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Van de redactie
Als ik tijdens het 'spitsuur' thuis in de ren en jongeren bij organisaties als Greenkeuken sta en mezelf af en aan zie rennen naar peace en de aantrekkingskracht die allerlei
de vele afvalbakken, dan bekruipt me regel- natuur- en milieu-organisaties op hen uitoematig het gevoel dat het onzinnig is om te fenen.
denken dat dat helpt. Toch wordt het steeds
Veel minder duidelijk kan de vraag beantmeer een tweede natuur. Zelfs enveloppen woord worden wat er nodig is om kinderen
belanden in de papierbak, het miniemste en jongeren tot milieubewuste consumenten
flesje gaat bij de verzameling voor de glasbak en producenten op te voeden. Daar doemt
en sinds kort beschikken we in onze buurt om te beginnen het probleem op van de
over aparte bakken voor kleding, schoeisel, voorbeeldwerking, de identificatie met de
kunststoffen en natuurlijk de chemo-bak. volwassenen. Ik denk dat de voorbeeldfuncOok mijn amateuristische composteer-acti- tie een onmisbare schakel is in de overdracht
viteiten hebben ervoor gezorgd dat het al- van normen en waarden die voor een beter
lengs moeilijker is geworden organisch afval behoud en beheer van de natuur moeten
zorgen. Een van de meest tot de verbeelding
gewoon Veg te gooien*.
De zin van deze tijdrovende splitsingen sprekende aspecten van het 'afvalproject' in
ondeen ik meer aan de voorbeeldwerking groep 8 was volgens mijn oudste zoon het
van de gemeendan aan het veronderstelde effect op korte interview met twee mensen
c
termijn. Immers, vuilverwerkingsbedrij ven telijke reinigingsdienst: de ene was vuilnisblijken niet altijd te weten waar ze met het man en de ander gaf de vuilnismannen les in
keurig gesplitste afval naar toe moeten en ik milieu en het probleem van het afval'. In het
gebruik de auto om mijn verschillende bak- -interview-verslag merkt hij tot slot op: 'Hij
ken naar hun plaats van bestemming te bren- : was heel trots op zijn werk en hij wenste voor
gen. Bewust omgaan met de verwerking van ons een schone toekomst.'
De vraag welke waarden en normen van
afValprodukten in het dagelijks bestaan en
het selectief en kritisch gebruiken van milieu- .' belang zijn voor een duurzame omtwikkebelastende produkten is echter het minste ling - dat wil zeggen een vorm van ontwikkedatje als ouder kunt doen. Op die manier kat ling voor huidige generaties die geen afbreuk
je je kinderen zien dat het niet vanzelf spreekt doet aan de ontwikkelingsmogelijkheden
dat * anderen' wel zorgen voor het afval dat voor de volgende generaties - houdt ook de
Commissie Lange Termijn Milieu Beleid
we zelf produceren.
Dat kinderen en jongeren zich zeer be- (CLTM) bezig. Deze vaste commissie van de
trokken voelen bij milieuproblemen staat Centrale Raad voor Milieuhygiëne is belast
buiten kijf. Uit het beschikbare jeugdon- met het maken van toekomstverkenningen.
derzoek komt telkens naar voren dat 'milieu1 Ter voorbereiding van hun tweede advies
als waarde hoog scoort bij jongeren. In het vroegen zij de redactie van Jeugd en samenlaatste Scholierenonderzoek noemt 62 pro- leving mee te denken over het vraagstuk van
cent van de meisjes en 53 procent van de de overdracht van normen en waarden, over
jongens het milieu als grootste maatschappe- de opvoeding van de jeugd op dit gebied.
Hoewel de redactie met plezier aan dit
lijk probleem (NIBUD 1993). Tegenover het
gebrek aan belangstelling voor formele poli- verzoek gehoor gaf bleek het antwoord op de
tiek staan de grote betrokkenheid van kinde- vraag uitermate complex. Allereerst ontbreekt
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het aan essentiële gegevens op dit terrein. Er
zijn maar weinig onderzoekgegevens beschikbaar over de beleving ea ervaringen van
kinderen en jongeren als het om milieuvraagstukken gaat. Vele vragen kunnen niet worden beantwoord: hoe belastend is kennis van
milieuproblematiek voor kinderen, hoe verwerken ze de informatie die bij voorbeeld het
Jeugdjournaal regelmatig geeft over miïieuzaken, hoe denken ze over de verantwoordelijkheid voor de problematiek, hoe ligt de
relatie tussen betrokkenheid en concreet gedrag bij kinderen en jongeren?. We beschikken over niet veel meer dan enkele onderzoe ken en moeten het verder doen met veronderstellingen, speculaties en gezond verstand.
Tegelijkertijd zijn er talloze projecten,
organisaties en acties die zich druk maken
over het milieu, er is een officieel milieubeleid, milieuwetgeving, eea Nationaal Milieu
Plan, streefcijfers en ga zo maar door. Ook
hierbij werd de redactie echter geplaagd door
een gebrek aan gegevens. Veel projecten zijn
van recente datum en evaluatieve gegevens
ontbreken. Over effecten op de middellange
termijn valt ai helemaal weinig te zeggen.
Desalniettemin presenteert de redactie het
themanummer 'Hindernissen en kansen voor
milieu-opvoeding'. Het biedt een overzicht
van het probleem en de mogelijke antwoorden daarop, vanuit verschillende invalshoeken en perspectieven. Daarnaast dienden de
artikelen mede als basis voor de bijdrage over
de jeugd die Mieke de Waal schreef voor het
tweede advies van de CLTM.
De betekenis van normen en waarden
wordt in dit themanummer als beschavingsprobleem en als didactische puzzel in het
onderwijs aan de orde gesteld. Deze veeiomvattendneid is illustratief voor het probleem:
het gaat om alle aspecten van het menselijk
(samen )leven. Hoe verweven het vraagstuk is
met de menselijke geschiedenis komt aan de
orde in de bijdrage van/. Goudsblom. Goudsblom plaatst de uitputting van de natuur in
de context van de beschavingsgeschiedenis.
Beschaving vat hij op als een Voortdurend
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voortgaand proces van normering en regulering van gedrag' en de handelingen die we
verrichten zijn dus niet aangeboren maar
geleerd. De door mensen veroorzaakte milieucrisis hangt samen met sociaal opgewekte
behoeften aan bij voorbeeld geld, eer en
macht. Terughoudendheid heeft het meeste
kans van slagen als het tot status-motief
wordt, tot een van de manieren om je positief
van anderen te onderscheiden, aldus Goudsblom.
Hoe vernietigend het gedrag van volwassenen kan zijn komt naar voren in de vergiftingsrisico's die we onze kinderen laten
lopen. Het feit dat je tegenwoordig moet
nadenken over de vraag hoe gezond het is in
het rijke Westen om kinderen borstvoeding
te geven gaat mijn concrete verbeelding te
boven. Ik weet wel dat te veel PCB'S in moedermelk niet goed zijn maar dat je om die
reden alleen nog maar flesvoeding zou mogen geven, als je net zelf je kind gebaard hebt,
kan ik niet rijmen met mijn gevoel. Kinderen
zijn uitermate kwetsbaar voor giftige stoffen
en toch spelen ze in de discussies nauwelijks
een rol, blijkt uit de bijdrage van Pautine
Verloove-Vankorick. Zij brengtin kaart welke
risico's verschillende leeftijdsgroepen van de
jeugd lopen op aantasting van hun gezondheid. De wettelijk toegestane concentraties
van verschillende stoffen houden geen rekening met de bijzondere kenmerken van (ongeboren) kinderen en over de effecten op
langere termijn moeten we meestal gissen.
De opslag van giftige stoffen in het menselijk
lichaam, die al decennia plaatsvindt en in de
toekomst mogelijk onaanvaardbaar groot
geworden zal zijn, kan nu in principe nog tot
stilstand gebracht worden.
Wat de desastreuze gevolgen van een milieuramp kunnen zijn laat de reportage zien
die Jetske Mijs en Margriet Stuijt maakten.
Zij bezochten enkele maanden geleden Oekraïne, het land waar de ramp met de kerncentrale van Tsjcrnobyl in 1986 plaatsvond. De
meeste kinderen in Oekraïne zijn ongezond,
uiteenlopend van zwak en lusteloos tot terminaal ziek. Nu nog moet in de omgeving
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van Tsjjernobyl regelmatig de waterleiding
worden afgesloten en ligt het land bezaaid
met nutteloze bergen hooi - ook het gras is
voor tientallen jaren radio-actief besmet.
Niemand zal betwisten dat het van groot
belang is dat in het onderwijs aandacht besteed wordt aan het milieuvraagstuk in al zijn
facetten. Daarmee is nog niet gezegd hoe dat
moet en evenmin hoe dat het beste kan. In
dit nummer wordt de aandacht voor het
milieuvraagstuk in het onderwijs op diverse
wijzen belicht. Kees Both schetst hoc de geschiedenis van de natuur- en milieu-educatie
in het basisonderwijs eruit ziet en welk palet
de actualiteit biedt. Er is sprake van een
'groene* en een 'grijze' traditie, die elkaar
langzaam maar zeker weten te vinden. Hoe
verbind je positieve beleving van de natuur
met kennis en inzicht over de bedreigingen
van de natuur? En als je dat al weet, hoe vat
je dat dan in een hanteerbaar leerplan?
Het onderwijs aan schilders, kapsters, loodgieters en talloze andere vakmensen is aan de
orde in de 450 opleidingen die de sector
beroepsonderwijs verzorgt. Ida Bontiusvcihaalt over de *Gewoon schoon7-benadering
die in het beroepsonderwijs kans van slagen
heeft. Het gaat erom de leerlingen concreet
aan te spreken en te zorgen dat verantwoordelijk omgaan met het milieu een 'positieve,
hoge status' krijgt. Zij schetst onder meer de
inhoud van het stimuleringsbeleid en de
projecten die worden ontwikkeld.
Hoe de sloop en bouw van een basisschool in het teken kunnen staan van het
zorgvuldig omgaan met natuur en milieu
staat centraal in het relaas van Mieke de Waal
over de Nieuwe Regentesseschool in Utrecht.
Hoe breng je fantastische ideeën terug tot
betaalbare proporties en welke afwegingen
moeten er steeds opnieuw worden gemaakt?
De architect, de ouders, de leerkrachten en
de kinderen deden allen een duit in het zakje
en woekerden met wensen en werkelijkheid.
Kennis en kennisoverdracht leiden nog
niet automatisch tot ander gedrag. De discrepantie tussen attitude en gedrag doet zich
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op dit terrein misschien wel het meest voelen. De kloof tussen individueel matigingsgedrag en het 'gat in de ozonlaag' is enorm.
Het voortdurend geconfronteerd worden
met grote (industriële) vervuikrs en je eigen
afVal-besognes stemt niet tot vrolijkheid. Het
ingewikkelde vraagstuk van houding en gedrag wordt gekenschetst door Maarten Wotsink. Hij benadrukt dat afwenteling van lasten de kern vormt van het milieuprobleem en
dat er daardoor een kloof bestaat tussen
'rmlieuhouding' en 'milieureievant gedrag'.
Hoe de 'milieuwereld' er voor kinderen
en jongeren zelf uitziet komt aan bod in de
bijdragen van Mart Koegholt^ Els de Groen,
Eric-Jan TuiningaenJetskeMijs. MartRoeghoit en Jetske Mijs belichten twee kanten van
de medaille: de volwassenen van actieve milieu-organisaties en de deelnemende kinderen. Yuri (10) vindt: 'Natuur, dat zit overal,
dat zijn bomen en planten en alles wat leeft;
het milieu dat is de luchtvervuiling, alles
eigenlijk doordat de mensen er misbruik van
maken1 en Anne (10) maakte eens 'een kaart
van de wereld hoe hij eruit moet zien. Toen
hij afwas vergeleek ik het met buiten - nou,
dat viel tegen.' Niet alle milieu-organisaties
bÜjken een bewust jeugdbeleid te voeren:
Greenpeace besloot pas recent daar iets aan
te doen, terwijl het Wereld Natuur Fonds
een ontwikkelde methodiek heeft.
De nationale en internationale organisatie
van jongeren inzake milieuvraagstukken komen aan de orde in het artikel van Els de
Groen en het verslag van Eric- Jan Tuininga.
Zij schetsen resectievelijk de oprichting van
de UNOY, de United Nations of Youth, en de
NJMO, de Nationale Jongerenraad voor Milieu en Ontwikkeling.
Dit themanummer werd voorbereid door
leden van de CLTM en door Lily Cierkx en
Ineke van der Zande.. Bijzondere dank is
verschuldigd aan Jopie van de Wiel voor het
verzamelen van de beschikbare gegevens en
de afstemming van de werkzaamheden voor
het CLTM-advics en dit themanummer.
INEKE VAN DER ZANDE

