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Naomi Klein, je boek
brengt ons niet verder

CO LU M N

B
este Naomi Klein, gefeliciteerd met je nieuwe
boek. Fijn dat het overal zoveel aandacht krijgt.
Je vindt dat vast terecht, gezien het onderwerp.
En laat ik voorop stellen dat ik het met je eens
ben dat de uitstoot van broeikasgassen omlaag

moet, energie en materialen efficiënter gebruikt moeten
worden en vervuiling niet mag worden getolereerd. Ik ben
geen klimaatscepticus. Maar ik vrees dat je boek de goede
zaak niet verder brengt.
Het begint al met de titel. Je boek heet: This Changes Every-
thing. Mooi gevonden, het had ook de titel van een novelle
kunnen zijn, van Annie Proulx of Jonathan Franzen. Maar
je legt je titel onvoldoende uit. Zeg je dat klimaatverande-
ring een ongekend effect zal hebben? Gezien de geologi-
sche periodes van veel hogere oppervlaktetemperaturen,
CO2-gehaltes van een veelvoud van nu en massale uitster-
ving, is dat niet houdbaar. Zeg je dan dat de laatste gege-
vens van het IPCC dramatisch zijn? Die cijfers zijn groten-
deels een bevestiging van wat we al weten. Je stelt dat kli-
maatverandering alles omgooit, de politiek, de economi-
sche groei, de verdeling van welvaart in de wereld. Dat het
nu menens is. Dat geeft de ondertitel van je boek al aan: C a-
pitalism vs the Climate.

M aar is je opgevallen dat die ondertitel een rare te-
genspraak bevat? Kapitalisme, dat zijn wij men-
sen, die blijkbaar in een vechtpartij of rechtszaak

(gezien het woordje vs ) gewikkeld zijn met het klimaat. Dat
suggereert dat het klimaat dan een onafhankelijke partij is,
een natuurkracht. Dat is ook zo, zeker op de schaal waarop
klimaatprocessen grotendeels werken. Maar je bedoelt niet
klimaat, maar klimaatverandering, dus menselijke hande-
len. Mensen = kapitalisten, want dat zijn de grote vervui-
lers. Is het dan een strijd van kapitalisten tegen zichzelf?
Maar het is moeilijk staande te houden dat het kapitalisme
hier de enige boosdoener is, want het in veel opzichten nog
steeds communistische China is een van de grootste vervui-
lers. Bovendien, dat kapitalisme genereert welvaart en cul-
tuurverandering, waardoor zaken als natuurbeheer en het
voorkomen van milieuvervuiling als een publieke verant-
woordelijkheid worden gezien en worden gefinancierd.
Ja, ik zie je opgeheven vingertje al. Dat juist is de valkuil
waar we niet in moeten vallen, zeg je. Dat zijn marginale
oplossingen, terwijl de economie blijft groeien. Klimaatver-
andering moet leiden tot een Umwertung aller Werte, te be-
ginnen bij het kapitalisme zelf. Onze economie is in oorlog
met de planeet, schrijf je, en alleen radicale verandering
kan daar verandering in brengen. Je pleit voor massale in-
vesteringen om landbouwgronden eerlijk te verdelen. He-
laas, Naomi, geschikte landbouwgrond is per definitie niet
eerlijk verdeeld, omdat sommige delen van de aarde te
steil, te koud of te droog zijn. De Sahel ligt in Afrika.

W at jammer dat je alle vormen van kapitalisme op
een hoop gooit. De negentiende-eeuwse robb e r
barons, de gewelddadige uitbating van Congo, de

sweatshops van Bangladesh zijn onvergelijkbaar met het
Noordwest-Europese op publieke goederen en belangen
gebaseerde kapitalisme waarbij progressieve belastingen
de verzorgingsstaat schragen (ook al komt daar hier en
daar een barstje in). Kapitalisme garandeert niet dat pu-
blieke belangen en de zwakken worden beschermd of dat
privatisering en markteconomie alles oplossen. Maar het is
wel het minst slechte systeem dat we hebben, zeker in com-
binatie met een robuuste democratie. Ook binnen het kapi-
talisme kunnen we grenzen aan de ongebreidelde con-
sumptie stellen, bijvoorbeeld door belastingen. Negatieve
groei, zoals jij voorstelt, helpt in ieder geval niet om in 2015
tot een klimaatakkoord komen. Maar wel, en daar zijn we
het eens, meer creativiteit.
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