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Geachte premier Rutte, 
Beste Mark,   
 

et is mijn gewoonte niet om politici te schrijven, maar door de 
ernst van de globale ecologische crisis, die ik als milieufilosoof 

bestudeer, voel ik mij verplicht deze open brief aan je te schrijven. 
Wij Nederlanders hebben er hier en nu geen last van, maar wat gaat 
Nederland doen wanneer over enkele decennia de olie op is, wanneer 
de vis uit de oceanen is verdwenen - mede dankzij de (gesubsidieerde) 
Nederlandse vissersvloot - en de gevolgen van klimaatverandering in 
Nederland merkbaar zullen zijn? Wat is, kortom, het lange termijn 
beleid, voor een duurzaam en welvarend Nederland?  
 
De huidige generatie Nederlanders leeft in historisch en geografisch 
ongekend grote welvaart. Maar die welvaart is fragiel, want gebaseerd 
op eindige fossiele brandstoffen. De olie raakt op en duurzame 
alternatieven lijken ver weg. Energiewinning is een groot probleem, 
maar dat uit zich niet in de huidige politiek. Beleidsmakers lijken 
stilzwijgend uit te gaan van onuitputtelijke natuurlijke hulpbronnen en 
de oneindige ecologische draagkracht van de aarde – het zogenaamde 
‘ezeltje-strekje’-syndroom. De huidige economie en het politieke 
beleid zijn gebaseerd op het korte termijn eigenbelang van 
Nederlanders hier en nu. Hoewel het niet mogelijk is om precies in de 
toekomst te kijken, is het niet onredelijk om te stellen dat ons gedrag 
toekomstige generaties ernstig schade toebrengt.  
 
De draagcapaciteit van de aarde is eindig en wij mensen hebben een 
impact op die draagcapaciteit. Vergelijk het met een lift, daar kan een 
maximaal aantal mensen in. Zolang er niet teveel mensen in de lift 
staan is er niets aan de hand. Echter wanneer de draagcapaciteit wordt 
overschreden is er een acuut en groot probleem. Voor de aarde geldt 
dat de impact wordt bepaald door twee factoren: de hoeveelheid 
mensen vermenigvuldigt met hun gemiddelde ecologische voetafdruk. 
De wereldbevolking blijft in hoog tempo toenemen. Ook in Nederland 
groeit het aantal, zij het minder explosief. Sinds de Industriële 
Revolutie is de gemiddelde ecologische voetafdruk flink groter 
geworden. De Club van Rome heeft in 1972 met het rapport The 
Limits to Growth gewaarschuwd dat de groei van de impactfactor niet 
oneindig door kan blijven gaan omdat de draagkracht eindig is. Het 
tragische is dat sinds het rapport uitkwam, ondanks alle maatregelen 
en bewustwording, zowel de bevolking als de gemiddelde ecologische 
voetafdruk zijn toegenomen. De impact van ons dichtbevolkte 
welvarende land is groot. Nederland heeft derhalve een onevenredig 
groot aandeel in het zich ontwikkelende ecologische drama.  
 
Het duizelt je wanneer je de aard en omvang van de ecologische crisis 
tot je door laat dringen. De ecologische crisis is de crisis om wakker 
van te liggen, veel meer dan de financiële crisis. Toch is het mogelijk 

H



om een eenvoudig moreel principe als leidraad te nemen. Het 
liberalisme is daarvoor een inspiratiebron. Een van de uitgangspunten 
van liberalisme is het ‘niet schaden principe’ van filosoof John Stuart 
Mill, zoals hij betoogde in On Liberty (1859). Hij komt hierin tot de 
slotsom dat alles is geoorloofd, mits anderen geen schade wordt 
berokkend. Mills uitgangspunt is een machtig ethisch en politiek 
filosofisch principe. De vraag is echter: op wie is Mills principe van 
toepassing? Dat is een fundamentele vraag in de ethiek: wie hoort er 
bij de morele club? Filosoof Peter Singer pleit ervoor dat het 
vermogen tot lijden bepalend is of iets in de morele cirkel wordt 
toegelaten of niet. Zodoende meent hij dat naast alle mensen op deze 
wereld, ook toekomstige generaties en zelfs dieren bij de morele club 
horen. De ongemakkelijke waarheid omtrent de toepassing van Mills 
niet-schaden principe is dat het ons confronteert met het morele tekort 
van onze huidige levensstijl en ons economisch en politiek bestel. 
Toekomstige generaties, mensen in ontwikkelingslanden, en dieren, 
met name dieren in de intensieve veehouderij, zijn er het slachtoffer 
van.  
 
Los van morele argumenten, zullen de industrie, de transportsector en 
de op fossiele brandstoffen gebaseerde intensieve landbouw en 
veeteelt, drastisch veranderen wanneer de oliebronnen uitgeput raken. 
We staan voor een fundamentele keuze: of zelf uit vrije wil 
veranderen, of wachten tot de klap komt. Maar, in dat laatste geval, 
zadelen we anderen op met de consequenties van onze nalatigheid.  
 
