke partijen nodig hebben, ook in de Afrikaanse regio, in Azië en 
Zuid-Amerika. Zulke netwerken kun je aan elkaar knopen om met 
elkaar te zorgen dat de voorbereiding op pandemieën op hoog niveau 
wordt geregeld. 

‘Dat betekent dus niet dat ieder voor zichzelf investeert, om ver- 
volgens kennis te exporteren, maar dat we moeten investeren in part-
nerschappen – en dan bedoel ik seriéus investeren. Daar zie ik graag 
het Nederlandse beleid zich meer op richten. Duitsland doet het al, 
net als Engeland. 

‘Mijn idee is dat Nederland zich altijd meer richt op het bedrijfs- 
leven, terwijl deze tijd vraagt om investeringen in gezondheids- 
systemen. We hebben het in Nederland zelf gezien. Ineens moet  
de openbare gezondheidszorg het doen en die staat niet vooraan  
qua inkomens. 

‘Die moet ineens heel veel kunnen en dat blijkt dan een zwakke 
schakel te zijn. Mondiaal is dat niet anders. Het is alle hens aan dek – 
en dat is nodig, als je praat over de respons op uitbraken. Verder heb 
je voor een betere voorbereiding echt fundamentele kennis nodig,  
en die one health-samenwerking. 

‘Daar moet je in investeren als je wilt dat er voor je wordt gezorgd. 
Hoe dat eruit moet zien weet ik niet direct, daar moeten we over 
nadenken – en daarom moet er geïnvesteerd worden in de kennis, 
expertise en kunde die ervoor nodig is.’ •

INTERVIEW

Naast haar wetenschappelijke werk adviseert Koopmans ook in-
stanties over de bestrijding van nieuwe infectieziekten, waaronder 
de Gezondheidsraad, de Europese Commissie en de Wereldgezond-
heidsorganisatie (WHO). 

In 2014 hielp ze bij het indammen van ebola in Liberia en Sierra 
Leone en begin januari vertrok ze naar China als lid van een WHO-
team, om onderzoek te doen naar het ontstaan van het coronavirus. 

De pandemie laat meer dan ooit zien hoe groot de invloed 

van zorg en welzijn is op de economie. Heeft corona zorg 

weer op de politieke agenda gezet?

‘Ja, absoluut. Dit is het soort uitbraak waarvoor al een tijd gewaar-
schuwd werd. Zelf was ik al op de hoogte van de mogelijkheid, maar 
toch is het – ondanks de draaiboeken waaraan ik heb meegewerkt – 
wel heel indringend als er ècht een pandemie ontstaat. 

‘We zijn met de neus op de feiten gedrukt, denk ik. Dit is enorm 
ontwrichtend, we moeten ons ertegen wapenen. De WHO constateert 
al een paar jaar dat de risico’s hierop groter worden. De waarschu-
wingen waren er, met grote regionale uitbraken van ebola en zika. 

‘Dat zo’n virus ten slotte tot een pandemie leidt, hangt samen met 
de manier waarop de wereld zich ontwikkelt. We moeten er rekening 
mee houden en ons erop voorbereiden.’

Bedoelt u, zoals u eerder in interviews zei, dat we als mensen 

moeten nadenken over onze eigen rol bij het ontstaan van 

pandemieën? Wat doen we niet goed?

‘De neiging is om met de vinger te wijzen, maar overduidelijk zitten 
er gevolgen aan het feit dat de wereld een dorp is geworden. Daar-
door zijn de risico’s toegenomen qua uitbraak van ziekten, qua ver-
spreiding.

‘Dit soort uitbraken vindt niet heel vaak plaats – ze zijn zelfs uiterst 
zeldzaam –, maar àls het gebeurt, kan het door de omstandigheden 
snel gaan, door ons reis- en ander gedrag, door de mondialisering. 
Dus, ja: we spelen er zelf absoluut een rol in.’

Hoe kunnen we zoiets voorkomen en de kans op een pan- 

demie verkleinen? 

‘Het werkelijk voorkomen is heel moeilijk. Het liefst zou je willen dat 
je het kon voorspellen: waar is de kans het grootst? Daar hebben we 
een beetje zicht op, maar we kunnen er méér aan doen. 

‘We kunnen een echt waarschuwingssysteem opzetten; niet door 
ieder land op zich, maar een mondiaal systeem. We weten immers 
al best veel. Zoals we nu een terugzoektocht in China doen, naar de 

herkomst van Sars-Cov-2, deden we dat bij eerdere uitbraken ook – 
en daar zie je wetmatigheden en patronen in. 

‘Als er ergens veel verandert, als een diersoort sterk uitbreidt of  
als er grote stukken bos worden gekapt voor landbouw, dan zie je 
dat de kans op een uitbraak toeneemt. Dat is informatie die je in  
een wereldwijd intelligent waarschuwingssysteem kunt stoppen,  
dat je kunt koppelen aan sensoren die meten en monitoren als er 
iets aan het veranderen is. 

‘Ook weten we dat veel van de dreiging uit de virushoek komt.  
Er zijn de afgelopen tien tot twintig jaar allerlei ontdekkings- 
projecten geweest, waarin steeds nieuwe virussen zijn gevonden.  
We zien dat ze allemaal tot dezelfde families behoren, er komen 
geen nieuwe families bij. 

‘Dat betekent dat er misschien maar een beperkt aantal catego-
rieën virussen is waarop we ons moeten voorbereiden. We hebben 
Sars-1 gehad en al eerder andere coronavirussen. Nu werken we 
aan vaccins voor Sars-2. Kunnen we wellicht vaccins voor andere 
coronavirussen maken? Zodat er ook al iets is als er een volgende 
corona-uitbraak komt.’

Wat is daarvoor nodig? Waarom is het híervoor niet gelukt?

‘Het vergt veel onderzoek. Zijn er overeenkomsten tussen de virus-
sen waar je gebruik van kunt maken in de ontwikkeling van vaccins? 
Dat principe van denken passen we nu in wezen al toe. 

‘Ook al is het ruim een jaar later, de reden dat er zo snel vaccins 
zijn is omdat er éérder geïnvesteerd is in een onderzoeksprogramma 
voor andere coronavirussen. Door dat voorwerk konden die vaccins 
snel worden aangepast voor deze variant en daarom zijn we nu toch 
zo snel aan het vaccineren. 

‘Dat principe valt verder uit te werken. We zijn nu met de Eras-
mus Universiteit en de TU Delft bezig met onderzoek naar wat we 
kunnen ontwikkelen als je de ervaring van deze pandemie, de medi-
sche inzichten over vaccinatie, spreiding en desinfectie combineert 
met de kennis van een technologische partner. Wat is er dan te ont-
wikkelen om beter voorbereid te zijn? Dat koppelen we aan klimaat-
verandering en aan de verwachte gevolgen.’

We moeten dus rekening houden met andere pandemieën. 

Zijn virusuitbraken de nieuwe realiteit?

‘Ja, door onze intensieve boskap en veehouderij krijgen die meer 
kans. Links- of rechtsom zullen we erover moeten nadenken. Zitten 
er grenzen aan wat we doen? We hebben in ons land het Centre for 
One Health opgericht, dat daarvan uitgaat. 

‘Als je over de toekomst van menselijke gezondheid denkt, kun  
je die niet los zien van een gezonde dierhouderij of een gezonde  
omgeving – dat hangt echt met elkaar samen. En je moet samen 
kijken naar wat het betekent. 

‘Je hebt mensen die kijken naar de gevolgen van klimaatveran- 
dering aan de kust, zoals overstromingsrisico. Die denken na over 
waterbergingsgebieden, maar als ìk erover nadenk, denk ik aan de 
kans dat er ziekten opduiken. Laten we het dus samen doordenken.’

Denkt u dat de wereld verandert als deze pandemie is  

bedwongen? Hebben we ervan geleerd?

‘Ja, ik hoop het wel. Ik weet niet of dat voor heel de wereld geldt, 
maar ik denk wel dat iedereen ervan doordrongen is dat gezond-
heidsbeleid en voorbereiding op uitbraken serieuze agendapunten 
horen te worden. 

‘De toekomst van 
menselijke gezondheid 
kun je niet los zien van 
gezonde dierhouderij of 
een gezonde omgeving’
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‘De dreiging van een mondiale infectieziekte  
is pas weg als die overàl weg is’
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Dossier drie
Hulp en handel
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ACHTERGROND

‘We bedenken dat de macht moet verschuiven, maar brengen het 
nog niet in de praktijk. We vergeten om systematisch met de aller-
armste mensen over armoede te spreken, over wat zij vinden dat we 
samen moeten doen. We zijn nog op de twintigste-eeuwse manier 
ermee bezig.

‘Dat is een opdracht voor de toekomst: om de dialoog op locatie 
aan de gang te brengen, met lokale belanghebbenden die echt aan 
tafel zitten. Alleen dan kunnen Nederlandse partijen zoals FMO, 
baggeraars, ambassades en maatschappelijke organisaties er samen 
voor zorgen dat de baten van projecten bij lokale gemeenschappen 
terechtkomen.

‘Bedrijven functioneren in markten met de opdracht om private 
winst te maken – dat is hun rol en hoeft geen probleem te zijn. Het 
is de publieke sector die moet opkomen voor publieke zaken zoals 
armoede en klimaatverandering. 

‘Het is immers een algemeen belang ervoor te zorgen dat deze  
wereld de goede kant opgaat. Dat is geen private taak en dat mag  
het wat mij betreft ook nooit worden. De publieke sector kent een 
belangrijk middel: regelgeving – en in tegenstelling tot wat men 
vaak zegt, ìs er al veel regelgeving.

‘Alleen beloont die nu niet de bedrijven die koplopers zijn, maar 
de industrieën die de meeste macht hebben, die uit de twintigste 
eeuw. Daarom moeten er voor bedrijven andere regels komen, die 
zorgen dat ook zij het publieke belang niet ondermijnen.’

Rosa van Driel, beleidsmedewerker bij Building Change namens de 
Max van der Stoel-stichting: ‘Ik denk dat het lastig is hulp en handel 
los van elkaar te zien. Handel moet wel aan hulp worden gekoppeld, 
om ervoor te zorgen dat er samenwerking tussen de twee plaats-
vindt. 

‘Alleen door de sterke focus op het “doorsijpeleffect”, de inzet  
op investeringen en op het bedrijfsleven is het nu doorgeschoten. 
Daarom is het van cruciaal belang voor een volgend kabinet om 
meer oog te krijgen voor de meest kwetsbare groepen, want die  
lijken nu het ondergeschoven kindje te zijn. 

‘Ja: we kunnen met handel veel grote projecten opzetten, maar 
daarmee bereik je gewoonweg niet alle groepen, want om de aller-
armsten te bereiken is er echt ontwikkelingssamenwerking nodig. 
Zorg er dus voor dat ze elkaar aanvullen en niet dat een van de  
twee de boventoon voert.

‘De belastingontwijking via Nederland en onze exportkrediet- 
verzekering zijn duidelijke voorbeelden van de doorgeschoten win- 
situatie voor bedrijven. Met het tweede maak je onder meer moge-
lijk dat bedrijven investeren in fossiele industrieën – en daarmee 
maak je ontwikkelingslanden afhankelijk van industrie die wij zelf 
niet eens meer als houdbaar zien. 

‘Er is daarbij weinig aandacht voor de manier waarop lokale gemeen-
schappen een leefbaar en duurzaam inkomen kunnen genereren.  
De inzet van Nederland laat keer op keer zien dat we bang zijn dat  
de concurrentiepositie van onze bedrijven in het geding komt. 

‘Maar het levert Nederland nauwelijks belastinginkomsten en  
banen op, dus laat nu eens zien dat we een voortrekkersrol durven  
in te nemen door niet langer deze investeringen in verouderde  
industrieën mogelijk te maken.’ 

Al is dat slechts een deel van het verhaal, volgens Van Driel. Het 
gaat om méér dan de samenwerking tussen hulp en handel en het 
vinden van een balans tussen de twee. ‘Als je kijkt naar het bredere 
coherentieverhaal, dan valt er nog een wereld te winnen’, weet ze. 