J, Goudsblom

De milieuproblematiek als een
beschavingsprobleem
Het milieu is de materiële buitenwereld Tot de belangrijkste in een beschavingsprowaarin het menselijk samenleven zich af- ces opgewekte impulsen behoort de behoefspeelt.1 Het omringt ons, we zitten er mid- te rekening te houden met de gevolgen van
den in. Maar tegelijkertijd maken we er zelf ons handelen op langere termijn, ook voor
deel van uit. Wij mensen vormen het milieu anderen dan onszelf.
voor andere organismen en onze invloed
reikt, mede dankzij onze beschaving, steeds
verder.
Het begrip beschaving heeft betrekking
op de aangeleerde regels, de strategieën,
waarmee wij zowel onze omgang met het
milieu als onze onderlinge sociale relaties en
onze invididuele impulsen en verlangens regelen. De beschaving is een voortdurend
voortgaand proces van normering en regulering van gedrag. Wij zijn aan één stuk door
bezigde buiten menselijke natuur, de tussen menselijke verhoudingen en onze eigen impulsen en verlangens te vormen en te beïnvloeden. Wij stellen onszelf, elkaar en de
wereld waarin we leven onder allerlei regimes. Als we een straatje wieden, bestrijden
we een stukje opkomende wildernis en verrichten zodoende beschavingsarbeid. De strategieën die we volgen zijn ons niet aangeboren; ze moeten worden geleerd, en vervolgens doorgegeven, waarbij ze soms ingrijpende veranderingen ondergaan. Of we hierbij
van vooruitgang kunnen spreken staat nog te
bezien. Duidelijk is echter wel dat het ptoces
van beschaving onafgebroken doorgaat.
Bij beschaving hoort enige zelfdwang, die
is aangeleerd naar het voorbeeld, op aandrang, of onder regelrechte dwang van anderen. Denk maar aan zoiets eenvoudigs als
tanden poetsen. Daaruit blijkt meteen dat de
zelfdwang niet zonder meer gelijk staat met
de 'onderdrukking* van natuurlijke impulsen. Het gaat ook om het vorm geven aan,
het stimuleren en zelfs creëren van impulsen.
•
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Vanuit deze algemene opvatting van milieu en beschaving zal ik in dit artikel drie
vragen bespreken. De eerste vraag betreft de
lange-termijn trends die tot de huidige situatie geleid hebben. Hoe zijn wij - onbedoeld
- terecht gekomen in een toestand die het
voortbestaan van onszelf en van vele andere
levende soorten bedreigt?
Vraag twee richt zich op enkele in de
beschavingsgeschiedenis ontstane tendenties
die oplossingen speciaal bemoeilijken. Welke
trends maken dat de crisis voortgaat en verergert?

Vraag drie is, als vraag, wat minder somber
gesteld. Die luidt: zijn er ook min of meer
spontane tegentrends te bespeuren? Is daar
op in te spelen?
Lan$e~termijn trends
De verstoringen in de biosfeer waar wij nu
mee geconfronteerd worden zijn niet zonder
meer het gevolg van spontane natuurlijke
processen, maar van menselijk ingrijpen. Dat
is anders dan bij voorbeeld in het geval van de
ijstijden, die voor zover bekend ontstonden

Illustratie: Ien van Laanen

629
jeugd en samenleving december 1993

12

J. Goudsblom De milieuproblematiek als een bcschavingsprobtcem

buiten ieder menselijk toedoen om. Het lijdt
geen twijfel: de oorzaak van de milieucrisis
ligt bij de mensen, (Biologisch gesproken bij
de menselijke soort; sociologisch gesproken
misschien wel vooral bij 'ons soort mensen*.)
Menselijk leven impliceert, zoals het leven
van alle dieren, vernietiging en vervuiling.
Het eten van voedsel berekent nu eenmaal
het afbreken van bestaande structuren om
het eigen organisme in leven te houden. Dat
wat niet verteerd kan worden wordt afgescheiden en achtergelaten; daarom is leven
óók vervuilen. Aüeen: meestal gaat het zo dat
de een zijn vuil de ander zijn voedsel is. Wij
noemen dit proces van voortgaande organische afbraak en verwerking de ecologische
kringloop. Bomen en planten helpen de adem
die wij mensen uitstoten te absorberen. En
een heel leger van andere organismen, groot
en klein, staat klaar om zich te ontfermen
over wat wij verder allemaal afscheiden.
Dit is honderdduizenden jaren lang zo
gegaan. Maar de mensen zijn op den duur zo
succesvol gebleken in het overleven dat het
menselijk geslacht steeds dominanter is geworden. De mensheid heeft zich in getal
kunnen uitbreiden, en is alleen al daardoor
een steeds groter beslag gaan leggen op
natuurlijke hulpbronnen, is steeds meer gaan
vernietigen (bij voorbeeld door het atbranden van bossen) en steeds meer Vuil' gaan
voortbrengen. Dit hele proces van toename
van het aantal mensen, van pure uitbreiding
van de menselijke biomassa, oftewel van extensieve groei, is als geheel ongepland verlopen. Het heeft ongetwijfeld zijn ups endowns
gekend, maar vooral de laatste eeuwen heeft
het zich in een steeds sneller tempo doorgezet.
Daarnaast heeft zich een proces voorgedaan van intensieve groei: de leden van het
menselijk geslacht zijn gaandeweg ook gemiddeld, per individu, meer beslag gaan
leggen op bepaalde natuurlijke hulpbronnen. Niet op alle hulpbronnen. Toen praktisch het hele aardoppervlak door mensen
bewoond was en er steeds meer mensen
bijkwamen, nam de hoeveelheid beschikbare
630
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natuurlijke ruimte per individu onvermijdelijk af. Bepaalde hulpbronnen, zoals mammoetleer en vlees van oerossen, zijn zelfs
geheel verdwenen, en andere, zoals schone
lucht, dreigen nu te volgen. Maar ondanks
die tegenvoorbeelden kunnen we toch spreken van een lange-termijn trend in de richting van intensieve groei, het toenemende
beslag op natuurlijke hulpbronnen per mens.
Sommigen beweren dat juist de westerse
cultuur, en met name het christendom, zich
kenmerkt door een waardenstelsel dat speciaal vijandig is jegens bos en wildernis. Ik
denk dat dit typisch halve waarheden zijn, die
getuigen van onvoldoende inzicht in de ontwikkeling van de menselijke beschaving. De
westerse cultuur, en het christendom als deel
daarvan, is voortgekomen uit een landbouwsamenleving. En het is een algemeen en
vanzelfsprekend kenmerk van landbouwsainenlevingen, dat men daar ndet gesteld is op
bos en wildernis. Landbouw betekent immers een intensivering van de vernietiging.
Ter wille van de produktie van voedsel worden alle flora en founa bestreden die de groei
van het voedsel belemmeren. Zoals een vriendin van mij eens opmerkte, terwijl ze zich
bukte om wat onkruid uit te trekken: 'tuinieren is moord'. Overal ter wereld hebben de
boeren hun land oorspronkelijk op de wildernis moeten veroveren, of dat nu oerwoud
was of, zoals bij ons, de zee. Het laatste wat
boeren wensen is dat wilde planten hun
gewassen overwoekeren en dat andere dieren
dan het eigen vee ze opeten. Rupsen en
konijnen zijn bij boeren niet geliefd, het zo
min in Afrika of China als in Flevoland.
De opkomst van landbouw en veeteelt
zo'a tienduizend jaar geleden vormde de
voortzetting van een al veel oudere trend,
misschien wel de belangrijkste trend uit de
geschiedenis van de mensheid: de toename
in verschillen in gedrag en rnacht tussen
mensen en andere grote dieren. Ai lang voor
het begin van landbouw en veeteelt hadden
de mensen zich, in een proces dat duizenden
generaties besloeg, een steeds sterkere positie in het dierenrijk verworven. Een belang -
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rijk hulpmiddel daarbij was de vuurbeheersing, die hen onder meer in staat stelde om
grote roofdieren te intimideren {Goudsblom
1992).
Het vergroten van de verschillen in gedrag en macht ten opzichte van andere dieren is een trend die nog steeds voortduurt.
Dat mensen al zo lang ongestoord hun gang
hebben kunnen gaan bij de vernietiging van
oerwoud komt doordat er geen dier is dat
hen kan tegenhouden. Alleen Insekten en
micro-organismen kunnen de mensen het
leven nog echt verzieken en zelfs onmogelijk
maken (McNeill 1976; zie ook Clerkx 1992),
(Tot de dieren die het meest weerloos zijn
tegen de menselijke overmacht behoren de
vissen. Vandaar dat de inpolderingen in Nederland wel bekend staan als onze strijd
tegen de zee, maar niet tegen de vissen. Met
de vissen is nooit speciaal rekening gehouden; hoogstens met de vissers.)
Er bestaat dus een direct verband nissen
de groeiende overmacht van mensen over
andere dieren en het steeds grotere beslag
door mensen op natuurlijke hulpbronnen
met de daaruit voortvloeiende vernietiging
en vervuiling. Hiermee is echter nog maar
een deel van de diagnose gesteld. Er heeft
zich namelijk na de opkomst van de landbouw nog een tweede trend ingezet, die de
menselijke geschiedenis steeds sterker is gaan
bepalen: de toename in verschillen in gedrag
en macht tussen en binnen menselijke samenlevingen. Als gevolg hiervan zijn er niet
alleen steeds meer mensen gekomen, maar
ook steeds meer rijke mensen en steeds meer
arme mensen.
Deze constatering brengt ons in de buurt
van de tweede vraag die ik aan de orde wil
stellen: welke trends dragen er in het bijzonder toe bij dat de milieucrisis steeds ernstiger
wordt?
Voortgaande verergering
In een aantal landbouwsamenlevingen in
het verleden zijn grote rijken tot stand gekomen, zoals het Chinese en het Romeinse rijk.