Mark, het kan zo niet langer. Kennis over de aard en ernst van de 
milieucrisis is voorhanden. Wegkijken is onethisch en leidt tot 
ernstige schade op grote schaal. We moeten aan de lange termijn 
denken en aan de gevolgen die ons handelen (collectief en 
individueel) heeft. Het huidige neoliberale op kapitalistische groei-
economie gebaseerde paradigma is (kennelijk) niet in staat het tij te 
keren. Dit systeem brengt weliswaar welvaart voor een kleine groep, 
namelijk de Nederlanders anno nu, maar het veroorzaakt ook veel leed 
en het brengt toekomstige generaties in gevaar. Dit politiek-
economisch systeem is gebaseerd op roofbouw – wij beroven 
toekomstige generaties van delfstoffen, en andere natuurlijke 
hulpbronnen, en laten hen als dank vervuiling en degradatie van 
ecosystemen na. Het huidige (neo)liberale discours heeft grote morele 
blinde vlekken met veel slachtoffers tot gevolg, alleen zijn die 
slachtoffers aan het zicht onttrokken. De dieren in verscholen stallen, 
de ongeboren generaties en de mensen in ontwikkelingslanden die 
lijden onder de gevolgen van de globale economie, in bijvoorbeeld 
sweat shops en coltan mijnen, hebben geen stem.  
 
Het is moeilijk om een gevoel van urgentie vast te houden. Er zijn 
immers vele zaken om je mee bezig te houden – als premier heb je 
vast veel alledaagse beslommeringen - en ten tweede is er hier – op 
het eerste gezicht - in Nederland niets te merken van de ecologische 
crisis. Die beslommeringen kunnen je blik afleiden van de 



fundamentele (energie– en milieu)problemen. Het negeren van de 
lange termijn maakt de problemen alleen maar groter. Het is 
belangrijk om te beseffen dat het milieuprobleem veel meer omvat 
dan alleen klimaatverandering. Het probleem is dat wij collectief 
interen op het natuurlijk kapitaal van de aarde. Om het probleem in 
economische termen uit te drukken: in plaats van comfortabel te 
rentenieren en te leven van de rente van het natuurlijk kapitaal van de 
aarde geven wij (een klein deel van de mensheid) een groot feest en 
jagen we het (natuurlijk) kapitaal er in rap tempo doorheen, zodat 
toekomstige generaties noch het kapitaal, noch de rente daarvan 
hebben. De essentie van ons huidige (kapitalistische) systeem is: wij 
de lusten, zij de lasten.  Als het al niet te laat is moeten we in ieder 
geval trachten de negatieve gevolgen zoveel mogelijk te beperken.  
 
Laten we Nederland daarom omvormen tot een duurzaamheidsmodel 
voor de wereld: Nederland als ecotopia. Het ideaal van de 
kenniseconomie komt hier van pas. Die kenniseconomie kan worden 
toegepast op het creëren (en exporteren) van een duurzame 
samenleving. Duurzame innovaties zijn hierbij essentieel. Het is van 
fundamenteel belang dat er niet alleen wordt gestreefd naar 
technologische innovaties, er moeten ook diepere veranderingen 
komen, zoals een herwaardering van de natuur en een bewustwording 
van de plaats die de mens in het ecosysteem inneemt. De mantra van 
de continue economische groei moet plaats maken voor een duurzame 
steady state economie. Een belangrijk begin is een stop op het bouwen 
van nieuwe elektriciteitscentrales en streven naar minder 
energieverbruik enerzijds, en in zetten op  duurzame energie in de 
vorm van wind- en zonne-energie (en andere duurzame alternatieven) 
anderzijds. Uitputbare grondstoffen, zoals fossiele brandstoffen 
zouden zolang ze nog voorhanden zijn, gebruikt moeten worden om 
een duurzame infrastructuur te bouwen; een infrastructuur waar 
toekomstige generaties wat aan hebben. Nederland heeft de potentie 
om een ecotopia te worden. Het UN Earth Charter (2000) kan een 
leidraad zijn voor zo’n duurzame samenleving.  
 
Deze ecologische transitie hoeft allerminst negatief te worden 
opgevat. De levenskwaliteit in Nederland kan nog een stuk omhoog. 
Geluk hangt, boven een welvaartsdrempel, niet af van nog meer 
consumptiegoederen. Het gaat niet om kwantiteit, maar om kwaliteit.  
  



Ik hoop dat mijn schrijven bijdraagt aan een ecologische Gestalt 
switch en duidelijk maakt hoe de schijn van welvaart en zekerheid 
bedrieglijk is. Ik ben graag bereid mijn betoog mondeling toe te 
lichten en mee te helpen aan het bevorderen van een betere, 
duurzamer wereld, met minder leed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met verontruste groet, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Dr. Floris van den Berg is milieufilosoof en auteur van o.a. Filosofie 
voor een betere wereld. (Deze brief is op persoonlijke titel 
geschreven). 