‘Neem de belastingen en het Nederlandse klimaatbeleid. Het valt 
niet onder de portefeuille van minister Kaag, maar heeft wel een 
grote impact op ontwikkelingslanden. De afgelopen vier jaar is het 
Kaag niet gelukt de ministeries die ervoor verantwoordelijk zijn mee 
te nemen in het verhaal over de effecten van dat beleid op andere 
landen.’ 

Hetzelfde ziet Van Driel gebeuren bij de duurzame doelen.  
‘Die vallen onder Kaags agenda, maar het gaat om zeventien zeer  
uiteenlopende sociale, economische en milieudoelen, die van toepas-
sing zijn op binnen- en buitenland. Dat zou niet bij één departement 
moeten liggen, maar het is Kaag niet gelukt het breder te trekken. 
Daar ligt een opdracht voor de volgende regering.’

Joyeeta Gupta, hoogleraar bestuur en inclusieve ontwikkeling aan 
de Universiteit van Amsterdam: ‘Ik moet denken aan een boek van 
Marga Hoek, dat The Trillion Dollar Shift heet, met Business for Good 
is Good Business als ondertitel. Het gaat over ’s werelds topbedrijven 
die heel veel willen investeren in het realiseren van de duurzame 
doelen. 

VERKIEZINGSSPECIAL

‘Als ik lees dat hulp en 
handel ook goed moet 
zijn voor Nederland, dan 
denk ik: dat is geen hulp’

         Weg uit  

     
de twintigste 

           eeuw Daniëlle Hirsch

Joyeeta Gupta

Rosa van Driel

In Nederland is sinds 2013 de hulp 
en handel samengevoegd, maar 
gaan die nog wel hand in hand?  
In hoeverre heeft het impact en  

is het inclusief? Waarop moet het 
komende kabinet nadruk leggen? 

Vice Versa vraagt drie deskundigen  
naar hun mening en om advies voor 

na de verkiezingen. Een routekaart 
voor de toekomst, 'zònder de 

Amazone in de fik te steken of  
mensenrechten te schenden’.

Waar staat Nederland nu wat hulp en handel betreft?

Daniëlle Hirsch, directeur van Both Ends: ‘Ik ben altijd positief 
geweest over de combinatie. Ontwikkelingssamenwerking is nodig 
om gericht een bestaansbasis te geven. Tegelijkertijd is armoede 
ontstaan door machtsrelaties die wij sinds de koloniale tijd kennen 
en onze handelsrelaties zijn daar een afspiegeling van. Dus als we 
daar niets aan veranderen, zal de armoede blijven. 

‘Toch zijn de indicatoren nu niet goed – de armoede neemt toe, 
de ongelijkheid is op wereldschaal vergroot –, maar de beweging 
die gemaakt wordt is wel positief. Daarmee zeg ik natuurlijk niet 
dat het goed gaat, maar er is nu meer verantwoordelijkheidsbesef 
dat hulp en handel geen gescheiden werelden zijn.’

Vergeet niet, zegt Hirsch, dat de combinatie nog geen tien jaar 
bestaat. ‘Daarvóór deden we vijftig of zestig jaar aan ontwikke-
lingssamenwerkingsdenken: we hebben een bak met geld en het 
zal helpen mensen uit de armoede te halen. 

‘Door hulp en handel samen te voegen, dwingt het ons zowel 
anders over ontwikkelingssamenwerking als over handel na te  
denken. Als je het zo bekijkt, dan hebben we al veel weten te  
bewerkstellingen – en toch gebeurt armoedebestrijding nu nog  
te veel op papier. Tekst: Lennaert Rooijakkers
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‘We zien dat ambtenaren op andere ministeries dan Buitenlandse 
Handel en Ontwikkelingssamenwerking er niets mee doen. Het 
instrument ligt klaar en zou gewoon sterker verankerd en trans- 
paranter uitgevoerd moeten worden, binnen àlle ministeries.’ 

Het kernpunt is volgens Van Driel dat het duidelijk maakt dat 
ministeries en ook de Tweede Kamer werken in wat zij silo’s noemt. 
‘Onderling worden er nauwelijks relaties en verbanden gelegd. We 
hebben regelmatig contact met Kamerleden en je ziet dat het lastig 
is om internationale elementen van ons financiële systeem bij het 
ministerie van Financiën onder de aandacht te brengen. 

‘Dat ziet het als zaken die bij Buitenlandse Handel en Ontwik- 
kelingssamenwerking in de commissie besproken moeten worden. 
Als er dáár transparanter en minder in silo’s wordt gedacht, dan  
kan dat al een heleboel veranderen.’ 

Maar hoe zorg je ervoor dat al die ministeries op een andere  
manier opereren? Van Driel denkt dat zoiets geen grote opgave 
hoeft te zijn. ‘Plaats er een directeur op die naar het brede verhaal  
en de integratie van de duurzame doelen kijkt en met andere minis-
teries communiceert over beleid. Nu zijn dat vaak Rijkstrainees,  
met haast geen zeggenschap binnen hun eigen ministerie. 

‘Er wordt dus duidelijk te weinig prioriteit aan gegeven. Het zou 
hoger belegd moeten worden, dat zou al veel opleveren. In dit hui-
dige systeem is beleidscoherentie lastiger te bereiken, maar iemand 
aan de top zetten is een goede eerste stap.’

Waarom is Kaag de afgelopen vier jaar hier niet in geslaagd?  
‘Ik denk dat het belang van haar portefeuille niet groot genoeg  
is om de rest mee te krijgen. Als je dat kunt weerleggen, kun je  
bijvoorbeeld meer druk zetten achter een stevige uitvoering van  
de SDG-toets. 

‘Het zou mooi zijn als de inzet op duurzame ontwikkeling breder 
gaat leven en dat er een minister komt die zich om het begrip in 
brede zin druk maakt. Je kunt zo’n taak mooi bij de minister- 
president neerleggen.’ 

Gupta: ‘Ik denk dat Nederland andere landen kan helpen om her-
nieuwbare energie te ontwikkelen, met zonlicht en wind, maar het 
moet veel luider worden verkondigd dat die optie er ìs. Door het 
fossiele aanbod ontbreekt dat besef nu. 

‘Ontwikkelingslanden missen daardoor de kans om een concurre-
rende industrie op te zetten, minder water te verbruiken en minder 
te vervuilen, want aan bescherming van klimaat, water en biodiver-
siteit is in die landen ook behoefte. 

‘Dat gaat de private sector sowieso niet doen, want bescherming 
levert geen geld op. Daarvoor heb je een staat nodig die de mogelijk-
heid heeft het op een stabiele manier aan te vatten. Men moet veel 
meer inzetten op het creëren van sterke staten die zulke bescher-
ming kunnen bieden.’  

Die discussie – over de rol van de staat – wordt veel te weinig ge-
voerd, meent Gupta: ‘En dat zouden we wel moeten doen. Jarenlang 
is er gehamerd op lean and mean states, met een kleinere overheid. 
Het neoliberale ideaal. 

‘Ik heb het gevoel dat we in het Westen onderschatten wat de  
impact van die focus voor ontwikkelingslanden is geweest. Daar is 
de staat zó dun geworden dat de balans is verdwenen. We hebben  
er niet een verhaaltje verkocht voor een verantwoordelijke staat en 
dat kan tot gevaarlijke situaties leiden.

‘Als je een sterkere staat hebt, dan is het ook mogelijk dat er wordt 
geïnvesteerd in een beter wetgevings- of managementsysteem, zodat 
het tot verantwoordelijkheid kan leiden. Een onafhankelijke staat  
is ook belangrijk voor het oplossen van milieu- en ontwikkelings-
problemen. Een staat moet tegen een private partij kunnen zeggen: 
dit kan hier wel en dat niet. 

‘Met een stevige basis kun je voorkomen dat een staat alleen maar 
een partner is in een publiek-privaat partnerschap voor zaken die 
het zelf niet kan oplossen. Dat kan ook om simpele dingen gaan  
die levens beter of veiliger maken, zoals het aanbod van sanitatie  
of straatverlichting.

‘Mijn advies voor de volgende minister is om terug naar de teken-
tafel te gaan en zich af te vragen: wat voor wereld willen we, wat 
zijn nu de grote gevaren van illiberale democratieën en wat zijn de 
oorzaken daarvan? We staan wel stil bij de situatie in Polen en Hon-
garije (waar de rechtstaat afbrokkelt, red.), maar kijken niet naar  
hoe het in ontwikkelingslanden is. 

‘Daar hebben we staten nodig die functioneren. Ook belasting-
rechtvaardigheid moet meespelen om die landen verder te verster-
ken. Ontwikkelingslanden verliezen elk jaar veel belastinggeld, er 
gaat steeds meer geld uit dan dat er binnenkomt, de kapitaalvlucht 
is enorm. 

‘We moeten ervoor zorgen dat zij hun geld krijgen, maar dat zal 
lastig worden. Kijk maar hoeveel moeite het Europa kost om grote 
bedrijven aan te pakken en belasting te laten betalen.’ •

VERKIEZINGSSPECIAL

ACHTERGROND

‘Alleen lees ik vooral dat ze iets willen doen aan werkgelegenheid  
en misschien iets aan energie. Toegang tot drinkwater, stroom en 
huizen voor de armsten, dáárover lees ik niets. 

‘Nergens in het verhaal staat het antwoord op de vraag: hoe  
kunnen we alles betaalbaar maken voor die groepen? Of: hoe zullen 
we duurzaamheid verbeteren? En dat is het verhaal dat ik over het 
algemeen mis als het over bedrijven gaat: wat kunnen zij voor de 
allerarmsten betekenen?

‘In Nederland heb ik het gevoel dat de visie ontbreekt. Als ik lees 
dat hulp en handel ook goed moet zijn voor Nederland, dan denk ik: 
dat is geen hulp… Het echte idee is de allerarmsten een beter sociaal 
vangnet te bieden en dat Nederland probeert te compenseren voor 
de grote belasting die het op het milieu heeft gehad.’ 

Dat Nederland in ontwikkelingslanden investeringen in fossiele 
industrieën mogelijk maakt èn dat stimuleert door exportkrediet- 
verzekeringen, steekt Joyeeta Gupta. ‘Nog steeds is het bezig de  
eigen fossiele industrie te ondersteunen en kennis en kunde daar-
over te verkopen. 

‘Begin dit jaar heb ik daar een paar Nederlandse ambassadeurs 
over gesproken. Hun antwoord was: “Ontwikkelingslanden hebben 
recht op ontwikkeling en zij zien zelf dat fossiele brandstoffen het 
goedkoopst zijn om hun energieprobleem op te lossen.” Tja, dat  
was in de jaren negentig wellicht het geval… 

‘Als je daarmee doorgaat, zit je zeker zestig tot zeventig jaar aan 
fossiele industrie vast. Hoe halen we dan de klimaatdoelen van 
2050? Als lid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken heb  
ik de minister geadviseerd ermee te stoppen, maar daarop heeft  
ze niet gereageerd. 

‘Wat je in de wandelgangen hoort is dat Nederland zóveel geld 
verdient met het ondersteunen van fossiele industrieën in ontwik-
kelingslanden, dat we het niet willen afschrijven – maar het is niet 
alleen ons probleem. Kijk naar Engeland met gas, Duitsland met 
kool. 

‘Als ik daarover spreek met collega-ambtenaren, dan zeggen ze: 
zolang die landen niet stoppen, doen wij het ook niet. Dat vind ik 
vreemd. Nederland kan een belangrijke bijdrage leveren aan inves-
teringen in schone industrieën die goed zijn voor mens en milieu, 
maar durft die rol niet op zich te nemen. Dat is irritant.’

Hoe kun je een ander systeem creëren en wat is daarvoor  

nodig?

Hirsch: ‘Als je naar systeemverandering kijkt, dan is de meest effec-
tieve manier: regels verzinnen. Eerst zou je afdwingbare afspraken 
moeten maken over land- en mensenrechten en klimaat. Als je dat 
doet, komt er vernieuwing los omdat bedrijven wel ermee aan de  
slag móeten. 

‘Dan wordt het een massale transitie, in plaats van een uitzonde-
ring. Als er ontwikkelingsgeld naar de private sector gaat, moet er een 
voorwaarde worden gesteld aan verantwoordelijkheden die bedrijven 
nemen. Diezelfde regels horen voor alle publieke geldstromen naar 
bedrijven te gelden, ook die buiten de ontwikkelingssamenwerking – 
dus van FMO tot exportkredietverzekeringen.

