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Jaap Tielbeke groeide op in de periode dat de overheid via een postbus 51 
campagne de burgers probeerde te overtuigen dat een beter milieu bij jezelf 
begint door b.v. het licht uit te doen bij het verlaten van de kamer en de 
gordijnen dicht om de kou buiten te houden. Ik zie de spotjes nog voor me en u 
waarschijnlijk ook. 

Toen Tielbeke zeven jaar geleden bij de Groene over milieu begon te schrijven 
werd het hem steeds duidelijker hoe we door die overheid voor de gek zijn 
gehouden. Toen corona uitbrak greep hij deze gelegenheid aan om al zijn 
kennis die hij de afgelopen jaren over dit onderwerp had verzameld voor een 
groot publiek inzichtelijk te maken in een buitengewoon helder geschreven 
boek. 

 In 1972, wakker geschut door het rapport van de club van Rome (bestaande 
uit een groep ondernemers en wetenschappers) werd door de overheid een 
begin gemaakt met de milieuwetgeving om de ergste, vooral lokale 
milieuverontreiniging een halt toe te roepen. Met de kreet “De vervuiler 
betaalt” werden bedrijven gedwongen hun uitstoot van schadelijke stoffen in 
de lucht, het oppervlaktewater en de bodem terug te dringen of te beëindigen. 
Bedrijven ontwikkelden technieken om milieuvervuiling en de gevolgen 
daarvan zoals, olielekkages, bodemverontreiniging (Lekkerkerk), dioxine, 
storten en verbranden van chemisch afval, zure regen enz. op te ruimen en te 
voorkomen. 

De bedrijven deden daar veel kennis mee op en slaagden er ook in er veel geld 
mee te verdienen. Ze ontdekten onbegrensde mogelijkheden om de mensheid 
meer welvaart voor te spiegelen in de vorm van meer energie, auto’s, 
goedkope vliegreizen, vlees, gemak en wegwerparSkelen en vooral veel plasSc. 
De aarde en de natuur waren in hun ogen niet meer dan een voorraadkast met 
grondstoffen die zij naar hartenlust konden plunderen. 

Behalve de aarde moest ook de bevolking van derde-wereldlanden het 
ontgelden. Hun bossen werden gekapt om veevoer te planten, de oceanen 



leeggevist, hun drinkwater verspilt aan de teelt van luxe consumpSe en 
gebruiksarSkelen voor het westen. De meest vervuilende industrie werd naar 
ontwikkelingslanden en lage-lonenlanden verplaatst. 

Om maar te kunnen blijven produceren worden er steeds meer arSkelen op de 
markt gebracht met een beperkte levensduur die bovendien niet te repareren 
zijn. Als individu werd het steeds moeilijker je te onXrekken aan deze 
grensoverschrijdende verspilling. De vaak giYige restanten worden wederom 
op grote schaal in derde-wereldlanden gedumpt. 

“In een beter milieu begint niet bij jezelf” laat Jaap Tielbeke zien hoe de CO2 
emissiehandel in elkaar zit. Hij geeY voorbeelden van Greenwashing en 
onderzoekt of het duurzame beleid dat mulSnaSonals zeggen te voeren klopt. 
Vaak is dat een onjuiste voorstelling van zaken. Hij spreekt met 
wetenschappers over oorzaken en oplossingen van de situaSe waarin we 
beland zijn. Hij beschrijY de pogingen van diverse organisaSes die een of 
meerdere onderdelen van het probleem proberen onder de aandacht van het 
grote publiek te brengen en medestanders zoeken om de problemen op te 
lossen. 

De rol van de poliSek 

Was er in 1972 nog de poliSeke bereidheid van Den Uyl en Van Mierlo om 
grenzen aan de groei te stellen die is nu ver te zoeken. In plaats daarvan heeY 
het Tijdperk van het grote Kapitaal zijn intrede gedaan. 

De 42 rijkste mensen op aarde hebben meer vermogen dan de armste 3,7 
miljard samen. Hoe rijker hoe viezer is de situaSe nu. In dit Sjdperk heeY de 
poliSek de macht maar weigert de verantwoordelijkheid. Die is overgeheveld 
naar de markt en het kapitaal. 

De poliSek is uitsluitend op zoek naar draagvlak en hoopt dat de urgenSe om 
met oplossingen te komen vanzelf overwaait. Ze neemt haar verantwoording 
niet om de rijke mulSnaSonals aansprakelijk te stellen voor de schade die zij 
aanrichten aan ons gezamenlijk bezit, de aarde.  

“Het is een probleem dat we met zijn allen moeten oplossen, dus zet de 
verwarming een graadje lager” is hun oplossing. 



Zo stelt de poliSek b.v. enorme bedragen beschikbaar voor de opslag van CO2 , 
veroorzaakt door grote bedrijven die in plaats van te investeren in 
milieumaatregelen alleen maar geld hebben verdiend. 

Als u de afgelopen vijYig jaar niet voldoende Sjd heeY gehad hierover na te 
denken of een duidelijke mening te vormen is dit uw kans. 

Lees het boek van Jaap Tielbeke. Geef het aan uw kinderen en praat er samen 
over. 

Gebruik uw Sjd en ervaring om samen met hen naar een oplossing te zoeken 
en onderzoek uw mogelijkheden om de poliSek onder druk te zeXen. Er is 
meer nodig dan demonstreren alleen.  

   

 