Al deze agrarische rijken waren gekenmerkt
door grote verschillen in macht, rijkdom en
aanzien binnen de bevolking. De verschillen
kwamen op ieder levensgebied tot uiting: in
de bezittingen die men al dan niet had, in de
behuizing waarover men al dan niet beschikte, in de bejegening waarop men al dan niet
aanspraak kon maken.
De toenemende sociale verschillen deden
zich op allerlei manieren gevoelen, tot in de
lichaamslengte toe. Zo daalde in het Mayarijk in Midden-Amerika de gemiddelde lichaamslengte van volwassen mannen russen
300 en 900 na Christus met meer dan 7
centimeter. Dat duidt er op dat de omstandigheden waaronder de meerderheid van de
bevolking leefde sterk verslechterden. Alleen
een kleine elite werd niet korter; de leden van
die elite staken steeds hoger boven de overige bevolking uit (Harris en Ross 1987, p,7ó).
Hieruit blijkt het sterk toegenomen belang van de sociale hiërarchie voor het persoonlijk levenslot. Naast de ecologische omstandigheden waaronder mensen leefden gingen nu ook de sociale omstandigheden meer
en meer tellen- En voor sommigen, met
name de maatschappelijk hoog geplaatsten,
verdween zelis de directe druk van de ecologie.
Dit was iets nieuws. Tot dan toe hadden
alle mensen, behalve met elkaar, ook rechtstreeks te maken gehad met de planten en
dieren waar ze van leefden. Dit gold niet
alleen voor verzamelaars en jagers maar ook
voor boeren. Hun hele levenswijze stond in
het teken van de modusvivendiéic zij hadden
gevonden met hun gewassen en hun vee. Zij
stonden voortdurend onder druk van een
ecologisch regime.

De heersende elites in de agrarische rijken
raakten allengs meer van deze druk bevrijd.
Daarvoor in de plaats kreeg een ander soort
druk voorrang: de druk die voortkwam uit
sociale concurrentie- Bepalend voor de levenswijze van deze elites werd de noodzaak
zichzelf te handhaven te midden van andere
mensen en, niet minder belangrijk, zich andere mensen van het lijf te houden. Dit
laatste heel letterlijk: een aanzienlijk deel van
631
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de elite bestond uit krijgsadcl, die permanent
paraat moest zijn voor de oorlog.
De noodzaak om zich te handhaven te
midden van anderen en zich ongewenste
anderen van her lijf te houden was niet geheel
nieuw, maar zij kreeg nu prioriteit. De menselijke beschaving ontwikkelde zich voortaan
steeds meer langs twee duidelijk te onderscheiden sporen: het ene gericht op het regelen van de betrekkingen tot de niet-menseujke 'natuur', het andere gericht op het regelen
van de betrekkingen russen de mensen onderling. Niet voor niets beert de socioloog
Norbert Elia-s de geschiedenis van het Westeuropese beschavingsproces kunnen beschrijven uitsluitend aan de hand van dit
tweede spoor. Voor de elites waar hij zijn
onderzoek op richtte leek de ecologische
kant van het bestaan van ondergeschikt belang (Etias 1982).
De vorming van agrarische, of beter nog,
militair-agrarische rijken is ongeveer 5.000
jaar geleden in Mesopotamië begonnen, en
heeft zich sindsdien over grote delen van de
wereld uitgebreid. Onze beschaving is er
diepgaand door beïnvloed. Tot de monumenten van de militair-agrarische rijken behoren de pyramiden van Egypte, het Capitool in Rome, de Verboden Stad in Peking en
de Taj Mahal in Agra (India). Elk op zijn
manier getuigen deze monumenten van een
indrukwekkende combinatie van macht, rijkdom en aanzien. Grote legers van arbeiders
zijn aan het werk gezet, materialen van heinde en ver aangesleept, dat alles ter meerdere
glorie van bepaalde leden van de heersende
klasse.
Macht, rijkdom en aanzien werden niet
alleen tot uiting gebracht in weelde en verspilling, ze waren er gedeeltelijk zelfs op
gebaseerd. Romeinse keizers 'kochten' de
steun van het volk door in de hoofdstad
grootse spelen aan te richten. Het verkwisten
van de levens van mensen en dieren was een
onderdeel van de strijd om de macht.
Een groot deel van de rijkdom ging trouwens niet op in volksfeesten maar werd omgezet in keizerlijk bezit. Nadat een grote
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brand Rome had getroffen, liet Nero in een
platgebrande wijk voor zichzeif een prachtig
paleis bouwen. Hij en vele andere keizers zijn
berucht geworden om hun onstilbare hang
naar weelde.
Die hang naar weelde maakte deel uit van
hun persoonlijkheid. Maar die persoonlijkheid maakte deel uit van een sociaal systeem,
een figuratie. En in die figuratie zijn de
symptomen te herkennen van een collectieve
kwaal, die later door de Franse socioloog
Emik Durkhetm in een heel ander verband is
aangeduid als normloosheid, anomie.
Elk dier, aldus Dürkheim, is uitgerust met
behoeften, zoals hongeren dorst, en meteen
aangeboren besef van wanneer aan de behoefte ts voldaan. Ais de maag gevuld is, zal
het dier niet verder eten. Mensen echter
kennen allerlei behoeften waaraan van nature
geen grenzen zijn gesteld. Geld, eer, macht:
hoeveel ervan heeft een mens nodig? Hoe
kunnen we weten wanneer in dit opzicht de
honger gestild, de maag gevuld is? Het gaat
hier niet om biologisch gegeven maar om
sociaal opgewekte behoeften. En, zoals Durkheim opmerkte, alleen de samenleving kan
hier paal en perk aan stellen.
De meeste Romeinse keizers leefden, zoals Ceaucescu in onze eeuw> in Huize Nooitgenoeg. Het is een illusie dat daar geen
dwang zou heersen. Zoals tijdgenoten al
opmerkten: mensen als Nero waren verre van
vrij; zij waren de slaven van hun hartstochten. En zoals wij tegenwoordig misschien
iets scherper zien: die hartstochten waren
niet zomaar spontane opwellingen waar Nero
en consorten vanaf hun geboorte mee behept waren, Nee, die hartstochten werden
opgezweept in een onderlinge wedijver, ze
waren een Sanctie van de sociale figuratie.
Het mechanisme is eenvoudig. Het berust op het principe van de gulzigheid. Gulzigheid werkt aanstekelijk. Wie in een gulzig
gezelschap verkeert, vist achter het net en
doet zichzelf en de zijnen tekort ais hij zelf
niet óók gulzig is. Wij kennen dit principe
tegenwoordig als het dilemma van het collectief handden (D$ Swmn 1989).
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Op het individuele vlak leidt gulzigheid
tot onverzadigbaarheid en verveling. We
hoeven daarbij niet eens te denken aan de
uitwassen van hebzucht en bezit zoals bij
Nero. Ik herinner me uit mijn eigen jeugd die
merkwaardige momenten van verveling vlak
na Sinterklaas: ik had zoveel speelgoed gekregen dat ik niet wist waarmee te beginnen.
Ik had te veel en verveelde me.
Dat was Vertevéling* in het klein. Maar
vertevéling heeft zich vanouds ook in het
groot voorgedaan, zoals in de paleizen van
de Romeinse keizers. In alle militair-agrarische rijken stonden mensen, tot in de hoogste machtscentra toe, ja juist in de hoogste
machtscentra, voortdurend onder druk om
zich met nog meer bezittingen te omringen.
In onze moderne militair-industriële samenleving is deze druk diffuser maar ook veel
algemener geworden. De anomie is als het
ware gedemocratiseerd. En dat roept de vraag
op hoe het gesteld is met eventuele tegentrends.
Te&entrmds

Ook filosofen hebben met klem van argumenten gewaarschuwd tegen de dwingelandij der hartstochten. De wortels van deze
tegentrend strekten zich echter nog veel
verder uit, in een onder de elite telkens weer
gevoelde onvrede met de anomie, de vertevéling. Medici, zoals Hippocrates en Galenus, en zelfs een keizer als Marcus Aurelius,
hebben deze onvrede duidelijk vertolkt. Het
is niet moeilijk met hen te sympathiseren.
Een regime van matiging is te verkiezen
boven anomie.
Er zijn echter twee belangrijke voorbehouden te maken. Ten eerste is tegenover
moralisten altijd wel enig wantrouwen gepast. In de woorden van Heinrich Heine:
4

Ich kenne die Weisc, ich kenne den Text,
Ich kenn auch die Herren Verfasser;
Ich weiss, sk tranken heimiich Wein
Und predigten öftèntüch Wasser-'
(Heinrich Heine, Deutscbltmd. Ein Wintermmchen. Caput 1)