‘Een deel van het bedrijfsleven geeft zwaar tegengas als het om re-
gelgeving gaat. Ook VNO-NCW wil het liever op EU-niveau zien, want 
dan is er een gelijk Europees speelveld. Deze regering maakte met de 
MVO-wetgeving een afweging in het voordeel van het bedrijfsleven, 
dat door VNO wordt vertegenwoordigd. Minister Kaag heeft een kans 
laten liggen om de koplopers actief te steunen.

‘We waren er bíjna; het advies voor nationale wetgeving lag er, dus 
ik denk niet dat de stap naar systeemverandering heel ver weg is. De 
kosten voor bedrijven lopen alleen maar op zolang we geen bindende 
regels over mens en milieu hebben. 

‘Kijk naar de situatie rondom de waterkrachtcentrale in Honduras, 
waarbij een activiste is vermoord – FMO zit daar nog steeds met haar 
verantwoordelijkheid. Het project lijdt eronder, de kosten voor de 
bank en het leven van de mensen daar zijn heel hoog geworden. 
Maatschappelijk verzet, zoals tegen Shell, zal ook alleen maar leiden 
tot meer bedrijfs- en reputatiekosten.’

De vraag waar het volgens Hirsch om draait: durf je voor mensen-
rechten te gaan staan, als je eigen bedrijven die rechten schenden? 

‘Wil je tot een goed en inclusief beleid komen, dan moet de Neder-
landse overheid geen activiteiten meer steunen die mensenrechten 
en de Parijse afspraken schenden. We zetten onze handtekening  
onder het Klimaatakkoord, maar gaan door met de publieke finan- 
ciering van fossiele activiteiten…

‘Vanuit ontwikkelingssamenwerking is er veel aandacht voor gen-
der, maar vanuit handel wordt er niet goed gekeken naar de positie 
van vrouwen op de arbeidsmarkt. Het zijn coherentievraagstukken: 
welk doel dien je als eerste en welk doel daarom minder of niet? 

‘Dat is best een opgave, want de fossiele industrie in Nederland is 
groot. Uitfaseren vergt een plan, een tijdlijn inbegrepen – dat biedt 
ook steun aan bedrijven. Alleen doelen over dertig jaar stellen is niet 
genoeg om het Parijs-akkoord na te leven. 

‘Dat vereist ander gedrag en die weg kunnen we alleen samen 
bewandelen als we weten waar we ook op de korte termijn willen 
uitkomen, zodat we een economisch gezonde private sector en een 
gezonde Nederlandse economie bouwen zònder de Amazone in de 
fik te steken of mensenrechten te schenden.’ 

Van Driel: ‘Verandering hangt met veel beleidsterreinen samen en 
daardoor ook met samenwerking tussen ministeries. Binnen al het 
beleid zou men duurzame ontwikkeling moeten meenemen. 

‘Building Change heeft zich een aantal jaar geleden ingezet voor 
een SDG-toets, waarbij ambtenaren moeten kijken naar de effecten 
van nieuw beleid op de duurzame doelen. Die is enigszins uitgevoerd; 
een kwaliteitscheck van de Rijksoverheid is uitgebreid met vragen 
over het effect van beleid op gender en op ontwikkelingslanden. 

‘Je kunt duurzame 
ontwikkeling mooi 
bij de minister-president 
neerleggen’
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Minister Sigrid Kaag over de voortgang van de duurzame doelen
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Hoezeer die bij naam worden genoemd,  
verschilt sterk: D66, GroenLinks, de PvdA, 
de ChristenUnie en het CDA nemen de  
normen duidelijk als uitgangspunt. 

De SP, de PvdD en Denk lijken de  
IMVO-doelen te ondersteunen, zo spreken  
ze zich – in meer of mindere mate – uit  
tegen het huidige systeem van vrijhandel en 
pleiten ze voor een meer circulaire econo-
mie. Ze noemen de normen niet als middel, 
maar geven veel aandacht aan de volgens 
hen nodige systemische verandering. 

Veel partijen schrijven over klimaatsteun 
aan ontwikkelingslanden, te weten: de 
PvdA, D66, GroenLinks, Denk, de PvdD en 
de SP – waarvan de PvdA en de PvdD het 
sterkst erop inzetten. 

Die twee programma’s benoemen niet 
alleen klimaatsteun als beleidsvoornemen, 
het zijn ook de enige partijen die een aan-
vullend budget voor klimaatfinanciering 
willen, naast de bestaande ontwikkelings-
gelden. 

Het CDA wil wel klimaatsteun bieden, 

maar noemt het niet als prioriteit. FvD  
en de PVV zijn er geen voorstander van  
en de VVD ziet liever private investeringen 
de leemte vullen. 

Op dit thema lijkt zich een duidelijke 
splitsing af te tekenen tussen linkse en 
christelijke partijen – die vanuit respec- 
tievelijk solidariteit en naastenliefde er-
vóór zijn – en rechtse partijen.

Hoewel de PvdA als enige de term  
‘beleidscoherentie’ gebruikt, zijn er ook 
andere partijen die het belang van de 
duurzame ontwikkelingsdoelen beklem- 
tonen (de ChristenUnie, de SGP, het CDA, 
GroenLinks en D66). 

Weer andere onderkennen in elk geval 
dat Nederlands beleid elders ter wereld 
geen negatief effect mag hebben (de PvdA  
en de SP). 

Op rechts zien we dat er expliciet aan-
dacht is voor Nederlandse belangen (bij  
de PVV, de VVD en FvD) of dat er gewoon-
weg géén aandacht is voor Nederland in 
de wereld (50-plus) – dus nog een schei-
ding met linkse en christelijke partijen. 

Tekst: Jurrian Veldhuizen en 

Koen de Hekt (Building Change)

VICE VERSA

Binnen het thema belastingontwijking 
zien we een scheidslijn tussen linkse en 
rechtse partijen in de programma’s: de link-
se willen het aanpakken en voor de rechtse 
is het simpelweg geen thema. De VVD pleit 
als enige vóór meer belastingdeals. 

Interessant is de bestuurslaag waarop  
partijen eraan willen werken: vele kiezen 
voor een Europese of mondiale aanpak.  
Alleen de PvdD ziet het nadrukkelijk als  
een taak voor Nederland zelf, de SGP speci- 
ficeert het niet. 

De meeste partijen zijn het erover eens 
dat het goed is de normen voor internatio-
naal maatschappelijk verantwoord onder- 
nemen (IMVO) universeel te maken, alleen  
de weg erheen is verschillend. 

Zo wil de VVD ervoor waken op andere 
landen vooruit te lopen, willen de SGP,  
D66 en het CDA in eerste instantie vooral 
samenwerken met bedrijven om de normen 
te verwezenlijken en zijn de PvdA en de 
ChristenUnie het meest uitgesproken over 
een voordeel voor bedrijven die zich aan  
de IMVO-normen houden. 

Een 
 links-
christelijk 
  verbond
 

Hulp en handel

 

COHERENTIE

(het VVD-beleid draait primair 

om het veiligstellen van de  

Nederlandse belangen, over 

negatieve effecten op ontwik-

kelingslanden schrijft ze niet) 

KLIMAAT

(ontwikkelingsgeld wordt in- 

gezet vóór die ‘Nederlandse 

belangen’: handel en indam-

men van migratie. Klimaat niet 

genoemd als doel van ontwik-

kelingssamenwerking)

IMVO

Beleid waar ondernemers van 

profiteren en normen die niet 

strenger zijn dan voor andere 

Oeso-landen.

ONTWIJKING

Verbetering van het Neder-

landse vestigings- en inves-

teringsklimaat. Dat betekent 

onder andere lage belastingen.

KLIMAAT  

Afspraken op nationaal èn 

Europees niveau om via beleid 

maatschappelijk verantwoord 

ondernemen tot norm te  

maken.  

ONTWIJKING

Voor internationaal opererende 

bedrijven wordt de winst belast 

in het land waar die winst is  

behaald.

Binnen de Oeso maken we 

stevige afspraken over een 

eerlijker belasting voor [zulke] 

bedrijven, en als dat te lang 

duurt: op Europees niveau.

COHERENTIE 

Coherent beleid door de 

gevolgen voor ontwikkelings-

landen consequent te toetsen. 

De SDG-toets strikter en breder 

toepassen.

IMVO

Op EU-niveau kunnen landen 

hun IMVO-beleid met elkaar 

stroomlijnen, waarbij bedrijven 

geen ‘vijand’ zijn, maar partner.

 
COHERENTIE

Economische en fiscale syste-

men komen in dienst te staan 

van een gezonde planeet. 

KLIMAAT

Nederland betaalt in het kader 

van klimaatrechtvaardigheid 

zijn fair share aan klimaat- 

financiering, dat boven op  

de bestaande ontwikkelings- 

samenwerking komt.

IMVO

Bedrijven worden verplicht 

mensenrechtenschendingen 

(zoals kinderarbeid), milieu- 

vervuiling, dierenwelzijns- 

aantasting en biodiversiteits-

verlies in hun ketens te voor- 

komen en aan te pakken. 

ONTWIJKING

Ontduiking en ontwijking 

moeten worden aangepakt, 

te beginnen in Nederland en 

in nauwe samenwerking met 

andere EU-lidstaten. 

COHERENTIE

Economisch, buitenland- en  

handelsbeleid mag niet leiden  

tot misstanden elders ter  

wereld.

KLIMAAT

0,7 procent van de begroting 

naar ontwikkelingshulp. 

    Landen steunen in het behoud 

van de natuur en het ontwikkelen 

van eigen klimaatbeleid. 

IMVO

Bedrijven in ons land, en ook de 

hoofdkantoren van buitenland-

se bedrijven, beboeten we als 

er sprake is van misstanden die 

zijzelf of toeleveranciers elders 

ter wereld veroorzaken.

ONTWIJKING

We stoppen met de belasting-

constructies die via ons land 

lopen en waardoor armere 

landen miljarden mislopen. 

 

 

COHERENTIE

Economische groei die niet ten 

koste gaat van welvaart elders  

op de wereld.

KLIMAAT

We verdubbelen het budget  

van het nieuwe klimaatfonds.

IMVO

In eerste instantie spreken we 

bedrijven aan op hun eigen  

verantwoordelijkheid, daarna 

volgt wetgeving.  

ONTWIJKING

Binnen de EU brievenbus- 

firma’s aanpakken. Rentes, 

royalty’s en dividenden naar 

belastingparadijzen worden 

steviger belast.

 
COHERENTIE

Handelsakkoorden moeten 

gaan voldoen aan mondiale 

standaarden, zoals de duur- 

zame doelen van de VN. 

KLIMAAT

We besteden 0,7 procent van 

ons bnp aan ontwikkelings- 

samenwerking, waaronder  

het aanpassen aan klimaat- 

verandering.

IMVO

Over de gevolgen voor milieu, 

klimaat, biodiversiteit en de 

samenleving verwachten we  

dat bedrijven zich allemaal  

op dezelfde manier verant- 

woorden. 

ONTWIJKING

Grote bedrijven gaan in Europa 

eerlijk belasting betalen. De 

basis voor het betalen van 

winstbelasting wordt overal  

in de EU hetzelfde. 

 
KLIMAAT

Geen geld meer naar ontwik-

kelingshulp of klimaatbeleid.

  

COHERENTIE

We zetten ons in voor de duur-

zame doelen en streven naar 

internationale afspraken over de 

aanpak van wereldwijde milieu-

problemen. 

IMVO

Het is belangrijk dat ondernemin-

gen zich rekenschap geven van 

hun omgeving. 

    Bedrijven worden onderdeel 

van de oplossing en de overheid 

stimuleert MVO. 

ONTWIJKING

Belastingparadijzen vanuit de 

EU hard aanpakken, door hoge 

bronbelastingen te heffen. 

    Dat betekent ook dat een aantal 

EU-lidstaten zelf het leven moet 

beteren, waaronder Nederland. 

  

COHERENTIE

Beleidscoherentie is het uit-

gangspunt in al ons buitenland- 

en ontwikkelingsbeleid.

(de PvdA wil ‘de eerlijkste 

wet’: elke wet getoetst op het 

effect op ontwikkelingslanden)

KLIMAAT   

Klimaatsteun komt niet langer 

uit het budget voor ontwikke-

lingssamenwerking.

IMVO

Bedrijven die winst maken ten 

koste van mens en planeet 

hebben geen bestaansrecht. 

Sociale en groene ondernemers 

krijgen voorrang bij aanbe- 

stedingen van de overheid. 

ONTWIJKING

Een Europees minimumtarief 

voor winstbelasting. 

    Een einde aan steeds lagere 

belastingen voor grote onder- 

nemingen door hogere ven-

nootschapsbelasting, minder 

aftrekposten en een einde aan 

belastingparadijzen.

Schuingedrukt de constateringen 

in de programma’s, vetgedrukt 

de beleidsvoornemens en (tussen  

haakjes) tekst van Building Change. 
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Nederland hanteerde de internationaal afgesproken norm om mini- 
maal 0,7 procent van het bnp aan hulp te besteden. ‘De Christen-
Unie maakte in 2007 deel uit van het kabinet-Balkenende IV (met 
CDA en PvdA, red.). In de formatie kregen we het voor elkaar om  
0,8 procent eraan uit te geven – dat konden we volhouden tot 2010.’ 

Mede door de financiële crisis zag Voordewind het draagvlak af-
nemen. ‘Daarna hebben Rutte I en II flink bezuinigd en er anderhalf 
miljard afgehaald.’ Onder Rutte’s derde regering is het enigszins her-
steld, maar de 0,7-norm is sindsdien niet meer gehaald. Voor 2021 is 
er 0,55 procent gereserveerd.

‘De bereidheid om voldoende geld aan ontwikkelingshulp te geven 
is wel wat minder geworden’, vervolgt Voordewind. ‘Dat maakte het 
politiek ook moeilijk om het ervoor op te nemen. De laatste drie 
jaar is het gelukt om er gemiddeld zeshonderd miljoen bij te krijgen, 
maar het ging niet zonder slag of stoot. Dus: ja, het ligt onder vuur. 

‘Maar inhoudelijk heeft het ook een golfbeweging doorgemaakt. 
Verschillende rapporten droegen eraan bij eens goed te kijken naar 
de effectiviteit van hulp, in welke sectoren we het moeten bieden 
en welke speerpunten we daarbij hebben. Ik vond dat een goede 
ontwikkeling, maar enkele rechtse partijen zagen daarin meteen een 
aanleiding minder geld te geven.’

Dat maakt dat de laatste jaren voor de sector werden geken-
merkt door beknibbelen en nieuwe wegen bewandelen. Maar leid-
den de bezuinigingen ook tot iets goeds? 

Voordewind denkt van wel: ‘Er zijn meer allianties ontstaan, dat 
vind ik onder goed vallen. Vroeger deden alle organisaties mee aan 
de tender voor subsidies, als concurrenten van elkaar. Je ziet nu dat 
ze ook door het ministerie veel meer aangezet worden om tot  
samenwerking te komen. 

‘Er zijn inmiddels negentien allianties van 64 ontwikkelings- 
organisaties die meer dan tweehonderd projecten uitvoeren – van 
water tot gezondheidszorg. Dat is een heel scala. Het is goed dat  
het zo van de grond is gekomen.’

Net zoals de spreiding van het geld over al die organisaties, zegt 
hij: ‘Dat is een groot verschil met vroeger, toen het geld vooral naar 
de vier grote medefinancieringsorganisaties ging (Cordaid, Hivos, 
ICCO en Oxfam Novib, red.), al is de koek die verdeeld wordt  
natuurlijk minder groot. 

‘Maar dat die Grote Vier nu in omvang nog slechts een schim  
zijn van wat ze ooit waren, vind ik wel een kwalijke zaak. Het was 
tien jaar geleden ondenkbaar geweest dat ICCO en Cordaid ertoe 
gedwongen zouden worden om samen te gaan – en zie wat er nu 
staat te gebeuren.’ 

Volgens Voordewind zou men juist meer moeten inzetten op hun 
kennis en expertise, vanwege hun grote netwerk in het Zuiden, maar 
dat ziet hij steeds minder gebeuren. 

‘Maatschappelijke organisaties krijgen nog maar negentien procent 
van de financiering, dat was ooit 25 procent. Dat hebben we als streef-
percentage afgesproken en zouden we moeten handhaven. De Chris-
tenUnie zou daar graag dertig procent van maken. Die organisaties 
zitten veel meer in de haarvaten van de samenleving en kunnen de 
mensen bereiken die het echt nodig hebben.’ 

Tegelijkertijd gaat er veel meer geld naar multilaterale organisa-
ties: in deze kabinetsperiode 42 procent van de financiering. ‘Ja, de 
VN-Vluchtelingenorganisatie en Unicef zijn belangrijk en kunnen  
snel in actie komen, maar de verdeling is nu niet in balans.’

Het voorbije decennium is er in de sector een moderniseringsslag 
gemaakt en dat was nodig, meent Voordewind. ‘Vroeger, onder minis-
ter Pronk, werd er aan wel honderd landen geld gegeven. Dat had als 
voordeel dat je veel ingangen had om mee te sturen, maar het grote 
nadeel was dat hulpgelden versnipperd raakten over de landen heen. 

‘Het beleid is nu meer gericht op sectoren die het geld werkelijk 
nodig lijken te hebben. We zijn gaan nadenken: waar kan Nederland 
nu nog van meerwaarde zijn? En hoe voorkom je dat landen aan een 
infuus komen te liggen?

‘We hebben wat minder donor darlings, zoals vroeger in Tanzania, 
ook omdat Nederland kijkt met welke expertise het kan bijdragen. 
Zoals watermanagement, landbouw vanuit Wageningen, hoogwaar- 
dige medische apparatuur. Dat herbronnen deden we aan de hand 
van het WRR-rapport Minder pretentie, meer ambitie, uit 2010. 

‘Eerder zette het IMF alles in op de structurele-aanpassingsprogram-
ma’s, om de economie te dwingen zich te hervormen en deels staats-
eigendom te privatiseren. Dat werkte niet altijd goed uit voor de 
allerarmsten.’ 

Toch denkt Voordewind dat het niet onverstandig is weer eens  
‘een bezinning los te laten’ op de sectoren waarin Nederland nu actief 
is. Hij ziet daarvoor een mooie gelegenheid in de komende kabinets- 
periode. 

‘Je moet kijken waar je landen structureel kunt helpen, zoals bij het 
bestrijden van corruptie en het innen van belasting, en daarbij oog 
blijven houden voor de meest gemarginaliseerde groepen – kinderen 

‘Weer 
  heeft de 
    koopman 
de dominee

De Kamercommissie voor 

Buitenlandse Handel en 

Ontwikkelingssamenwerking 

verdwijnt na de verkiezingen 

haast helemaal – alleen Anne Kuik 

blijft over. Joël Voordewind, de 

nestor van de groep, zwaait af. 

Na vijftien jaar als Kamerlid maakt 

hij binnen de ChristenUnie plaats 

voor vers bloed. ‘Nederland moet 

ervoor kiezen handel veel meer 

hand in hand te laten gaan met 

mensenrechten.’

Tekst: Lennaert Rooijakkers
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het zwijgen 
    opgelegd’

Nog even en het Kamerlidmaatschap van Joël Voordewind zit er 
na ruim 5.200 dagen definitief op, maar nadenken over de toekomst, 
dáár is hij nog niet aan toegekomen. Dat moet straks gebeuren, tij-
dens een kleine sabbatical van twee maanden na de verkiezingen.

Van rustig afbouwen is in het vak van parlementariër geen sprake. 
‘Je werkt tot het laatste moment zestig uur per week’, zegt Voorde-
wind. ‘Zeker in een kleine fractie, waarin ik vijf portefeuilles heb, 
blijft het druk.’

Er is genoeg om voor te ijveren, zegt hij. ‘Ik ben nog altijd bezig 
het wetsvoorstel in te dienen dat bedrijven moet verplichten op te 
treden tegen slavernij en uitbuiting en het actief te onderzoeken in 
hun productieketens.’ 

Het is een van Voordewinds speerpunten, waaraan hij al jaren 
werkt. Op het moment van schrijven (eind januari) weet hij nog niet 
of het lukt het vóór zijn vertrek in te dienen. ‘Anders komt het bij 
mijn opvolger te liggen.’ 

Die opvolger krijgt met een heel ander speelveld te maken dan 
Voordewind toen hij begon als Tweede Kamerlid, in 2006. Ontwik-
kelingssamenwerking stond toen nog op zichzelf, de combinatie 
met buitenlandse handel zou pas jaren later van de grond komen,  
en het was nog een onderwerp waarvoor in de samenleving een 
groot draagvlak bestond. 

‘Nu ligt de evaluatie  
er en zegt Kaag: het is 
te laat om zelf wetgeving 
in te voeren’

VICE VERSA

Op werkbezoek in Irak
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die worden misbruikt of gehandicapte kinderen in het Midden- 
Oosten, onder meer.

‘Daar kunnen we veel meer gerichter beleid op maken, maar  
je moet niet elke drie jaar het beleid volkomen omgooien. Wil je  
resultaat boeken, dan moet je ook partnerschappen aangaan met  
de landen waarvoor je gekozen hebt. 

‘Bij de onderhandelingen voor het regeerakkoord van Rutte III zijn 
Libanon en Jordanië aan de focuslanden toegevoegd, omdat we daar 
probeerden het perspectief voor jongeren te verbeteren. Nu al ermee 
stoppen is niet verstandig.’

Hulp is tegenwoordig slechts de helft van het verhaal, er is ook 
het kopje handel. En daarin, zegt Voordewind, kunnen de echt grote 
stappen worden gezet. Pleit hij daarmee voor meer focus op handel, 
de komende jaren? 

‘Dat niet, maar ik ben altijd een voorstander geweest van hulp èn 
handel en ik denk dat je altijd een combinatie van beide nodig hebt 
om de meest kwetsbare en de allerarmste mensen een steun in de 
rug te geven. Al zie ik in eerlijke handel een cruciaal punt voor de 
komende tijd. 

‘Nederland zou ervoor moeten kiezen handel veel meer hand in 
hand te laten gaan met mensenrechten. De Oeso-richtlijnen en het 
Ruggie-raamwerk (internationale normen over mensenrechten waar-
aan bedrijven zich dienen te houden, red.) die daarbij kunnen helpen 
bestaan al vele jaren, maar tot nu is de inzet veel te vrijblijvend. 

‘De grote Nederlandse bedrijven moeten het voortouw nemen, 
maar in de praktijk zie je dat slechts dertig procent zich eraan houdt. 
De uitkomsten van de laatste evaluatie zijn schrijnend: het effect op 
de levens van de meest kwetsbaren is nauwelijks vastgesteld. Op dat 
vlak is er nog een heel lange weg te gaan.’

Minister Kaag heeft daar in de ogen van Voordewind een kans 
laten liggen. ‘We hadden in het regeerakkoord afgesproken te eva- 
lueren wat de vrijwillige IMVO-convenanten – voor internationaal 
maatschappelijk verantwoord ondernemen – ons hebben gebracht  
en als het te weinig zou zijn, dan naar wetgeving te kijken. Nu ligt  
de evaluatie er en zegt ze: het is te laat om zelf wetgeving in te  
voeren, dus we laten het aan de EU over. 

‘We weten allemaal hoe traag de molens in Brussel draaien, dus  
we moeten dat niet afwachten. Vorig jaar zijn we met de commissie 
voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op 
bezoek geweest bij de Oeso in Parijs. Ook daar zeiden ze: maak als 
Nederland maar je eigen wetgeving. Waarom kunnen Frankrijk, 
Duitsland en Engeland dat wel en wij niet? 

‘Die druk moet van onderop komen, dan wordt Brussel gedwongen 
te harmoniseren. Daarom ben ik samen met het MVO Platform een 
initiatiefwetsvoorstel aan het maken, samen met de PvdA, Groen-
Links en de SP, om grotere Nederlandse bedrijven te dwingen zich  
te houden aan de arbeids- en milieurechten. Ik vrees dat het nog  
jaren gaat duren voordat er Europees overeenstemming over is.’

Over mensenrechten en de rol van Europa gesproken: er is méér 
waar Voordewind zich zorgen over maakt. Zo ziet hij het investe-
ringsverdrag dat China en de Europese Unie in december na jaren 
onderhandelen sloten als een voorbeeld van hoe het níet moet. 