Ten tweede dienen we te bedenken wat
Naast de sterke neiging tot een zo hoog altijd de meest voorkomende reden tot mamogelijk opgeschroefde consumptie waren tigheid en ontzegging is geweest: armoede.
er vanouds ook trends in de omgekeerde De associatie daarmee is een stigma dat zich
richting van m&tiging* Enige noodzaak tot niet zomaar laat wegtoveren. Soms doen
matiging, juist bij overvloed, zoals na het zonen van rijke ouders, zoals Franciscus van
binnenhalen van de oogst, is zeker zo oud als Assisi, vrijwillig afstand van weelde. Maar de
de landbouw en de veeteelt. Deze noodzaak meeste mensen in agrarische samenlevingen
vloeit dan rechtstreeks voort uit het ecologi- zijn in de verste verte nooit aan weelde
sche regime waaronder boeren wel moeten toegekomen; voor hen zou het afstand doen
leven (Goudsblom 1988; Spier 1992). Er zijn van weelde een ondenkbare dubbele luxe
echter uit militair-agrarische culturen ook tal zijn geweest. Voor een groot deel van de
van vermaningen bewaard gebleven, waarin wereldbevolking geldt dit nog steeds.
Het zou echter ook verkeerd zijn te mejuist de elite tot matiging wordt aangespoord.
Hierbij werd dan niet een beroep gedaan op nen dat iedereen die het zich materieel kon
ecologische overwegingen, maar op het psy- veroorloven nooit iets anders heeft gedaan
chische weizijn. De boodschap luidde: weel- dan zich overgeven aan ongebreidelde bede brengt geen geluk; het eerste vereiste voor geerten. De anomie was altijd maar betrekkelijk. Ook in de hoogste kringen hebben de
een gelukkig leven is matigheid.
Wij zijn met deze tegentrend vooral ver- meeste mensen er altijd een gewoonte van
trouwd uit de godsdienst en de wijsbegeerte. gemaakt elkaar en zichzelf min of meer vanWe kennen de verzuchting van Prediker: zelfsprekend allerlei beperkingen op te leg* Alles is ijdelheid en het najagen van wind.' gen.
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Zoals Norbert Elias in zijn al eerder genoemde studie Het civilisatieproces heeft laten zien, zijn de heersende elites in WestEuropa zich in de afgelopen eeuwen in een
aantal opzichten steeds terughoudender gaan
gedragen. Zij hebben geleerd handtastelijkheden bij voorkeur te vermijden, en allerlei
lichamelijke verrichtingen zoveel mogelijk
aan de blik en de reuk van anderen te onttrekken. Dit alles in de eerste plaats om aan die
anderen geen aanstoot te geven en zelf niet
bekend te komen te staan ais lomperik.
Ook in andere opzichten vertoonde de
elite een toenemende neiging tot grotere
terughoudendheid. Zo zijn rijke mensen
minder gaan eten {Menndl 1985, zie ook
Van Otterloo 1990). Regelmatig veel eten
was lange tijd het exclusieve voorrecht van
eenwelvarende minderheid. Die minderheid
was niet alleen gemiddeld langer dan het
gewone volk maar ook dikker - wat bijdroeg
aan het maatschappelijk prestige. Dit eenvoudige verband van rijkdom, macht en aanzien met corpulentie gaat tegenwoordig niet
meer op; de correUtie is nu eerder andersom.
Lange rijd heeft ook, om nog een ander
voorbeeld te noemen, het hebben van veel
kinderen gegolden als een teken van rijkdom
en aanzien. Alleen rijke mensen konden zich
een groot gezin veroorloven dat hen later
zou verzorgen en de naam van het geslacht
hoog zou houden. Al vrij vroeg in de Europese geschiedenis is er een einde gekomen
aan de vanzelfsprekende koppeling van voorspoed en kroost, van economisch en demografisch kapitaal.
Zo vond er op verschillende gebieden een
omkering plaats van de werking van het
statusmotief. In plaats van 'veeP werd Veinig' een teken van distinctie. Interessant is in
dit verband ook de veranderende houding
tegenover het roken. Al enige decennia zijn
er anti-rook campagnes gevoerd, met als
voornaamste argument de gezondheid. Min
of meer in vervolg hierop heeft zich ook een
tendens ontwikkeld, allereerst in de Verenigde Statent en vooral in kringen van hoger
opgeleiden, om roken te beschouwen als
634
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'not done'. Misschien zijn het wel voormalige rokers, renegaten dus, die in deze beweging voorop lopen. Het resultaat is in ieder
geval dat mensen die lange tijd hartstochtelijk aan het roken verslaafd waren er mee
gestopt zijn. Zij hebben zich een vaak met
grote moeite bevochten zelfdwang opgelegd, mede waarschijnlijk om aan stigmatisering te ontkomen. Anderen die zo verstandig
zijn geweest nooit met roken te beginnen
hoeven zichzelf in dit opzicht geen dwang op
te leggen.
Het voorbeeld van het roken toont hoe
nauw individuele zelfdiscipline en sociale
dwang met elkaar verbonden zijn. Niet-rokers maken het de rokers steeds moeilijker;
de rokers komen daardoor steeds meer in de
verleiding om zich in het kamp van de nietrokers te voegen en hun gelederen dus nog
verder te versterken. Het is een mooi geval
van positieve feedback, een zichzelf versterkende trend, waarin sociale controle,
zelfdwang en vermoedelijk ook statusmoticven samenspannen.
Het dient dan ook als casus in een onderzoek dat in opdracht van het NOP aan de
Universiteit van Amsterdam wordt gedaan
naar zowel bewust gevoerde beschavingscampagnes als naar meer spontane trends in
de richting van grotere terughoudendheid,
met de bedoeling te zien wat hieruit mogelijk
te leren valt voor de milieubeweging. Het is
een bescheiden onderzoek, en we mogen van
het resultaat geen hooggespannen verwachtingen hebben. Ik noem het echter vanwege
de gedachte ngang die er aan ten grondslag
ligt.
I?c mate waarin mensen afhankelijk zijn
van de buitenmenselijke omgeving is mèt de
toenemende extensieve en intensieve groei
steeds groter geworden. Tegelijk echter is
deze afhankelijkheid steeds minder direct
geworden. Er zitten steeds meer sociale schakels russen producenten en consumenten.
Mede liierdoof zijn.we ons van onze onderlinge afhankelijkheid steeds scherper bewust
geworden, en is de afhankelijkheid met de
natuur op de achtergrond geraakt.

ƒ. Goudsblom De milieuproblematiek als een beschavingsprobleem

Op kleine schaal zijn de meeste inwoners
van een rijk land als Nederland bereid om
dagelijks slag te leveren regen de vervuiling.
Zij houden zichzelf, hun kleren en hun huis
keurig schoon. De wens om netjes voor de
dag te komen leeft nog volop. Uiteraard
speelt de behoefte om maatschappelijk niet
beneden de maat te blijven daarin een rol. De
stank van armoede en onver2orgdheid is
moeilijk te verdragen - voor anderen en
daarom vaak nog des te meer voor wie haar
zelf verspreidt. Wie onder de douche staat zal
meestal niet in de eerste plaats aan zijn sociale
status denken. Toch kunnen we ons afvragen
welke behoeften er het meest worden gediend met douchen, zeker als dit meermalen
per dag gebeurt: fysiologische of sociale.
Hoezeer de individuele motieven, die het
gedrag bepalen, deel uitmaken van de samenlevingsverbanden, de sori&le figuraties
die mensen met elkaar vormen, blijkt heel
duidelijk bij het autogebruik. Steeds meer
ouders brengen hun kinderen per auto naar
school. Dat doen ze vaak met tegenzin,
alleen omdat het op straat zo druk en zo
gevaarlijk is. Zij dragen aldus bij aan de
misstand die zij zelf afkeuren en zij doen dit
uit eigen beweging. Niets of niemand anders
dwingt hen dan de figuratie waarvan zij zelf
deel uitmaken.
Het is natuurlijk denkbaar dat ouders het
zich kunnen veroorloven hun kinderen niet
met de auto naar school te brengen, bij
voorbeeld omdat zij de buurt waarin zij
wonen voldoende onder controle hebben
om het verkeersgevaar terug te uringen. Als
maar genoeg van zulke ouders het goede
voorbeeld zouden geven, zou de eigen dynamiek van de figuratie de andere kant op
keren, in de richting van steeds minder auto
rijden omdat het, net als roken, i eigenlijk
niet meer kan*.
Sociale spiraalbewegingen laten 2ich echter heel moeilijk ombuigen. Een goed voorbeeld biedt het reizen. Misschien is er een
begin van een kentering in de sociale waardering van vakantiereizen op gang gekomen.
De vaak wat smalende toon waarop er op de

achterpagina van NRC-Handelsblad over
wordt geschreven zou hierop kunnen duiden. Maar tegelijk nemen de wereldomspannende organisaties toe in aantal en belang.
Wie daarin een centrale positie innemen,
moeten wel veel reizen. Hierdoor behoudt
het reizen prestige, en juist het luxueuze
reizen in de business class.
Er zijn uiteraard nog veel meer problemen, met name op het bovennationale vlak.
Denk alleen maar aan, naast het milieu, de
migratie en het militairisme. Eén van de
grootste problemen van de moderne, militair-industriële samenleving blijft: hoe de
dreiging van militaire conflicten af te wenden. Daarover zal ik het nu niet hebben. Het
is echter duidelijk dat bewapening en oorlog
ook voor het milieu ernstige gevolgen hebben.
Gedragsverandering en technische
vernieuwing
Concrete aanbevelingen zijn uit mijn betoog moeilijk af te leiden. Hoogstens deze:
streef althans binnen de grenzen van Nederland naar gedragsverandering in een meer
milieubewuste richting, speel daarbij als het
kan in op spontane trends, en aarzel niet
gebruik te maken van moreel minder hoog
genoteerde aangrijpingspunten als het statusmotief, ook ter stigmatisering en criminaliseringvan milieuschadelijk gedrag. Zowel ouderen als jongeren kunnen hierop worden aangesproken.
Verwacht echter op korte termijn niet te
veel effect. De behoefte aan auto's, reizen,
comfort is gewekt en voorlopig zullen de
sociale mechanismen die haar aandrijven blij ven werken. Als er in onze samenleving al iets
'duurzaam' mag heten, dan wel deze behoefte. De anomie is zoals gezegd niet verdwenen, maar algemeen geworden, 'gedemocratiseerd'.
Daarom blijft een tweede spoor noodzakelijk: de technische vernieuwing, in de energiewinning en in de toepassing van materialen. Deze aanbeveling komt van een socio635
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loog misschien wat onverwacht. Ik heb echter de indruk dat er, met name in de toegepaste natuurkunde, nog vele mogelijkheden
liggen. Deze te verkennen is een kwestie van
investeringen.
Het sociologische advies daarbij luidt;
zorg er voor nieuwe vormen van energie en
materiaal zodanig te ontwikkelen en in te
voeren dat ze zoveel mogelijk positieve status-associaties krijgen. Geef zonnepanelen
en windmolens a touch of glamour. Dit zal ze
juist ook voor een jongere generatie aantrekkelijker maken.
Wat de wereld buiten het rijke Westen
be treft > daar kunnen we moeilijk met een
oproep tot matiging aankomen. Zelfs als
daar een einde komt aan de extensieve groei,
zal de behoefte aan intensieve groei blijven.
Het beste wat we kunnen bieden zijn technieken en middelen om zo snel en zo schoon
mogelijk te industrialiseren. Ook daarbij is
het verstandig ons rekenschap te geven van
de statuswaarde van de voorbeelden die wij
stellen.

Noot
1. Dit artikel is een enigszins bewerkte tekst van
een voordracht gehouden op het Jubikumsymposium van de Stichting Natuur en Milieu op vrijdag 6
november 1992.

Literatuur
Clcrkx, Lily E., 'Wolven en mensen: veranderingen in een relatie', in: Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 19 (1992), p,65-95.
Elias-, Norben, Het civilisatieproces, Sociogenetische en psychogenetische onderzoekingen. 2 delen. Vertaald uit het Duits (Ober den FrozessderZivilisation,

1939/1969), Utrecht, Het Spectrum, 1982.
Goudsblom, ƒ., Taal en sociale werkelijkheid.
Amsterdam, Mculenhoff, 1988.
Goudsblom, J., Vuur &n beschaving. Amsterdam,
Meulenhoff, 1992.
Harris, Marvin en Eric B. Ross, Deatk, Sex, and
Fertility. Population Regulation in Freindustri&land
Devebping Societies. New York, Columbia Univcr-

636
Jeugd en samenleving december 1993 12

sity Press, 1987.
McNeill, William H., De pest in de geschiedenis.
Vertaald uit het Engels (Plagues and Peoples, 1976).
Amsterdam, Arbeiderspers, 1986.
Mennell, Stephen, Smaken verschillen. Eetcultu-ur in Engeland en Frankrijk vanaf de middeleeuwen tot nu. Vertaald uit het Engels (All Manners of
Food, 1985). Amsterdam, Bert Bakker, 1988.
Otter loo, Anneke van, Eten en eetlust in Neder land 1840-1950. Een historisch-sociologische studie.
Amsterdam, Bert Bakker, 1990,
Spier, Fred, *Een oud probleem: de relaties tussen mensen en het natuurlijk milieu in een lange
termijnperspectief, in: De Gids 155 (1992), p,9ó108.
Swaan, Abram de, Zorg en de staat. Welzijn,
ondersvijs en gezondheidszorg in Europa en ds Verenigde Staten inde nieuwe tijd. Vertaald uit het Engels
{In Care of the State, 1988). Amsterdam, Bert Bakker, 1989.

Maarten Wolsink

en en gedrag
van jongeren

Walkman met batterijen belast het milieu

Chemisch afval vormt een belangrijk milieuprobleem. Vele activiteiten leiden tot het
ontstaan van dit probleem. Eén daarvan is
het gebruik door jongeren voor apparaten als
de walkman van grote hoeveelheden batterij en die zware metalen bevatten. Het gebruik
van een walkman met batterijen is duidelijk
milieubelastend gedrag. Is de jeugd die met
zo'n apparaat rondloopt zich daarvan bewust? En als dat zo is> speelt dat dan een rol
in het gedrag?
Bij het beschouwen van dit soort milieubelastend gedrag en de achterliggende motieven, rijzen een groot aantal vragen. Wat is
de plaats van natuur en milieu in de leefwereld van de jeugd en wat zijn de consequenties die jongeren daaraan verbinden? Wat

Foto: Jos Lammer*

betekenen milieuproblemen voor de jeugd?
Wat is de betekenis van de ontwikkeling en
het gedrag van de jeugd voor het ontstaan
van milieuproblemen en het oplossen ervan?
Dit soort vragen staan centraal in dit artikel.
Milieuproblemen zijn gevolgen van menselijke ingrepen in de fysieke omgeving, die
door mensen als problematisch worden ervaren. Aan milieuproblemen zitten twee altijd
kanten, die beide ook voor de jeugd belangrijk zijn. Ten eerste de ejfect-kanP. wat is de
betekenis van milieuproblemen (voor de
jeugd)? In een concreet geval betekent deze
vraag bij voorbeeld wat het schadelijke effect
is van de zware metalen die door batterijen in
het miheu terechtkomen, en dan vooral wat
het nu en op termijn voor de jongeren van nu
637
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onderscheid tussen mensen en natuur, z&
horen onafscheidelijk bij elkaar. Rond het Se
jaar gaat deze antropomorfe houding over,
maar natuur blijft ook dan een uitgesproken
positief begrip. De aantasting van de werking
van de natuur wordt als zeer bedreigend
gevoeld. Dat gevoel is de basis van het milieubesef van kinderen (Van der Hoeven 1992,
p.74). Kinderen benaderen de natuur in de
volgende fase op een personaüstische animisMilieuproblemen en waardering door
tische wijze. Ze schrijven persoonlijkheid toe
jeugdigen
aan met name de dieren (Margadant en Van
Er zijn verschillende soorten milïeupro- Kempen 1990, p.19). Als de natuur wordt
b lemen. Bij uitputting gpzthztom zaken die aangetast betekent dat voor hen dat het leven
aan het milieu onttrokken worden. Het is het van wezens die zij als personen zien wordt
opraken van natuurlijke hulpbronnen, zoals bedreigd.
Terwijl natuur een uitgesproken positief
fossiele brandstoffen (olie, gas, kolen) en
grondstoffen (metalen en dergelijke). Ver- begrip is, denken kinderen bij het woord
vuiling ïs het tegenovergestelde, namelijk 'milieu* niet aan de positieve, al dan niet
het in het milieu brengen van stoffen of natuurlijke kanten van de leefomgeving. Ze
andere verschijnselen als geluid, warmte, of associëren 'milieu' juist met de negatieve
straling. Tenslotte is er aantasting waarbij kanten e,ryan: met vervuiling en met aantashet gaat om alles dat de natuurlijke werking ting van de natuur. Een aspect als uitputting
van het milieu be lemmer r. of vernietigt. Het komt daarin nog nauwelijks voor. Olielozingaat om de effecten van ingrepen die natuur- gen op zee met als gevolg vogelsterfte en het
lijke e venwichten verstoren en het regenere- kappen van bomen zijn de sterkst levende
milieuproblemen onder kinderen (Van der
rend vermogen van de natuur aantasten.
Jongeren waarderen deze verschijnselen Hoeven 1992 p.65). Bij het kappen van het
op hun eigen manier die in bepaalde opzich- tropisch regenwoud gaat het ook vooral om
ten afwijkt van die van volwassenen. Wat de aantasting van natuur, niet om uitputting.
betreft de waardering van milieuproblemen Dat het vernietigen van tropisch regenwoud
is het overigens ook zinnig om onderscheid het verdwijnen van vele soorten planten en
te maken tussen de beleving van kinderen tot dieren tot gevolg heeft, spreekt kinderen aan
ongeveer 10 a 12 jaar, en die van jongeren als aantasting van de natuur. Dat met het
boven die leeftijd. In de kijk op de natuur verloren gaan van die soorten ook potentiële
hulpbronnen verdwijnen in de vorm van
treden ontwikkelingsfasen op.
Kinderen beleven natuur als iets moois genetische diversiteit, speelt in hun denkwewaarvan het bestaan op zichzelf essentieel is reld, nog nauwelijks een rol. De natuur als
voor het menselijk leven. Jonge kinderen leverancier van hulpbronnen staat nog op de
voelen zich sterk betrokken bij de natuur. achtergrond. Hoewel er bij kinderen nog
Eigenlijk is er voor hen geen onderscheid, geen sprake is van inzicht in het verschil in
tussen mensen en natuur. Dat hangt samen karakter tussen uitputting, vervuiling en aanmet het feit dat kinderen tot zo'n 8 jaar cen tasting, heeft het onderscheid tussen deze
sterke neiging tot antropomorftsme hebben. drie categorieën milieuproblemen indirect
Dat wil zeggen dat. zaken uit de levende toch een duidelijke betekenis voor hen.
natuur, vooral dieren, bekeken worden alsof
Intussen gaan de kinderen op iets latere
het mensen zijn (Margadanten Van Kempen leeftijd mensen overigens meer en meer als
1990, p.21). Deze kinderen maken geen aparte categorie zien. Een categorie die niet
voor gevolgen zal hebben. Ten tweede de
oorzaak-kant wat zijn de maatschappelijke
oorzaken van milieuproblemen (en welke rol
spelen jeugdigen daarin)? Een concrete vertaling hiervan voor hetzelfde milieuprobleem
is waarom er, in het bijzonder door jongeren,
zoveel batterijen gebruikt worden voor apparaten als de walkman.
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zozeer tot de natuur behoort, maar er gebruik van maakt (Van der Hoeven 1992,
p.50). Bij jongeren blijkt er dan ook geleidelijk een duidelijke waardering van 'misbruik
van de natuur' te zijn ontstaan. Dat misbruik
bestaat uit te veel en verkeerd gebruik: 'De
natuur kan het niet bijhouden, zo snel gaat
het kapot' (Dijkman en Voragen 1990, p .48).
Te veel gebruiken leidt tot uitputting en
verkeerd gebruik kan gezien worden als het
herkennen van aantasting. Samengevat is op
jonge leeftijd de werking en aanwezigheid
van natuur op zichzeif een belangrijke waarde, terwijl met de leeftijd het inzicht in de
gebruikswaarde van de natuur voor mensen
veld wint.

zijn en bij de verbranding in een afvalverbrandingsinstallatie komen schadelijke emissies vrij. Wat betreft speelgoed zijn voor
duurzaamheid de volgende vragen opportuun: Wat voor soort plastic is het? Of waar
komt het hout vandaan? Hoe is bet hout
verduurzaamd? Wat gebeurt er met het speelgoed als het is afgedankt? Hoe is het verpakt?
Welke vervuilende processen zijn toegepast
bij de fabricage?
De enige reden om de tweeslachtige term
'duurzaam' te gebruiken, is dat het mondiaal
ingeburgerd jargon is (Opschoor en Van der
Ploegt 1990). Desondanks geeft hij goed aan
wat het grote belang van jeugdigen bij het
oplossen van milieuproblemen is. Het begrip
duurzame ontwikkeling is bekend geworden
in de betekenis die er aan is gegeven in het
De betekenis van 'duurzame
rapport Our Common Future van de VNontwikkeling
commissie voor milieu ea ontwikkeling.
De feitelijke betekenis van milieuproble- Duurzame ontwikkeling komt tegemoet aan
men is voor kinderen en jongeren niet altijd de behoeften van vandaag, zonder de mogehetzelfde als voor volwassenen. De lange- lijkheden voor toekomstige generaties om in
termijn betekenis is het grootst voor hen die hun behoeften te voorzien aan te tasten
over lange tijd nog leven en dat is de huidige (WCED 1987, p.43). De huidige generatie
jeugd. Sedert het aanvaarden van nieuwe moet een situatie achterlaten, die, wat betreft
uitgangspunten voor beleid in het Nationaal de mogelijkheden voor leven en ontwikkeMilieubeleidsplan (NMP) wordt er in Neder- ling voor de jeugd van dit moment en hun
land officieel gestreefd naar 'duurzame ont- kinderen, hetzelfde biedt wat de huidige
wikkeling1. Het woord duurzaam verwijst generatie heeft aangetroffen,
daarin naar de relatie tussen de maatschappij
'Duurzame ontwikkeling' is dus welbeen het milieu. In het normale spraakgebruik schouwd vooral voor de jeugd van groot
heeft de term duurzaam in de eerste plaats belang. Niettemin blijft het juist bij kinderen
een andere betekenis. Iets wordt duurzaam merkwaardig om het begrip 'duurzaam' zo
genoemd als het lang mee gaat. Dat is lang te interpreteren dat het alleen op de relatie
niet altijd duurzaam in de zin dat het milieu tussen mensen en het fysieke milieu betrekniet wordt belast. Duurzaam speelgoed bij king heeft. Voor kinderen is de mogelijkheid
voorbeeld moet goed geconstrueerd zijn en op 'duurzame ontwikkeling' meestal meer
gemaakt van materiaal dat bestand is tegen afhankelijk van het sociale milieu. Earls en
spelen en alles wat kinderen verder met speel- Carbon (1993, p.112) gebruiken ook de
goed doen. Het materiaal kan 'duurzaam' term 'duurzame ontwikkeling' (sustainable
plastic zijn, of Verduurzaamd' hout. Dat development). Zij betogen dat de mogelijkbetekent absoluut niet dat de milieubelas- heden daarop voor kinderen voornamelijk
ting van het produkt gering is. Het verbran- bepaald worden door sociale omstandigheden van plastic, waaronder afgedankt speel- den. Voor de kans op een leven in redelijke
goed en verpakkingsmateriaal, veroorzaakt omstandigheden zijn in veel samenlevingen
een milieuprobleem. Er worden grondstof- overleven en goed onderwijs op korte terfen gebruikt die voor verder gebruik verloren mijn belangrijker dan de milieucondities op
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de lange termijn. Dat geldt voor grote delen
van de Derde Wereld, maar ook in belangrijke delen van grote steden in de Verenigde
Staten en Europa. Milieu-omstandigheden
op de korte termijn hangen overigens in veel
gevallen wei samen met sociaal-economische
omstandigheden waarin kinderen opgroeien.
Milieu-omstandigheden hebben bovendien
in bepaalde .gevallen een duidelijke invloed
op de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen.