‘Al met al is het verdrag gunstig voor het Westen, maar Europa laat 
China gewoon wegkomen met lage arbeidsnormen. Als je het leest, 
dan komen mensenrechten bijna niet aan de orde en als arbeids- 
rechten al aan de orde komen, dan is het zeer vrijblijvend. 

‘Er staat ook niets in over de Oeigoeren of over de positie van 

christenen. Het is echt een gemiste kans. Wederom heeft de koop-
man de dominee het zwijgen opgelegd – en dan te bedenken dat we 
hier in Nederland een jaar lang hebben gediscussieerd over Ceta,  
een verdrag met Canada… 

‘Ik ben bang dat dit investeringsverdrag een precedent kan schep-
pen en in de toekomst gebruikt wordt als een soort omzeiling van 
een alomvattend handelsverdrag en dat mensenrechten dus het  
nakijken hebben.’ 

Wie Voordewind hoort spreken, krijgt niet dat indruk dat zijn 
tijd als Kamerlid bijna voorbij is: er is immers nog zóveel werk aan de 
winkel. Hij hoopt vooral dat er straks een ambitieuze nieuwe Kamer-
commissie komt, die samen met de nieuwe minister de hulp-en- 
handelsagenda een grote stap voorwaarts kan laten maken. 

‘Zet je in voor éérlijke handel’, zegt hij alvast, ‘en houd oog voor de 
Nederlandse hulporganisaties, zorg dat we die dertig procent halen. 
En doe je stinkende best voor de 0,7 procent.’ 

Daarvoor diende hij in december met collega’s Bouali (D66) en Van 
Raan (PvdD) nog een motie in. ‘Daar kunnen de partijen die straks 
aan tafel zitten bij de onderhandelingen een voorschot op nemen, 
zoals de ChristenUnie en D66 de afgelopen keer deden.’

Het is de vraag of er voldoende draagvlak is om de ontwikkelings-
hulp weer op peil te brengen. ‘Hoelang we nog in de coronacrisis 
zitten zal het uitwijzen. Gaan de gedachten nog uit naar de aller- 
armsten, als het lang duurt? Hetzelfde zag je eerder gebeuren in  
de economische crisis. Ik begrijp dat je je dan eerst zorgen maakt  
om je rekeningen en je baan.’

Als Kamerlid zien ze hem in elk geval niet terug, bevestigt Voor-
dewind nog eens. Waarschijnlijk zal hij straks iets gaan doen in de 
vluchtelingen- of verzoeningshoek, denkt hij, maar eerst dus een 
korte sabbatical. Is een terugkeer naar Den Haag als minister  
daarna wel mogelijk? 

‘Eerst zal de ChristenUnie voldoende stemmen moeten halen 
en nodig moeten zijn om deel te nemen aan de coalitie. Dan zien 
we verder en zullen anderen moeten bedenken of ik daar mogelijk 
geschikt voor ben. Mocht ik gevraagd worden, dan zou ik dat heel 
eervol vinden – al moet ik het wel even goed overleggen met mijn 
vrouw.’ •

Joël Voordewind

Geboren: Sleen, 9 juli 1965

Opleiding: politicologie en inter- 

nationale betrekkingen aan de 

Vrije Universiteit

Werkervaring: een half jaar in Irak 

voor Tearfund, junior beleids- 

medewerker bij de PvdA-fractie, 

veld- en beleidswerk voor de EU, 

Dorcas en de VN, voorlichter bij 

Defensie en fractiemedewerker 

voor de ChristenUnie

Huidige functie: Tweede Kamerlid namens de ChristenUnie

INGEZONDEN

 Stemmen uit 
         het Zuiden 
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We werken sinds 2012 samen met Wilde Ganzen, waarvan 

we technische en financiële ondersteuning ontvingen voor 

institutionele ontwikkeling – een dergelijke financiering is niet 

makkelijk te vinden in de ngo-wereld. 

Zo konden we doorgroeien tot onze huidige status van 

goed gewortelde en gewaardeerde partner in de ontwikke-

lingsbranche van Burkina Faso.

We hebben een nationaal Change the Game Academy- 

netwerk ontplooid van tot nu toe 25 lokale organisaties, die 

hun beste werk bundelen voor het op eigen kracht ontwik- 

kelen van ons land. 

Power of Voices geeft de ruimte om met ons netwerk 

onze vleugels uit te slaan voor het weerbaarder maken van 

de bevolking: voor de verdediging van haar rechten en voor 

het consolideren van haar potentieel, om van binnenuit de 

omgeving te ontwikkelen in de zes regio’s die bedreigd worden 

door terrorisme.     

De Nederlandse regering en Wilde Ganzen moeten blijven 

investeren in de capaciteitsopbouw van lokale gemeenschap- 

pen, omdat het de ideale weg is voor ontwikkeling. De Change 

the Game Academy is daarvan het ultieme bewijs, omdat het  

de gemeenschap in staat stelt haar lot in eigen hand te nemen,  

in plaats van te wachten op de staat. 

Wat Nederland niet moet doen is alle ontwikkelingsprojecten 

aan de staat toevertrouwen, omdat de staat vaak niet investeert  

in de prioriteiten van de begunstigden.

Abdoulaye Sawadogo, directeur van l’Association 

Burkinabè de Fundraising (Burkina Faso)

Onze organisatie Walhi overlegt regelmatig met de Neder-

landse regering via de ambassade in Jakarta, om te kijken hoe 

zij hier zou kunnen helpen bij het bevorderen van democratie 

en verbetering van het beheer van natuurlijke hulpbronnen en 

het milieu. 

Ook probeert Walhi, met steun van maatschappelijke orga-

nisaties in Nederland, haar aandacht te trekken om te helpen 

bij het stoppen van ontbossing en aantasting van de biodiver- 

siteit, als gevolg van de oliepalmplantages en mijnuitbreiding  

in Indonesië. 

Helaas lijkt de Nederlandse overheid soms niet in staat om 

doorslaggevende maatregelen te nemen, om bijvoorbeeld 

ervoor te zorgen dat instellingen die de plantages financie-

ren – met name bedrijven waarvan bewezen is dat ze land 

van mensen innemen, bossen vernietigen en mensenrechten 

schenden – hun verantwoordelijkheid nemen. 

Ook hoort de Nederlandse overheid toch in staat te zijn 

toezicht te houden op het eigen bedrijfsleven en het te vragen 

om meer sociaal en ecologisch verantwoord te opereren? 

Voor de toekomst hoop ik dat de nieuwe regering het Indo- 

nesisch maatschappelijk middenveld kan versterken in een tijd 

waarin de democratische ruimte afneemt en de repressie van 

het kabinet-Jokowi steeds groter wordt. We hopen dat Neder-

land direct of indirect kan bijdragen aan het stutten van onze 

democratie.

Oslan Purba, hoofd programma’s en 

fondsenwerving bij Wahana Lingkungan 

Hidup Indonesia (Indonesië) 

De Nederlandse ontwikkelingssamenwerking zet zich al 

meer dan dertig jaar in voor universele zorg, wat tot prijzens-

waardige winsten heeft geleid op het gebied van seksuele en 

reproductieve gezondheid en moeder-en-kindzorg.

Ook heeft Nederland altijd een voortrekkersrol gespeeld in 

de principes van de Verklaring van Parijs over harmonisatie en 

afstemming van ontwikkelingshulp.

Maar Nederland maakt deel uit van een donorlandschap 

waarin steeds meer sprake is van concurrentie tussen dono-

ren, fragmentatie van hulp, gebrek aan coördinatie, verticale 

programma’s en hulpvoorwaarden die negatief uitwerken op 

de toegang tot zorg voor burgers. 

Het draagt niet bij aan een sterk gezondheidssysteem, maar 

leidt tot een vergroting van ongelijkheid in de toegang tot 

zorg in het mondiale Zuiden. Tegelijk is door een zekere hulp-

moeheid de nadruk steeds meer op handel komen te liggen.

Overheden van ontvangende landen zijn medeverantwoor-

delijk voor de ongelijke machtsverhouding en het gebrek 

aan verantwoording, met een ondermijnende uitwerking op 

gezondheidssystemen. De uitdaging voor de Nederlandse 

overheid is te blijven investeren in dialoog, transparantie en 

democratisch rekenschap, zowel mondiaal als nationaal. 

Als beleidsmakers moeten we samen werken aan een nieuw 

soort partnerschap, dat de burger centraal stelt en een veer-

krachtig en rechtvaardig gezondheidsstelsel bevordert, met 

sterk nationaal eigenaarschap op alle niveaus.

Denise Namburete, oprichter en 

directeur van N’weti (Mozambique)



56 57

INTERVIEW

mee aan het overkoepelende Global Compact en er is een senior 
ambtenaar bij ons gedetacheerd. 

‘Werkgeversorganisatie VNO-NCW heeft Global Compact sinds  
het begin ondersteund, maar het belangrijkst zijn de bedrijven, die 
voor hun lidmaatschap betalen. Het aantal leden is het laatste jaar 
met dertig procent gegroeid, tot tweehonderd stuks.’

Dus de pandemie heeft het niet afgeremd. 

‘Nee, ik denk dat veel bedrijven zich als nooit tevoren realiseren  
dat hun positieve kracht groot kan zijn, soms op verrassende wijze. 
Auping begon tijdens de coronacrisis naast matrassen ineens medi-
sche mondkapjes te maken.’

Hoe is Global Compact ontstaan?

‘Twintig jaar geleden zei toenmalig VN-chef Kofi Annan bij het  
Wereldeconomisch Forum: met uitsluitend overheden gaan we  
het niet redden versus de grote uitdagingen van deze tijd. Het  
is nodig dat bedrijven ook andere doelen dan winst nastreven  
en dat ze hun positieve maatschappelijke impact vergroten. 

‘Daarna is het initiatief ontstaan dat tot VN-Global Compact  
leidde. Grote Nederlandse multinationals, waaronder Unilever,  
Philips en AkzoNobel, sloten zich er vanaf het begin bij aan.’

Over welke uitdagingen had Annan het?

‘Onder zijn leiding zijn de Global Compact-beginselen geformu-
leerd: waarden op het gebied van milieu, arbeid en anti-corruptie. 
Een soort spelregels waarvan je hoopt dat steeds meer bedrijven  
zich eraan houden, op weg naar een betere wereld. 

‘De afgelopen vijf jaar zijn daar de duurzame ontwikkelings- 
doelen bijgekomen – als opvolging van de millenniumdoelen –, ook 
als een mondiaal kompas dat de juiste richting aanwijst: het vergro-
ten van positieve maatschappelijke impact. De positie van bedrijven 
is daarin veel belangrijker geworden, mede dankzij de Unilever-top 
en Global Compact-vicevoorzitter Paul Polman.’

Op welke manier?

‘De millenniumdoelen gingen vooral over ontwikkelingslanden, 
terwijl de duurzame doelen een agenda voor heel de wereld zijn:  
169 landen hebben ervoor getekend. Ook een welvarend land als 
Nederland kent grote uitdagingen met klimaat of inclusiviteit –  
en die zeventien doelen zijn niet alleen voor overheden bedoeld, 
maar ook voor ngo’s en bedrijven. 

‘Het heeft effect: bedrijven kijken actiever welke bijdrage ze zelf 
aan die grote vraagstukken kunnen leveren. Ze bezitten meer kapi-
taal dan overheden. Ze kunnen ook unieke oplossingen bieden, in 
de vorm van innovaties op het gebied van klimaat, circulaire eco- 
nomie en biodiversiteit.’

Ze hebben ook de grootste negatieve impact. 

‘Klopt, en daarom is het nog belangrijker dat ze zich daar bewust  
van zijn en dat ze het proberen te veranderen.’ 

En ziet u dat gebeuren?

‘Ja, ik merk aan onze groei en de activiteit van onze leden dat maat-
schappelijke betrokkenheid heel hoog op de agenda staat. We zitten 

nu in de coronacrisis, maar we zaten natuurlijk al in een klimaat- 
crisis. Bedrijven willen zich daar niet afzijdig van houden.

‘Jong talent zoekt naar plaatsen waar het verschil wordt gemaakt. 
In sollicitatiegesprekken is het vaak een van de belangrijkste vragen 
van kandidaten. 