Verkeersveiligheid

Risico's in de vorm van k&ns op ongewenste
gebeurtenissen zijn voor kinderen soms ook
veel groter dan voor volwassenen. Dan gaat
het niet name om risico's in de directe woonomgeving. Het meest in het oog springend is
de verkeersveiligheid op straat. Voor kinderen is het gevaar om aangereden te worden
waarschijnlijk een van de grootste directe
milieuproblemen. De omvang van dit risico
wordt grotendeels bepaald door de omvang
van het autoverkeer in en de inrichting van de
woonbuurt. De gebouwde omgeving kan
Betekenis van ntilieu-efficten
door het ontwerp risico's voor kinderen met
Milieu-effecten leiden tot verstoring van zich brengen. De hoeveelheid autoverkeer
het leven van mensen. Deze verstoring heeft en vooral ook de snelheid waarmee gereden
de vorm van hinder en risico's. Bij hinder wordt, is afhankelijk van de planning van de
bestaat er een vorm van zintuiglijke belas- wijk. De hele inrichting van de woonomgeting, bij voorbeeld door stank of lawaai. Bij ving behoort tot het leefmilieu van kinderen
een risicois er alleen sprake van een dreiging. en vele aspecten daarin kunnen bedreigend
Risico's ontstaan door de kans op bepaalde zijn. Een voorbeeld daarvan buiten het verongewenste gebeurtenissen, bij voorbeeld keersprobleem is de aanwezigheid van vijvers
ongelukken, maar ook door de kans op nega- met steile oevers die een dreigend gevaar
tieve gezondheidseffecten door aanwezige kunnen vormen voor kinderen.
vervuiling of verstoring van het dagelijkse
leven. De permanente dreiging bij risico's
Lawam en lood
kan net zo belastend zijn als chronische of
Bepaalde vormen van hinder hebben voor
voortdurende hinder.
kinderen andere gevolgen dan voor volwasBepaalde vormen van hinder en/of risico's senen. Bij normstelling voor geluidhinder
zijn speciaal voor kinderen en jongeren van wordt bij voorbeeld onderscheid gemaakt
grote betekenis. Dat is bij veet gezondheids- tussen de lawaai belasting overdag > 's avonds
risico's het geval. Er zijn zelfs risico's die en 's nachts. In de nacht is de norm het
alleen voor kinderen bestaan, bij voorbeeld strengstvanwege de gevolgen voor de nachtde gevolgen van PCB'S (polychloorbifenylen) rust. Op het moment dat kinderen gaan
in moedermelk. Algemeen gelden voor veel slapen is de norm minder streng en is de
toxische stoffen voor kinderen lagere drem- lawaaibelasting groter. lawaai werkt echter
pelwaarden dan voor volwassenen. Gevolgen niet alleen verstorend voor de nachtrust. Het
van vervuiling in bodem, lucht en water functioneren overdag wordt er ook door
hebben in de meeste gevallen bij kinderen aangetast. Dat geldt voor volwassenen, maar
een grotere kans om tot uiting te komen. In zeker ook voor kinderen, waarbij de gevolde beoordeling van bepaalde milieuproble-, gen op de lange termijn niet onderschat
men speelt dit gegeven dan ook een belang- mogen worden. Over lawaai is bekend dat
rijke rol. Bij de vondst van gif in de bodem het negatieve effecten heeft op de functies
van woonwijken is één van de eerste aan- die van belang zijn voor leerprestaties {Wachs
dachtspunten of kinderen daar bij het spelen en Gruen 1982). Lawaai beïnvloedt zowel de
gemakkelijk mee in aanraking komen (zie concentratie en de aandacht, als het geheuverder het artikel van Verloove-Vanhorick in gen.
dit nummer).
De lawaaibelasting van kinderen is hoog.
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Lawaai belasting beeft invloed op caai ontwikkel ing en leesvaardigheid

De belasting door achtergrondgeluid in
woningen, dus nog zonder de geluiden van
buiten de woning erbij te betrekken, ligt in
de vs gemiddeld al boven de norm die EPA, de
Environmental Protecrion Agency, voor lawaaibelasting stelt (Wvhlwill en Heft 1987,
p.293), Cohen en anderen (1973) srelden
vast dat er ook verband bestaat tussen lawaaibelasting afkomstig van buiten de woning
enerzijds, en taalontwikkeling en leesvaardigheid anderzijds.
Een ander voorbeeld van een milieu-effect dat in het bijzonder kinderen treft is
loodbelasting. Die is in Nederland voor het

Foto: Rob Rietvelt

grootste deel van het wegverkeer afkomstig,
waarbij kinderen loodverbindingen via stof
binnenkrijgen. Ook in het geval van verhoogde bloedloodgehalten zijn ieesachtcrstand en in het algemeen effecten op de
cognitieve ontwikkeling van kinderen aangetoond (Stumpetl9&9yp. 199; Vertoove-Vanhorick in dit nummer).
Of de leerprestaties onder lawaaibelasting
of blootstelling aan loodverbindingen te lijden hebben is altijd een kwestie van een
combinatie van blootstelling en persoonskenmerken. Het effect van leerachterstand
treedt lang niet bij ieder kind op en er zal dus
641
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Jongetjes spelen op vervuilde grond in Geertruidcnberg

maar een beperkt aantal kinderen blijvend
een achterstand oplopen. Het zal echter duidelijk zijn dat voor de kinderen die het treft,
de gevolgen van verminderde leerprestaties
en cognitieve vaardigheden op de lange termijn aanzienlijk zijn.
Hoofdoorzaak: afwenteling van lasten
De kern van milieuproblemen ts dat ze
ontstaan door afwenteling van lasten. Menselijke activiteiten die de leefomgeving aantasten worden verricht vanwege de voordelen voor degene die handelt. Die voordelen
hebben niets met het milieu te maken en de
gevolgen voor het milieu zijn neveneffecten.
Die lasten worden op de maatschappij afgewenteld. Er zijn drie soorten afwenteling
{Telkgtn en Woltink 1992, p.6ó). De eerste
vorm \$ geografische afwenteling. De produktie van goederen op de ene plaats levert elders
vaak milieuschade op. Afvalstoffen kunnen
geloosd worden in een rivier die het naar
elders vervoert, of schadelijke stoffen kunnen
Jeugd en samenleving december 1993 12

Foto; Kees Bennema (HH)

uitgestoten worden waarna ze door de wind
worden verspreid. Dat lasten op deze wijze
op anderen afgewenteld worden heeft weinig directe betekenis voorkinderen of jongeren. Een uitzondering is dumping van gevaarlijk afval op plaatsen waar kinderen spelen , wat aan de orde is bij bodemvervuiling in
woonwijken. De twee andere vormen van
afwenteling zijn yoor jeugdigen van groter
betekenis.
De tweede vorm is afwenteling van lasten
in de tijd. De vervuiling van de bodem met
nitraten (door overbemesting) leidt op lange
termijn tot vervuiling van drinkwater. Een
ander voorbeeld is de toename van gassen in
de atmosfeer als koolzuur, methaan, lachgas
en 'zachte CFK'S', die door de industrie worden gepropageerd ais vervangers van CFK'S
(chloorfluorkoolwaterstoffen). Deze zorgen
door een versterkt broeikaseffect voor klimaatverandering. '
Btjna alle vormen van uitputting van na-'
tuurlijke hulpbronnen zijn ook voorbeelden
van voordelen hier en nu ten koste van

Van de redactie

i

Als ik tijdens het 'spitsuur' thuis In de ren en jongeren bij organisaties als Grcenkeuken sta en mezelf af en aan zie rennen naar pcace en de aantrekkingskracht die allerlei
de vele afvalbakken, dan bekruipt me regel- natuur- en milieu-organisaties op hen uitoematig het gevoel dat het onzinnig is om te fenen.
denken dat dat helpt. Toch wordt het steeds
Veel minder duidelijk kan de vraag beantmeer een tweede natuur. Zelfs enveloppen woord worden wat er nodig is om kinderen
belanden in de papierbak, het miniemste en jongeren tot milieubewuste consumenten
flesje gaat bij de verzameling voor de glasbak en producenten op te voeden. Daar doemt
en sinds kort beschikken we in onze buurt om te beginnen het probleem op van de
over aparte bakken voor kleding> schoeisel, voorbeeldwerking, de identificatie met de
kunststoffen en natuurlijk de chemo-bak. volwassenen. Ik denk dat de voorbeeldfuncOok mijn amateuristische composteer-acti- tie een onmisbare schakel is in de overdracht
viteiten hebben ervoor gezorgd dat het al- van normen en waarden die voor een beter
lengs moeilijker is geworden organisch afval behoud en beheer van de natuur moeten
gewoon Veg te gooien'.
zorgen. Een van de meest tot de verbeelding
De zin van deze tijdrovende splitsingen sprekende aspecten van het 'afvalproject* in
ontleen ik meer aan de voorbeeldwerking groep 8 was volgens mijn oudste zoon het
dan aan het veronderstelde effect op korte interview met twee mensen van de gemeentermijn. Immers, vuilverwcrkings bed rijven telijke reinigingsdienst: 'de ene was vuilnisblijken niet altijd te weten waar ze met het man en de ander gaf de vuilnismannen les in
keurig gesplitste afval naar toe moeten en ik milieu en het probleem, van het afval'. In het
gebruik de auto om mijn verschillende bak- ^interview-verslag merkt hij tot slot op: 'Hij
ken naar hun plaats van bestemming te bren- : was heel trots op zijn werk en hij wenste voor
gen. Bewust omgaan met de verwerking van ; ons een schone toekomst.'
De vraag welke waarden en normen van
aivaiprodukten in het dagelijks bestaan en
het selectief en kritisch gebruiken van milieu- belang zijn voor een duurzame omtwikkebelastende produkten is echter het minste ling - dat wil zeggen een vorm van ontwikkedatje als ouder kunt doen. Op die manier laat ling voor huidige generaties die geen afbreuk
je je kinderen zien dat het niet vanzelf spreekt doet aan de ontwikkehngsmogelijkheden
dat * anderen' wel zorgen voor het afval dat voor de volgende generaties - houdt ook de
Commissie L&nge Termijn Milieu Beleid
we zelf produceren.
Dat kinderen en jongeren zich zeer be- (CLTM) bezig. Deze vaste commissie van de
trokken voelen bij milieuproblemen staat Centrale Raad voor Milieuhygiëne is belast
buiten kijf. Uit het beschikbare jeugdon- met het maken van toekomstverkenningen.
derzoekkomt telkens naar voren dat 'milieu' Ter voorbereiding van hun tweede advies
als waarde hoog scoort bij jongeren. In het vroegen zij de redactie van Jeugd en samenlaatste Schotierenonderzoek noemt 62 pro- leving mee te denken over het vraagstuk van
cent van de meisjes en 53 procent van de de overdracht van normen en waarden, over
jongens het milieu als grootste maatschappe- de opvoeding van de jeugd op dit gebied.
Hoewel de redactie met plezier aan dit
lijk probleem (NIBUD 1993). Tegenover het
gebrek aan belangstelling voor formele poli- verzoek gehoor gaf bleek het antwoord op de
tiek staan de grote betrokkenheid van kinde- vraag uitermate complex. Allereerst ontbreekt
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toekomstige generaties, dus de jeugd van nu gebruik dat mensen van de natuur maken en
en hun kinderen. Veel jongeren, maar ook ook dat daarbij gebruik en misbruik kunnen
niet al te jonge kinderen, zijn zich in sommi- worden onderscheiden. Toch blijken ze uog
ge gevallen sterk bewust van dit soort ver- sterk geneigd om bij misbruik schuldigen aan
schijnselen. De afbraak van de ozonlaag door te wijzen. Dat doen ze rechtlijnig en weinig
genuanceerd. Het algemene idee is dat menCFK'S en het gevolg van toenemende ultraviolette straling zijn redelijk bekend. Juist dit sen voor geldelijk gewin, door gemakzucht
soort afwenteling op de mensen van de toe- en onnadenkendheid slecht met de natuur
omgaan {Dijkman en Voragen 1990, p.49).
komst wordt als bedreiging gevoeld.
De derde vorm is de afwenteling van Dat activiteiten die het milieu belasten in veel
milieuschade óp de maatschappij als geheel. gevallen winstgevend zijn is een inzicht dac
De voordelen van veel gedragingen komen bij jongeren dus wel bestaat. Niettemin is
terecht bij een individu of een kleine groep, 'misbruik' vooral een negatieve kwalificatie,
bij voorbeeld een bedrijf. Tegelijk zijn de die suggereert dat het vooral gaat om een
nadelen in de vorm van milieu-effecten voor mcntaliteitskwestie. Dat wijst niet op het
de gehele maatschappij. Dat geldt voor di- herkennen van een structureel verschijnsel
rect vervuilende handelingen als het op straat als lastenafwentcling. Dat is een structureel
gooien van snoeppapiertjes of kauwgom. verschijnsel dat voor iedereen geldt en dat
Maar het geldt ook voor het gebruik van net zo goed van toepassing is op alle milieuvrijwel alle consumptiegoederen die het mi- belastende activiteiten die doorgaans niet als
lieu belasten. De jongere op zijn brommer 'misbruik' gekwalificeerd worden. Zelfs bij
rijdt erop vanwege de persoonlijke voldoe- volwassenen is dit inzicht overigens niet diep
ning en het gemak. De lasten in de vorm van geworteld. Zij delen mensen, houdingen en
het lawaai, de stank en de vervuilde lucht gedrag ook graag in volgens de simpele tekomen voor rekening van de maatschappij. genstelling milieuvriendelijk versus milieuVerschijnselen als deze, waarin sprake is van onvriendelijk. Daarop kom ik nog terug.
Het feit dat lasten in de vorm van milieuindividuele voordelen en collectieve nadelen, worden sociale dilemma's genoemd (Lie- effecten 20 eenvoudig afgewenteld kunnen
brand m Van Ltmge 1989), Ze houden voor worden is de belangrijkste oorzaak van het
ieder mens individueel een moeilijke keuze ontstaan van milieuproblemen. Het verklaart
in tussen enerzijds direct persoonlijk voor- ook voor een belangrijk deel het verschil in
deel, tegenover aan de andere kant directe milieubesef en gedrag waarbij het milieu
persoonlijke kosten en een voordeel voor een ontzien wordt. Jongeren hebben zelf ook
groot aantal anderen. Het individuele korte - een duidelijke neiging tot afwenteling. Jontermijn belang botst met het collectieve lan- geren geven zelf bijna allemaal aan niet van
de voordelen van een brommer af te zullen
ge-termijn belang.
zien. Ook kunnen de meesten zich niet voorHebben kinderen en jongeren inzicht in stellen dat ze later af zullen zien van een auto
het verschijnsel afwenteling als hoofdoor- (zie Beke e.a. 1993). De argumentatie die ze
zaak van milieuproblemen? Voor kinderen daarbij geven illustreert de werking van het
geldt dat het beeld van de oorzaken van afWenteiingsmechanisme, Dat gebruik van
aantasting van de natuur vooral een kwestie de natuur te veel en verkeerd kan zijn, daarvan goed en slecht gedrag is, en van schuldi- van zijn jongeren zich wel bewust. Dat de
gen en onschuldigen. Inzicht in een structu- optelsom van alle individueel gebruik uiteinreel verschijnsel als het afwentelingsmecha- delijk 'te veel eri verkeerd gebruik' betekent,
nisme bestaat er nog niet. Het is echter de wordt niet doorzien. Of het wordt verdronvraag of dat inzicht bij jongeren wel aanwe- gen: 'de auto is niet de grootste vervuiler
zig is. Zij zijn zich meer bewust van het (Dijkman en Voragm 1990, p.74).
643
Jeugd en samenleving december 1993 12

Maarten Wolsink

Milieuproblemen: houdingen en gedrag van jongeren

onderzocht, maar er is geen reden om aan te
nemen dat de houding van jeugdigen minder
positiefis. Integendeel, want onder volwassenen is er een zwak verband met leeftijd: op
lagere leeftijd is de milieuhouding iets positiever. Waarschijnlijk voeren in de milieu houding bij met name kinderen andere aspecten de boventoon dan bij jongeren en
volwassenen. De waardering van kinderen
voor natuur betekent waarschijnlijk dat stellingen die over natuur gaan door kinderen
afwijkend beoordeeld worden. Hetzelfde
geldt voor stellingen waarin het müieugebruik wordt benadrukt, omdat kinderen zich
van dat gebruik nog nauwelijks bewust zijn.
De stellingen die ais voorbeeld van de milieuhouding zijn genoemd (over 'ongerepte natuur' en 'milieuproblemen op de koop toe
nemen') zullen door kinderen sterker afgewezen worden dan door volwassenen.
De grootste verschillen tussen milieubesef
van jeugdigen en volwassenen zuilen optreden bij acriebcreidheid en offerbereidheid.
Het gaat hier om intenties tot handelingen
die voor kinderen, maar ook voor veel jongeren, buiten de mogelijkheden liggen. Jeugdigen kopen geen auto's en betalen geen
rioolbelasting. Ze kunnen dus ook geen offerbereidheid tonen door meer geld over te
hebben voor loodvrije benzine of voor belasting ter bestrijding van waterverontreiniging.
Met andere woorden: jongeren hebben beperkte mogelijkheden om hun positieve milieuhouding in concrete gedragingen om te
zetten.