‘Global Compact heeft een programma waarin we jonge werk- 
nemers van verschillende bedrijven en organisaties bijeenbrengen 
om aan een SDG-gerelateerd project te werken. Dat is zeer populair: 
voor een evenement erover meldden zich in korte tijd zeshonderd 
mensen aan. Het leeft enorm.’

Hoe zorgt u dat bedrijven die zich bij Global Compact aan-

sluiten zich niet beperken tot mooie woorden en loze belof-

ten, die ook nog eens worden ingezet als fraai pr-materiaal?

‘Een bedrijf gaat bij ons echt een commitment aan. Dat gebeurt wel-
bewust, op het hoogste niveau. Voor de grote spelers geldt: de CEO 
schrijft een brief aan de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. 
Vanaf dat moment moet het bedrijf jaarlijks in een verslag laten zien 
wat het aan de VN-richtlijnen heeft gedaan.’

En als een bedrijf er toch niet genoeg aan doet?

‘Wie zich aansluit is over het algemeen zeer gemotiveerd om het  
elk jaar beter te doen. De verslagen worden openbaar gemaakt,  
onze leden weten dat ze slecht voor de dag komen als ze niet genoeg 
vooruitgang boeken.’

Op welke voorbeelden baseert u uw optimisme?

‘Te veel om op te noemen. Heineken is een kolossale speler in het 
bevorderen van adequaat watergebruik. Het steunt herbebossings-
projecten in Indonesië, werkt met boeren in Mexico om efficiënter 
met irrigatie om te gaan, levert apparatuur aan een waterbedrijf in 
Egypte om lekkages in de infrastructuur op te sporen. 

‘En als het misgaat, zoals recentelijk in de Bralima-zaak, dan heeft 
Heineken de gedupeerden meteen goed geholpen. 

‘Een ander voorbeeld: Rijk Zwaan, dat met kennis en hoogwaar-
dige zaden een bijdrage levert aan verbetering van de groenteteelt in 
ontwikkelingslanden. Het participeert in projecten in onder andere 
Tanzania, waarin het om kennisoverdracht aan lokale boeren draait. 
Het is een intensieve samenwerking met overheden, lokale partners 
en ngo’s.

‘Philips heeft de ambitie zorg te bieden aan mensen in gemeen-
schappen met geen of slechte toegang tot zorg: door de bouw van 
medische centra en veel aandacht voor preventie, zoals moeder- 
en-kindzorg om kindersterfte tegen te gaan.’

Om de wereld te verbeteren, heb 

je het bedrijfsleven nodig – dat 

krachtiger is dan alle overheden 

bijeen, maar ook ongekend veel 

schade aanricht. Linda van Beek, 

directeur van het Global Compact 

Netwerk Nederland, helpt 

bedrijven om een verantwoorde 

koers te vinden. ‘Neem de 

duurzame doelen als leidraad.’ 
Tekst: Marc van Dijk
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Een gesprek met Van Beek geeft in aanloop naar de verkiezingen een 
verfrissend en minstens gedeeltelijk gunstig beeld van een cruciale 
factor bij elke mogelijke verandering in Nederland en erbuiten: het 
bedrijfsleven. 

Of je nu wilt dat Nederland de klimaatdoelen haalt, mondiale 
samenwerking weer op de agenda zet of de ontwikkelingsmoge-
lijkheden van mensen in kansarme landen vergroot: het lukt je niet 
zonder bedrijven. 

‘En het mooie is dat die positieve kracht er sowieso al is, welke 
regering er ook komt’, zegt Van Beek. ‘Onlangs hebben vierhonderd 
bedrijven het Green Recovery Statement ondertekend, om maar iets 
te noemen. Daarmee dringen die bedrijven er bij de regering en de 
Europese Unie op aan om duurzaamheid centraal te stellen in het 
herstelplan, om uit de coronacrisis te komen.’

Het probleem is alleen dat bedrijven op aarde zijn om winst te 
maken, te groeien en nòg meer winst te maken. Tenminste, dat 
dachten ze tot diep in de twintigste eeuw – en voor een deel denken 
ze dat nog steeds.

Gelukkig zijn er tekenen van verandering, een doorbrekend  
besef dat enkel winst niet meer genoeg is als grote delen van onze 
planeet onleefbaar dreigen te worden door klimaatverandering  
en de ongelijkheid in de wereld nog steeds toeneemt. 

Linda van Beek (1980) geeft vanuit Den Haag leiding aan het 
Global Compact Netwerk Nederland, een afdeling van het grote 
VN-initiatief Global Compact. Het heeft tot doel bedrijven te sti-
muleren om duurzaamheid centraal te stellen en maatschappelijk 
verantwoord te ondernemen. 

Het is een privaat netwerk, ‘maar we krijgen wel steun van de 
overheid en andere organisaties’, zegt Van Beek. ‘Nederland betaalt 

‘Auping begon naast 
matrassen ineens medische 
mondkapjes te maken’

VICE VERSA

‘Ik zou 
 voor 
innovatie- 
 en slagkracht 
   kiezen’

Toen ze nog in de politiek werkte, als assistent van de staats- 
secretaris van Handel, vond ze het bedrijfsleven vaak te defensief 
reageren op klimaatmaatregelen. Nú ziet Linda van Beek vooral  
de veranderkracht van bedrijven. 

‘Ik ben altijd positief geweest over het innovatievermogen  
en daarmee over de potentiële maatschappelijke impact van het  
bedrijfsleven’, zegt ze. ‘En gelukkig wordt mijn optimisme steeds  
sterker bevestigd. Ik zie een veel progressievere koers bij een groot 
deel van de bedrijven.’
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En waar zit de innovatiekracht in, waar u het over had?

‘NXP Semiconductors draagt met chiptechnologie bij aan efficiënte 
en productievere landbouw, met minder voedselverspilling. Coca- 
Cola Nederland heeft afgelopen jaar besloten volledig te stoppen 
met gebruik van nieuw plastic, dat heeft een enorme impact op de 
plasticproblematiek. 

‘Voedings- en chemieconcern Corbion heeft zijn zakelijke doel-
stellingen aan de duurzame doelen gekoppeld. De biobased chemi-
caliën en materialen die het bedrijf maakt, worden gebruikt als ver-
vangers voor op aardolie gebaseerde producten in allerlei markten, 
zoals de farmaceutische industrie, elektronica, landbouw, coatings. 

‘Ook ontwikkelde Corbion biologisch afbreekbaar plastic, dat het 
gebruik van traditionele fossiele plastics vermindert en is gemaakt 
van hernieuwbare grondstoffen, met name suikerriet, dat ook nog 
eens CO2 absorbeert tijdens de groei.’ 

Genoeg om trots op te zijn, maar er zijn ook schaduwkanten, 

zoals begin dit jaar weer bleek toen Shell een grote rechts-

zaak verloor, door Nigeriaanse boeren aangespannen om de 

verwoesting van hun grond door olielekkages. Shell is ook 

lid van Global Compact.

‘Klopt. Als zoiets gebeurt, zullen daar door de VN in New York zeker 
vragen over worden gesteld aan Shell. Ik kan niet op die zaak ingaan, 
dat is niet mijn rol, maar ik denk wel dat het goed is je te realiseren 
dat deze thematiek een lange adem vergt. 

‘Het is een proces waarin gelukkig steeds meer dingen goed gaan, 
maar ook verkeerd gaan. Dan is het vooral nodig erover in gesprek  
te treden. Hoe heeft het kunnen gebeuren? Wat doe je om de schade 
te herstellen, om het in de toekomst te voorkomen? Daar is IMVO- 
wetgeving ook belangrijk voor.’

Joël Voordewind is zeer kritisch over de mensenrechten- 

situatie in landen waarmee handel wordt gedreven (zie het 

interview hiervóór). Volgens hem zijn er voldoende IMVO- 

richtlijnen, maar is de inzet van bedrijven te vrijblijvend.  

Hij betreurt het bovendien dat het nu aan Europa wordt 

overgelaten om verdere wetgeving te ontwikkelen.

‘Ik onderschrijf die kritiek maar ten dele. Nederland heeft de laatste 
jaren gekozen voor een beleid met IMVO-convenanten: overeenkom-
sten waarin bedrijven samen met overheden en maatschappelijke 
organisaties hun ambities formuleren – een aanpak die de verant-
woordelijkheid voor verandering bij de maatschappij legt en niet  
bij de staat. Dat lijkt me heel gezond.’

Maar levert het genoeg verbetering op?

‘Op sommige gebieden was meer te bereiken geweest met wet- 
geving, maar er is veel gebeurd: er zijn nu al meer dan tien IMVO- 
convenanten in verschillende sectoren. Als je naar de textielsector 
kijkt, dan zie je dat kledingbedrijven en ngo’s de handen ineen heb-
ben geslagen na de ramp met de ingestorte fabriek in Bangladesh.

‘Productielocaties zijn inzichtelijker gemaakt, waardoor controles 
beter mogelijk zijn. Dat had je met puur Nederlandse wetgeving 
niet snel bereikt. Juist de methode van drukzetten door vakbonden, 
overheden, ngo’s en bedrijven sámen leidt tot resultaat – zo breng je 

lokale fabriekseigenaren op andere gedachten. 
‘Je kunt Nederlandse bedrijven wel eenzijdig strenge verplichtin-

gen opleggen, maar dat leidt niet snel tot verandering van dit soort 
ingewikkelde ketens.’

Wat moet er beter? 

‘Wat Voordewind óók ter sprake brengt is dat er nog veel te weinig 
bedrijven zich bewust zijn van de Oeso-richtlijnen voor multinatio-
nals, de MVO-richtlijnen voor bedrijven die internationaal opereren. 
Dat blijkt ook uit onderzoek in opdracht van minister Kaag en dat 
moet absoluut anders. 

‘Elk bedrijf in Nederland met een internationale aanvoerketen 
moet zich bezighouden met IMVO-risico’s en -richtlijnen, dus daar 
moet inderdaad wetgeving voor komen. Maar anders dan Voorde-
wind zou ik het geen zwaktebod vinden als dit Europese wetten 
zouden zijn. 

‘Integendeel: als in heel Europa bedrijven verplicht worden meer 
aandacht te hebben voor IMVO in hun complete keten, dan heeft dat 
een veel groter effect. En gelukkig is de kans groot dat die wetgeving 
er komt, ongeacht de nieuwe Nederlandse regering.’

Wat is uw advies aan die regering?

‘Ik zou er vooral op aandringen dat ze de duurzame doelen veel 
meer als leidraad neemt voor beleid. Voor alle grote vraagstukken 
zijn er daarin scherpe doelstellingen geformuleerd, die richting  
kunnen geven – je ziet aan de bedrijven dat het werkt, daar kan  
de politiek een voorbeeld aan nemen. 

‘Nederland maakt wel elk jaar een rapport over de voortgang  
op het gebied van die doelen, maar vervolgens worden er te weinig 
conclusies aan verbonden. Moeten we een tandje bijzetten, moet  
er nieuw beleid komen, is het bedrijfsleven nog meer aan zet?  
Die aanpak kent de politiek op dit moment niet. Ik pleit voor een 
publiek-private SDG-strategie.’

Waarom pleit u niet gewoon voor strengere wetten om beter 

gedrag van bedrijven af te dwingen?

‘Je kunt wel heel strenge regels voor Nederlandse bedrijven maken, 
maar dan is het resultaat dat concurrenten uit andere landen hun 
posities overnemen – en het is zeer de vraag of díe dan net zo bereid 
zijn te investeren in duurzaamheid en innovatie. Ik zou altijd liever 
de innovatie- en slagkracht van het Nederlandse bedrijfsleven blij-
ven gebruiken.’ •

‘Drukzetten door 
vakbonden, overheden, 
ngo’s en bedrijven sámen  
leidt tot resultaat’

COLUMN

Laatst liep ik met een vriend langs de oevers 

van de overgelopen Waal. Hij heeft een ver- 

leden in de mondiale samenwerking en is 

een prettige gesprekspartner, met wie je aan 

deze kant van de dijken goed over de wereld 

kunt praten. 

Het ging over de verkiezingen. Moeten ze 

doorgaan? Op wie zou je stemmen?

Plots herinnerde ik me de waterramp van 

1995. Ik was toen een asielzoeker in Nijme-

gen. Daud, mijn huisgenoot, en ik zagen op 

televisie hulpverleners die zandzakken aan 

het sjouwen waren. We besloten ons als 

vrijwilliger aan te melden. 

Toen we het onze contactpersoon van 

Vluchtelingenwerk vertelden, werden we 

lichtjes uitgelachen, maar wel met waarde-

ring voor het gebaar. 

Hoe konden wij weten dat het solidari-

teitsprincipe in dit land van melk en honing 

al heel lang gedepersonaliseerd is? Alles is 

georganiseerd, zelfs het bieden van behulp-

zaamheid. 

Ik wilde graag mijn dankbaarheid tonen 

in het land dat me een veilig onderkomen 

bood. Ik had voor Nederland gekozen van-

wege het democratische karakter. 

Ondanks mijn illusie van terugkeer – die 

elke migrant eigen is – vond ik het niet erg 

een burger van dit land te worden. Dit land 

paste bij mij. 

Drie jaar later, toen ik bezig was met de 

hereniging met mijn geliefden, kwam ik bij 

mevrouw O. van de vreemdelingenpolitie, 

over wie werd gezegd dat ze niet aardig 

voor vreemdelingen was. 

Integendeel: ik trof een warme vrouw, 

die zowel geïnteresseerd in mijn relaas was 

als behulpzaam. Mevrouw O. zei: ‘Je komt 

in aanmerking voor naturalisatie. Je mag 

Nederlander worden.’ 

Ik was er toen nog niet klaar voor mijn 

identiteit op te geven, ik zou immers ook als 

erkende vluchteling kunnen blijven, zònder 

naturalisatie. Dat de gezinsvorming sneller 

zou gaan vond ik net zo belangrijk als het 

argument dat ik zou kunnen stemmen. Zo 

heb ik voor het eerst in mijn leven in Neder-

land gestemd. 

Van mijn eerste verkiezingen heb ik een 

waar project gemaakt. Wekenlang zocht ik 

naar informatie over de partijen, de kandida-

ten en de programma’s. Natuurlijk was ik fan 

van een paarse regering, de latere inzichten 

had ik toen nog niet... 

Mijn prille liefde voor de Nederlandse 

democratie is pas nadien genuanceerd. Ik 

stemde op de enige vrouw met een achter-

grond als vluchteling, van een linkse partij. 

Daar maakte ik geen geheim van. 

Soms was ik onaangenaam verrast door 

de onverschillige houding van andere 

migranten over de verkiezingen of politieke 

participatie – die al veel langer in Nederland 

woonden of er geboren waren. Stemrecht is 

toch een feest voor wie uit een ondemocra-

tisch land komt? 

De tijd verstreek en andere verkiezingen 

volgden. De Nederlandse politiek beleefde 

een ongekend instabiele tijd: de millennium- 

wisseling ging gepaard met steeds meer 

globalisering. De onbalans in de wereld en 

de instroom van enorme welvaart hebben 

de democratie hier lui gemaakt.

De pilaren van deze samenleving (vrijheid, 

solidariteit en burgerschap) begonnen te 

wankelen onder afwisselende regeringen  

die de macht wisten te consolideren: vier 

keer Balkenende en straks vier keer Rutte. 

Mijn herwonnen vrijheid wordt een com-

pliment voor de Nederlandse democratie 

genoemd, maar ook dit compliment raakt 

steeds meer teleurgesteld in de houding van 

Nederland jegens de wereld. 

De mondiale samenwerking die altijd op 

moreel-ethische principes gebaseerd was, 

werd politiek-economisch. De visieloosheid 

van partijen nam toe. Liberaal werd een 

kwalificatie voor gearriveerd zijn (en niets 

  Teleurgesteld 
   compliment

Qader Shafiq

meer af willen staan) – en bijna alle partijen 

begonnen zich liberaal te noemen. 

Burgerschapsvorming werd synoniem 

voor het Wilhelmus kunnen zingen en de 

mondiale variant is allang geen prioriteit 

meer. De wereld kwam in de vergetelheid 

terecht en zo ook de positie van Nederland 

als geëngageerd rijk landje met een grote 

mond. 

Met de komst van Obama werd het mode 

onder de politici hier om hem te imiteren. 

Tegelijk werden de lijsten voor lokale, pro-

vinciale en landelijke verkiezingen steeds 

witter – totdat we door Black Lives Matter 

ontwaakten en de toeslagenaffaire duidelijk 

maakte dat overheidsinstanties etnisch pro-

fileren tot werkwijze verheffen in het land 

van vrijheid en gelijkheid. 

De politiek van opgeblazen teksten en 

opgestroopte mouwen vervreemdde de 

burger steeds verder van de overheid en 

werd een voedingsbodem voor populis-

ten die zichzelf tot redder van het volk 

verklaarden. Nu Trump het nieuws niet meer 

beheerst is er hoop dat de deugdelijkheid 

terugkeert, samen met de vergeten en  

verwaarloosde wereld. 

De Nederlandse na-apers van Obama 

zijn nog niet verdwenen, ik adviseer ze het 

voorbeeld van de bedachtzame Biden en de 

progressieve Kamala Harris te volgen. Wie 

weet wordt de Nederland politiek dan nog 

eens een afspiegeling van de bevolking. 

Het roer moet om. Het is tijd voor solide 

leiderschap met oog voor internationale 

solidariteit. De uitdagingen – armoede, 

klimaat, migratie, vrede en veiligheid – 

vragen om politiek lef, lef dat bij de huidige 

voormannen en -vrouwen ontbreekt. Dit 

moest gezegd worden, want: wie zwijgt, 

stemt toe…

Qader Shafiq is columnist, dichter en 

directeur van Bureau Wijland, partner in 

diversiteit en duurzaamheid
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INTERVIEW

de afweer tegen twee valse verhalen’, namelijk die over ‘het  
eígen volk’ en die over ‘de wáre godsdienst’. Verhalen ‘die met alle 
kracht onze wereld in worden geslingerd en die in Europa angst  
en verdeeldheid zaaien’. 

En niet alleen in Europa, maar zeker ook in de Verenigde Staten, 
waar dat soort angst en verdeeldheid leidden tot een barbaarse be-
storming van het Capitool. De kwetsbaarheid van moderne westerse 
democratieën is sinds lange tijd niet zo zichtbaar geweest. 

‘Het lijkt alsof er alleen maar meer valse verhalen bij komen’, zegt 
Willemijn. ‘Met simplistische framing proberen partijen zoveel mo-
gelijk mensen te overtuigen die eigenlijk allemaal heel verschillende 
beweegredenen hebben. Het is steeds moeilijker te begrijpen wat 
mensen drijft om die partijen vol overgave te steunen.’ 

‘Ik heb zelf lang in de Eerste en Tweede Kamer gezeten’, vult haar 

grootvader aan. ‘In de Tweede Kamer ligt tegenwoordig een vreemd 
taboe op het aanspreken van een ander op waar die voor staat. Wil-
ders staat voor eigen volk eerst, wat in strijd is met de grondwet, 
maar daarop wordt hij in de Kamer gek genoeg nooit aangesproken.’ 

Dat zelfs de media niet meer opmerken dat het partijprogramma 
van de PVV in strijd is met minstens vier grondrechten, is door Rob 
Wijnberg op 11 januari in zijn column op De Correspondent aan de 
kaak gesteld, getiteld: Mens erger je niet… aan het fascisme. 

Hoe het Journaal van de NOS anno 2020 de wensen van Wilders 
eufemistisch samenvatte als ‘de Hollandse gezelligheid terugbren-
gen’, liet Wijnberg bleek afsteken tegen een fier statement van een 
nieuwslezer achttien jaar geleden. 

Na het bericht dat Pim Fortuyn destijds het discriminatieverbod 
wilde schrappen, werd artikel 1 voluit geciteerd: ‘Allen die zich in 
Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. 
Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke ge-
zindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’

Willemijn: ‘De politiek heeft een voorbeeldfunctie. En wat in de 
politiek gebeurt, zie je terug in de samenleving – in de media, in dit 
geval. De oude manier van inhoudelijk debatteren kunnen we ons 
bijna niet meer voorstellen. 

‘Het gaat erom jezelf een podium te geven’, vervolgt ze, ‘en of  
je hits krijgt op sociale media. Burgers gaan daar nog met elkaar  
in debat, maar de media lijken hun rol daarbij niet zo makkelijk  
te vinden. Dat merk je wanneer Thierry Baudet in talkshows niet  
door de presentatoren wordt weersproken.’

En dat terwijl de populariteit van onze grondrechten door de  
coronacrisis juist een comeback maakt, zegt Bas de Gaay Fortman: 
‘We realiseren ons nu hoe belangrijk onze fundamentele vrijheden 
zijn, die in onze grondwet worden gewaarborgd. Onze vrijheids-
rechten en het recht op privacy staan op gespannen voet met de 
zorgplicht van de overheid, maar die laatste weegt op dit moment 
zwaarder voor ons algemeen belang.’

Willemijn vult aan: ‘Wat heel nodig moet gebeuren is dat onze 
generatie zich realiseert dat je echt iets aan de grondwet hebt als  
je wat aan het klimaatprobleem wilt doen.’

         
  Grondwetsdag,   
       een 
     feestdag

Hij herinnert ons eraan dat de grondwet heel goed beschermt 

tegen populisme: 'Onze fundamentele vrijheden worden erin 

gewaarborgd', zegt oud-politicus Bas de Gaay Fortman (83). 

Kleindochter Willemijn (26) treedt op geheel eigen wijze in zijn 

voetsporen. Soms is geluk het opblinken en herwaarderen van 

wat je al hebt: sinds 1848, in dit geval. Een hoopgevend gesprek.

'Het zijn appelbomen’, zegt Bas de Gaay Fortman glunderend. 
Hoewel de takken op deze koude januarimiddag op hun kaalst zijn, 
vermoed ik dat we allebei in stilte aan hetzelfde populaire gezegde 
denken. We staan in zijn tuin in Ermelo, bij het huis waarin vijf 
dochters zijn opgegroeid en waarvan vijftien kleinkinderen de  
exotisch en warm ingerichte kamers al hun hele leven kennen.

Onder wie Willemijn, dochter van de gerenommeerde advocate 
Marry de Gaay Fortman, die bijna klaar is met haar twee master- 
studies in rechten en filosofie. Over appels gesproken, die  
– generatie na generatie – niet ver van de boom blijven vallen. 

De foto’s zijn met het oog op corona buiten genomen, met 
winterjassen in de buurt, maar het gesprek kan behaaglijk binnen 
plaatsvinden, op gepaste afstand. Vandaag liggen er dus geen appels 
in het gras, maar door de toeslagenaffaire is wel zojuist het kabinet 
gevallen. 

Zo kort voor de verkiezingen is het een symbolisch te noemen af- 
treden, maar wel terecht – ook vanwege het hardnekkig gebleken 
institutioneel racisme en dus de grove schending van het eerste  
artikel van onze grondwet. 

Bas de Gaay Fortman zat in de Eerste Kamer vanuit de Politieke 
Partij Radikalen (PPR) toen bij de grondwetsherziening van 1983 het 
eerste artikel zo helder werd aangevuld met het discriminatieverbod. 
De afgelopen jaren zette de emeritus hoogleraar mensenrechten 
zich hartstochtelijk in voor een herwaardering van de grondwet. 

Daarbij betrekt hij graag en nadrukkelijk zijn eigen kleinkinderen. 
Met kleinzoon Olivier schreef hij De Grondwetwijzer (2017) en een 
jaar eerder al richtte hij zich in het voorwoord van zijn boek Moreel 
erfgoed tot kleindochter en meelezer Willemijn. 

Zijn eigen grootvader, schreef hij, die rechter was in Amsterdam, 
had hem veel meegegeven over het tijdloze belang van ‘een bezielen-

Tekst: Sanne de Boer 

Beeld: Leonard Fäustle

‘Onze generatie moet 
zich realiseren dat je 
iets aan de grondwet 
hebt als je wat aan het 
klimaatprobleem wilt doen’
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Haar grootvader citeert artikel 21: ‘“De zorg van de overheid is 
gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming 
en verbetering van het leefmilieu.” Dat betekent dus dat het niet 
achteruit mag gaan – en dat de overheid het land niet, zoals ze in 
Noordoost-Groningen heeft gedaan, onbewoonbaar maakt voor de 
energievoorziening. Bij geen van de protestacties of bezoeken van 
bewindslieden aan Groningen is echter verwezen naar artikel 21.

‘Nederland is uniek,’ legt hij uit, ‘juist doordat het van de grond-
wet geen juridisch project heeft gemaakt, zoals in de Verenigde  
Staten is gebeurd. Daar worden wetten getoetst aan de grondwet 
door het Hooggerechtshof, dat extreem gepolitiseerd is. 

‘Bij ons is de grondwet het fundament van het gezag, maar je  
kunt er niet tot aan de Hoge Raad over procederen. De grondwet 
moet door onze bestuurders worden waargemaakt, niet alleen op  
het Binnenhof, maar ook op het gemeentehuis van Ermelo.’ 

Demonstraties en rechtszaken tegen overtredingen door Duck-
To, Ermelo’s eendenslachterij, kwamen vorige zomer in het nieuws. 
‘De gemeente had vergunningen uitgegeven voor zaken die de legale 
normen overtreden en daarmee ernstige schendingen toegestaan op 
het gebied van het leefmilieu’, vat Bas de Gaay Fortman samen. 

‘De bewoonbaarheid van het land is een sterke norm en die geldt 
voor Nederland, maar ook voor Burkina Faso en elders.’ In artikel 90 
staat dat Nederland de ‘ontwikkeling van de internationale rechts- 
orde’ moet bevorderen. ‘En dat moet beginnen met handhaving’, 
zegt hij.

‘Handhaving van wat we al hebben geregeld en vastgelegd in 
mensenrechten. De instituties die we hebben, moeten echt iets 
kunnen betekenen voor mensen van wie de mensenrechten worden 
geschonden, voor mensen die zonder licht of schoon drinkwater 
moeten leven.’

In Malawi stond hij eens op de top van een berg bij de Shire- 

rivier met iemand die betrokken was bij de bouw van een enorme 
waterkrachtcentrale. ‘Ik zag in de vallei nog een aantal dorpjes en 
vroeg hem: “Wat gebeurt er met die mensen?” Hij zei: “Die gaan  
we verplaatsen.” Verderop zag ik de huisvesting van mensen die  
al verplaatst waren. Grote stroomkabels passeerden linea recta  
over hun hoofden. 

‘Ze waren dus verplaatst voor de energievoorziening, maar had-
den zelf geen toegang ertoe. Voor die man op de berg bestonden 
deze mensen niet. Nu zorgen ze met zonnepanelen zelf voor hun 
energievoorziening. Ontwikkelingsorganisaties kunnen in dit  
soort gevallen mensen goed bijstaan.’

Maar de Nederlandse overheid heeft niet alleen een constitu- 
tionele verantwoordelijkheid bij het mogelijk maken van dit soort 
praktische ontwikkelingshulp. ‘Ook moeten we ons veel concreter 
inzetten voor mensen die geen schadevergoeding krijgen voor groot 
onrecht dat ze is aangedaan, hoewel de rechter hen die wel heeft 
toegewezen. Daarover heb ik het in mijn boek Political Economy  
of Human Rights. 

‘Juristen zijn vaak al blij als er een uitspraak op papier staat, maar 
mensenrechtencomités doen feitelijk niets aan handhaving, ze  
controleren niet of hun besluiten worden uitgevoerd. Er is niet  
eens een internationaal documentatiecentrum dat de naleving van 
uitspraken over misstanden bijhoudt. Een organisatie als Amnesty 
doet gelukkig wel veel op het politieke terrein.’

Willemijn benadrukt dat multinationals tegenwoordig vaak nog 
grootschaliger mensenrechtenschenders zijn dan regimes: ‘En zij 
zijn juridisch heel moeilijk aan banden te leggen, omdat ze zich vaak 
verweren met het argument dat toeleveringsketens in de praktijk 
niet van a tot z te doorgronden zijn. 

‘Dat vind ik een onzinargument, als je kijkt naar de technologie 
die we vandaag de dag tot onze beschikking hebben. Er moet ge-
woon meer geld in worden geïnvesteerd en er moeten wetten  
komen die bedrijfsbesturen verantwoordelijk houden. 

‘Voor mijn masterscriptie voor privaatrecht onderzocht ik aan 
de hand van het internationaal recht en de Nederlandse corporate 
governance code in hoeverre er een rol is weggelegd voor het bestuur 
van beursgenoteerde ondernemingen om maatschappelijk verant-
woordelijk te handelen. 

‘Ik bepleit dat daar in Nederland wetgeving voor nodig is, omdat 
bestuurders anders geen harde verplichtingen hebben. Er zijn al  
andere Europese landen die dit soort zorgvuldigheidseisen con- 
creter hebben vastgelegd dan wij.’  

Dit jaar gaat wel de Wet zorgplicht kinderarbeid in werking, wat 
volgens Willemijn een grote stap vooruit is. ‘Maar ook voor alle 
andere mensenrechtenschendingen en schade aan het milieu moet 
geregeld worden dat duurzaamheidsrapportage niet langer een 
kwestie is van afvinken voor de bühne.’ 

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we met onze stem bij de 
verkiezingen de idealen uit onze grondwet werkelijk laten bekrach-
tigen? ‘Met De Grondwetwijzer’, zegt Bas de Gaay Fortman, ‘hebben 
Olivier en ik geprobeerd een praktische manier aan te reiken om de 
visie van partijen te beoordelen op hun grondwettigheid. 

‘Het probleem is dat wie zich wil voorbereiden vaak gebruikmaakt 
van de Stemwijzer of het Kieskompas, maar die creëren een verte-
kend beeld van grondwettelijke toelaatbaarheid. Je zou een advies 
kunnen krijgen om PVV of Forum voor Democratie te stemmen, 
zonder te beseffen dat hun programma’s ongrondwettig zijn.’

‘Waarom niet simpel- 
weg trouw beloven  
aan onze grondwet?’

INTERVIEW

Nederland is dankzij de grondwet ‘flink beschermd tegen de waan 
van de dag’, zoals Moreel erfgoed uitlegt. Zo moet de wijziging of  
aanvulling van een grondwetsartikel gesteund worden door een 
tweederdemeerderheid van de Staten-Generaal. 

‘Helaas is deze bescherming tegen populisme in ons land verre 
van algemeen bekend’, schrijft hij. ‘In de praktijk betekent dit dat 
voorstellen van de PVV die neerkomen op aantasting van de recht-
staat beperkt blijven tot roepen vanaf de zijlijn.’ 

Overigens moeten kiezers volgens De Gaay Fortman niet alleen 
kijken naar de programma’s. ‘Toen ik zelf politicus was, besteedde  
ik nauwelijks aandacht aan de programmavergaderingen van mijn 
partij, omdat ik heel snel had gemerkt dat het daar in de politiek  
van alledag niet om ging. 

‘Er komen elke dag nieuwe uitdagingen, problemen en beper- 
kingen op je af en daarop moet je reageren. Het zou mooi zijn als  
er een stemwijzer was waarin je een indruk krijgt van hoe het stem- 
gedrag van een partij zich heeft verhouden tot de eerder verkondig-
de voornemens.’

Met het Nederlands Juristen Comité is Willemijn bezig in kaart 
te brengen in hoeverre partijprogramma’s in overeenstemming zijn 
met de mensenrechten: ‘Ik kijk naar het recht op huisvesting en 
onderwijs, dat zijn twee belangrijke actuele kwesties. 

‘De televisieserie Klassen laat goed zien dat er voor gelijke toegang 
tot onderwijs iets moet gebeuren in Nederland. Ik zoek nu uit of er 
partijen zijn die daar aandacht aan besteden, en zo ja: op welke ma-
nier. Hetzelfde doe ik voor het tegengaan van dakloosheid, ook een 
actuele kwestie.’

‘Willemijn zou een heel goede grondwet-influencer zijn’, zegt haar 
grootvader trots.

‘Toch niet’, zegt zij. ‘Ik heb bijvoorbeeld geen Instagram. De druk 
die daarvan uitgaat, daar houd ik niet van: altijd leuk moeten zijn en 
je moeten conformeren. Maar ik vind het fantastisch dat Taat, zoals 
ik mijn grootvader noem, zich zo inzet voor de bekendheid van onze 
grondwet. Moreel erfgoed was voor mij een eyeopener.

‘Tijdens mijn studie rechten werd er nauwelijks inhoudelijke aan-
dacht besteed aan de betekenis van de grondwet en op welke manier 
die ten grondslag ligt aan onze samenleving. Beginselen zoals vrij-
heid, gelijkheid, tolerantie en solidariteit zijn de basis voor vrede.

‘De grondwet helpt zwart-witdenken te overstijgen en laat je  
inzien dat niet elk meningsverschil aanleiding hoeft te zijn voor een 
harde confrontatie. Ze biedt zowel ruimte als grenzen om goed met 
elkaar om te gaan. Ik denk dat ik pas een grondwet-influencer kan 
worden als ik weet hoe je rationaliteit kan vertalen naar slogans en 
hypes die een breed publiek bereiken.

‘Tot het zover is zet ik me liever in om de grondwetcampagne  
bij andere organisaties onder de aandacht te brengen, die een groot 
bereik hebben en zelf best weten hoe ze de grondwet bij hun publiek 
bekender kunnen maken.’

‘De Nederlandse grondwet heeft de potentie om heel dicht bij de 
mensen te blijven’, zegt haar grootvader. ‘Veel dichterbij dan de 
Amerikaanse; die staat ceremonieel veel dichter bij de mensen. 
Als je daar inburgert, moet je zweren dat je trouw zult zijn aan de 
grondwet. Bij ons wordt aan inburgeraars die het Nederlanderschap 
krijgen over de grondwet niets gevraagd of verteld.

‘Ministers en ambtenaren bedachten dat nieuwe Nederlanders 
moeten verklaren dat ze kennis hebben genomen van waarden als 
solidariteit en dat ze zich daarvoor zullen inspannen. Waarom niet 
simpelweg trouw beloven aan onze grondwet?’

Zelf is hij bezig met wat hij de Grondwetcampagne 2023 noemt: 
‘We willen graag dat de verjaardag van onze grondwet een jaarlijkse 
feestdag wordt. Dan gaat het om de grondwet van 3 november 1848, 
toen Nederland een parlementaire democratie en rechtstaat werd. 
Het zou mooi zijn als 3 november 2023 – dus 175 jaar nadien – een 
landelijke viering wordt.

‘Over influencers gesproken: graag willen we Typhoon bij de cam-
pagne betrekken. Hij zingt zo prachtig dat lied van Thé Lau: “Ieder-
een is van de wereld en de wereld is van iedereen.” Een perfecte ver-
tolking van artikel 1 van de grondwet en artikel 1 van de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens.’

Nederland op 3 november 2023. Na het gesprek met Bas en 
Willemijn de Gaay Fortman zie ik het plaatje voor me. Een milde 
herfstdag met Typhoon en Bas de Gaay Fortman op een podium 
voor een – tegen die tijd waarschijnlijk goeddeels gevaccineerde – 
enthousiaste menigte.

Een nieuw soort Bevrijdingsdag, met meer betekenis dan  
Koningsdag, want bij deze viering hoort een diverse en hopelijk 
zeer mondige menigte die helder in het vizier heeft waarvoor onze 
parlementaire constitutionele monarchie en onze democratische 
rechtstaat is bedoeld. •
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Ondersteun journalistiek over mondiale samenwerking 

en neem een abonnement op Vice Versa.

Neem een abonnement

Dan weet je wat er te kiezen valt. Het Nederlandse 

buitenlandbeleid doet ertoe, zowel binnen als  

buiten de dijken. Op 24 februari biedt Vice Versa  

het debatpodium dat het verschil maakt. 

Herbevestigen we ons geloof in een verbeterde 

versie van het kapitalisme of kiezen we voor 

de transitie naar een welzijnseconomie? 

Kandidaten voor de Tweede Kamer gaan erover 

in debat, onder leiding van Sophie Derkzen 

(Bureau Buitenland, VPRO) en onder druk van  

de schaakklok.

Kijk daarom op 24 februari naar 

het Grote Buitenlanddebat!

17.00 uur, livestream vanuit Nieuwspoort, Den Haag

Op de website: hetgrotebuitenlanddebat.nl
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