Mitimtbesef: houding en
gedragsintenties

De afwenteling van lasten op anderen of
op de maatschappij is de kern van milieuproblemen. Omdat de nadelen van gedrag niet
of nauwelijks terechtkomen bij degene die
handelt spelen ze als handelingsmotief maar
een beperkte rol. Willen die nadelen in het
gedrag toch een doorslaggevende rol spelen,
dan zijn er twee mogelijkheden. De nadelen
van milieubelastend gedrag moeten duidelijker bij het individu terechtkomen. Dat betekent in veel gevallen dat de lasten voor de
maatschappij in de prijs van consumptiegoederen tot uiting moeten komen. Voor jongeren betekent dat bij voorbeeld veel duurdere
batterijen voor de walkman. Deze weg kan
alleen door collectieve, vooral politieke, beslissingen bewandeld worden. De tweede
mogelijkheid is dat min of meer vrijwillig de
verantwoordelijkheid voor de benadeling van
anderen geaccepteerd wordt en dat daaraan
vervolgens gedragsconsequenties verbonden
worden. Het herkennen en erkennen van
verantwoordelijkheid voor de milieu belasting van het eigen gedrag wordt meestal
milieubesef'ge no emd.
Milieubesef bestaat uit drie componenten
(Nelissen e.a. 1987 p.54). In de eerste plaats
een algemene müieuhoitding} die tot uiting
komt in het al of niet onderschrijven van
stellingen als 'de ongerepte natuur hoeft wat
mij betreft niet koste wat kost behouden te
blijven1 en *als we hier goed willen verdienen
zullen we nu eenmaal wat milieuproblemen
op de koop toe moeten nemen'. Naast deze
Houding is nog geen gedrag
houding onderscheidt Nelissen de componenten actiebereidheid (stellingen als 'deelIn het verleden werd vaak de term milieuname aan demonstraties tegen het kappen gedrag gebruikt ter aanduiding van alle hanvan bomen is niets voor mij') en offerbereid- delingen die op een of andere wijze verband
heid {*yooi een auto die op loodvrije benzine houden met het milieu. Het milieugedrag
rijdt heb ik best iets meer geld over').
van mensen, dus ook van jongeren, zou op
Bij volwassenen is de eerste component> grond van de gevolgen kunnen variëren van
de milieuhouding, over het algemeen posi- milieu-onvriendelijk tot milieuvriendelijk.
tief. De twee andere componenten blijven
Het leggen van een verband tussen een
daar ver bij achter. Of het milieubesef van de positieve milieizhouding en gedrag dat net
jeugd net zo in elkaar zit is niet systematisch milieu zo rnin mogelijk belast is moeilijk. De
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nen jongeren ook als ze pessimistisch zijn
over de toekomst van het milieu, maar nauwelijks een concrete eigen verantwoordelijkheid daarvoor zien {Dijkman en Voragen
1990, p.90).
Bij veel vormen van milieugedrag is een
nog belangrijker persoonsgebonden factor
de perceptie van de eigen effectiviteit (Bandura 1982). Een welwillende houding tegenover het milieu is niet voldoende, want
voor het omzetten van attitude in gedrag
moet ook het idee bestaan dat de handelingen die een individu kan verrichten werkelijk
een bijdrage leveren aan een verandering van
de situatie in de gewenste richting. Er moet
een zeker gevoel bestaan dat het doel van het
gedrag binnen de persoonlijke controle ligt.
Dat gevoel is bij kinderen laag, ais het om het
milieu gaat (Dijkman en Voragen 1990, p.72).
Bij veel vormen van milieurelevant gedrag is
de perceptie van de eigen effectiviteit een
belangrijke factor, omdat milieuproblemen
vaak het gevolg zijn van het handelen van
ontelbaar vele individuen waardoor het eigen gedrag maar een minuscuul aandeel in
het totaal betreft.
In veei gevallen ondersteunen de normen
van de sociale omgeving individuen niet bij
het omzetten van een houding in gedrag.
Daarvoor hoeft de sociale norm niet negatief
te zijn. Wanneer iemand zijn gedrag wil
wijzigen in een milieuvriendelijke richting,
dan werkt ook een neutrale sociale norm
remmend. Als het nieuwe gedrag op geen
enkele manier leeft binnen de sociaJe groep
soonsgebonden factoren die de omzetting van waartoe iemand behoort, bij voorbeeld omattitude in gedrag kunnen verhinderen. Zo dat het nooit onderwerp van gesprek is, dan
kunnen mensen van mening verschillen over wordt het nieuwe gedrag niet sociaal onderde mate waarin ze zelf verantwoordelijk zijn steund. De verandering van het gedragspavoor bepaald gedrag en de gevolgen ervan. troon kan reacties van de omgeving oproeHet inzicht in de eigen verantwoordelijkheid pen en wanneer iemand zich dat realiseert,
bij het ontstaan van milieuproblemen is soms kan het een belemmering voor gedragsverbelangrijker dan de milieuhouding. De ruimte andering vormen.
voor de jeugd om in hun gedrag het milieu te
Sociale normen kunnen ook regelrecht
ontzien is klein. Veel beslissingen worden milieuvriendelijk gedrag tegenwerken. Dat
voor hen genomen en op collectieve beslis- komt bij voorbeeld bij veel consumptieve
singen die tot milieubelasting leiden hebben bestedingen voor. Bezit en consumptie van
ze geen invloed van betekenis. Dat herken- diverse goederen kan status betekenen. Voor
fundamentele oorzaak voor het verschil tussen het besef van de maatschappelijke gevolgen en het gedrag is de afwenteling, het feit
dat milieubelasting voornamelijk gevolgen
heeft voor anderen. Dat is de oorzaak bij
volwassenen, maar bij jeugdigen is het niet
anders. Het verschil is dat het bij jongeren
om andere gedragingen gaat en om andere
ve r an twoo rde lij kheden,
Tussen een houding en de omzetting in
concrete handelingen kunnen vele barrières
bestaan. Er zijn voor vrijwel alle soorten
gedrag factoren die de handelingsvrijheid
beperken (limitatievefactoren). Huishoudelijk chemisch afval, zoals batterijen, verfoplossers en dergelijke, kan alleen buiten het
huisvuil of het riool worden gehouden, als er
inleverpunten zijn. Voor jeugdigen is de
handelingsvrijheid beperkt. Limitatieve factoren bestaan juist bij kinderen. Veel consumptiegoederen van kinderen zijn door
anderen, ouders of school, uitgekozen. Of
kinderen ecologisch verantwoord geteelde
groenten eten wordt in de eerste plaats bepaald door degene die het voedsel koopt en
op tafel zet. Een ander voorbeeld: veel consumptiegoederen zijn verpakt op een wijze
waarop kopers zelf misschien in het geheel
geen prijs stellen. Aanschaffen van een produkt zonder verpakking die direct in de
vuilnisbak verdwijnt is in veel gevallen moeilijk. Talioze voorbeelden hiervan zijn te vinden in speelgoedwinkels, waar veel speelgoed in zogenaamde blisters is verpakt.
Naast gedragsbeperkingen zijn er ook per-
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kinderen zal de sociale norm in de eerste
plaats door de ouders worden bepaald en in
de tweede plaats door de school. Met het
stijgen van de leertijd komt steeds meer de
norm van de leeftijdgenoten naar voren.
De sociale normen zijn niet alleen beperkend voor gedrag waarin met het milieu
rekening wordt gehouden. Ze kunnen ook
stimulerend werken en juist dat is één van de
mogelijkheden voor kinderen en jongeren.
Ze maken deel uit van diverse sociale netwerken (gezin, school, verenigingen) waarin ze
elkaar, maar vooral ook volwassenen kunnen
beïnvloeden. Kinderen kunnen hun ouders
wijzen op gedragingen die milieubelastend
zijn. Milieu is thuis in veel gezinnen regelmatig een gespreksonderwerp, maar het is tegelijk een moeilijk onderwerp omdat het bijna
altijd direct over concrete gedragingen van
huisgenoten gaat (Dijkmanen Voragen 1990,
p.75). Kinderen en jongeren zijn in hun
normen overigens ook selectief, afhankelijk
van hun eigen belang. Zo blijken sommige
kinderen kritisch tegenover het autogebruik
van hun vader, terwijl het autogebruik van
moeder, onder andere voor het brengen en
halen van kinderen, minder negatief wordt
beoordeeld (Van der Hoeven 1992, p.104).
•
Typen van milienrelevantge&r&g
Inmiddels is uit alle onderzoek naar het
verband tussen milieuhoudingen en milieurelevant gedrag duidelijk geworden dat 'milieugedrag1 geen zinvol begrip is (Ttüegen en
Wolsink 1992, p.98). De indeling van milieuvriendelijk tot -onvriendelijk blijkt te simpel. Het zwakke verband tussen milieuhouding en gedrag ontstaat doordat er maar heel
weinig gedrag bestaat waarvan het milieueffect het hoofdmotief is.
Milieu-effecten zijn vrijwel ai tijd neveneffecten. Niettemin hebben bijna alle handelingen milieuconsequenties en daarom is bijna
alles 'milieugedrag'. Jong of volwassen maakt
niet uit: een sterk besef van de milieuproblematiek kan onmogelijk betekenen dat milieu-effecten bij alle handelingen het door64ó
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slaggevende motief vormen.
Een voorbeeld- Stel dat een meisje voor
haar moeder die in het ziekenhuis ligt een
boeket bloemen mee wil nemen. Het motief
voor dit gedrag is duidelijk. Het milieu ais
primair motief zou onmiddellijk betekenen
dat het idee verworpen wordt. Snijbloemen
zijn milieubelastend door de energie en de
gifstoffen die bij de teelt gebruikt worden.
Die relatie is nog te overzien, maar er zijn
nog veel complexer gevolgen. Zo leidde het
vervoer van groenten naar Nederland en van
onder andere bloemen naar Israël vorig jaar
tot een ramp met een vrachtvliegtuig dat
hiervoor constant heen en weer vloog (meer
transport betekent meer risico's). Nu leidt
een sterker gevoel van onveiligheid tot een
verhoogd niveau van hinder door geluid,
wanneer beide" door dezelfde bron veroorzaakt worden (Fields 1992, p.28). Het neerstorten van het El-Al toestel in de Bijlmer
heeft zodoende geleid tot meer geluidoverlast door vliegverkeer. Hoe zou een meisje
dat in Tel Aviv een bloemetje koopt voor
haar zieke moeder de gevolgen van lawaai
voor Amsterdamse kinderen en volwassenen
in haar beslissing mee kunnen laten wegen?
We kunnen verschillende typen milieureIe van t gedrag onderscheiden. Daarbij moeten we niet alleen uitgegaan van de indeling
naar effect voor de fysieke omgeving (wèl of
niet milieubelastend) en naar sociale betekenis (negatief of positief). Niet de miüeuhouding is bepalend voor welk gedrag wordt
gekozen, maar het primaire gedragsmotief
en het al of niet beschikbaar zijn van alternatieven.
Type 1: Milieubelastende gedragskeuzes
Het gaat hier om gedragingen met grotendeels eenvoudig te vermijden milieu-effecten. Dat wil zeggen dat er gemakkelijk
alternatieven gekozen kunnen worden waarmee het doel wel bereikt wordt, maar waarbij
minder gevolgen voor het milieu optreden.
Een voorbeeld daarvan is het rijden op een
slecht afgestelde bromfiets. Door slechte verbranding ontstaat meer luchtvervuiling en
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ook ontstaat er meer lawaai. Die effecten
kunnen verminderd worden door het kiezen
voor gedrag met hetzelfde doel, maar met
minder nadelige gevolgen voor het milieu.
Kinderen en jongeren vertonen soms gedrag
dat opzettelijk gericht is op het veroorzaken
van schade aan de omgeving: dingen kapot
maken, spullen of voedsel ongebruikt weggooien en dergelijke. Het is exploratief gedrag dat bij de ontwikkeling van het kind
hoort.
Type 2: Gedrag waarbij het milieu wordt
ontzien
Deze categorie bestaat uit de alternatieven voor gedrag van type 1. Milieubelastend
gedrag kan worden vervangen door ander
gedrag waarvan de milieugevotgen geringer
zijn. Dat kan bij voorbeeld zijn het gebruiken
van oplaadbare batterijen voor de walkman,
in plaats van batterijen voor eenmalig gebruik. Een ander voorbeeld is het beter laten
afstellen van de hierboven genoemde brommer. In deze categorie valt ook de uitbreiding van het gedrag met handelingen die de

milieu-effecten verminderen , zoals het gescheiden inleveren van de batterijen bij een
chemokar of in een bak voor klein chemisch
afval. Als duidelijk gekozen wordt voor alternatieven met zo klein mogelijke effecten, dan
wordt in het dagelijks spraakgebruik dit gedrag wel 'milieuvriendelijk1 genoemd. Deze
term is uiterst betrekkelijk, want er zijn nog
altijd duidelijke negatieve gevolgen voor het
milieu.
Type 3: Het achterwege laten van
milieubelastend gedrag
Bij dit gedrag gaat het om het achterwege
laten van gedragingen waarvan de milieugevolgen negatief zijn. Ze worden dan ook niet
vervangen door alternatieven met minder
vergaande gevolgen. Voorbeelden zijn: geen
walkman kopen of hem niet gebruiken met
batterijen; niet op een bromfiets rijden vanwege de vervuiling en het lawaai; niet op
wintersportvakantie gaan vanwege de schade
die dat veroorzaakt. Gezien het directe effect
is dit gedrag milieuvriendelijk, maar het wordt
als zodanig veel minder vaak herkend. De
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meeste mensen die niet gaan skiën laten dat
nier na vanwege de gevolgen van het skiën
voor berghellingen en de vegetatie ter plaatse. Er zijn jongeren die geen walkman bezitten en daarvoor dus ook geen batterijen
verbruiken. Er zijn ook jongeren die zich per
fiets ia plaats van per brommer verplaatsen.
Daarmee zien zij af van duidelijk milieubelastend gedrag. De vraag is echter wat de motieven hiervoor zijn. Misschien zijn er wei enkelen die het achterwege laten vanwege de
milieubelasting, maar andere motieven zijn
veel meer voor de hand liggend. Veel jongeren hebben er het geld er niet voor over of
kunnen helemaal geen walkman of brommer
betalen.
Type 4: Gedrag gericht op verbetering van
het milieu
Dit betrefthandelingen die worden uitgevoerd orn bestaande milieu aantastingen te
herstellen. Milieuverrijking is ook mogelijk
door middel van het planten van bomen of
het enigszins herstellen van ecosystemen door
het uitzetten van planten of dieren die eerder
zijn verdwenen. Jongeren houden zkh met
dit soort zaken wel bezig in het verband van
verenigingen, zoals de World Wildlife Kangers7 de jeugdafdeling van het Wereld Natu urfonds. Ook deelname aan regelmatig
voorkomende acties van scholen om zwerfvuil op te ruimen valt in deze categorie.
Type 5: Stimuleren van milieubelastend
en tegenwerken van milieu-ontlastend
van anderen
Hierbij gaat het om gedrag dat zelf niet
direct negatieve milieugevolgen heeft. Het
gaat om het handhaven of uitbreiden van de ,
mogelijkheden voor anderen om het milieu
te ontzien. Tegenwerking van milieu-acties
van anderen valt hieronder, maar ook het
bemoeilijken van milieuvriendelijk gedrag
van anderen. Een voorbeeld van het laatste is
jeugdvandalisme. Dat richt zich meestal op
allerlei soorten straatmeubilair, maar daar
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zijn tegenwoordig veel voorzieningen bij die
door de bevolking kunnen worden gebruikt
om afval gescheiden in te leveren. Afvalbakken kunnen worden vernield, van papierbakken kan de inhoud in brand worden gestoken
en glasbakken kunnen worden volgegooid
met allerhande rommel. De andere kant is
dat jongeren net als volwassenen ook tot
milieubelastend gedrag aangezet kunnen
worden. Bepaalde produkten worden sorns
alleen in vervuilende verpakking aangeboden.
Als individueel gedrag komt deze variant
eigenlijk maar weinig voor. Meestal gaat het
bij het stimuleren van müieub el astend gedrag om collectief gedrag. In zeer veel gevallen zelfs in de vorm van overheidsmaatregelen. Een voorbeeld dat jongeren raakt is de
ov-jaarkaart voor studenten. Deze maatregel
stimuleerde de mobiliteit sterk, zoals al voor
de invoering voorspeld was. Niet alleen was
er daardoor in Nederland sprake van meer
personenvervoer, maar er werd consumptief
gedrag aangeleerd in een gedragscategorie
met een uitgesproken grote milieubelasting.
De meeste gedragingen die in het dagelijks spraakgebruik 'milieuvriendelijk' worden genoemd vallen onder gedragstypen 2
en 3. Deze gedragingen komen grotendeels
voort uit motieven die niets met het milieu te
maken hebben. Het uiteindelijke positieve
effect op het milieu kan ook sterk betwijfeld
worden. De ene variant heeft nog altijd aanzienlijke milieugevolgen, de andere, het afzien van bepaalde handelingen, leidt tot andere gedragskeuzen die misschien nog veel
milieubeiastender zijn.

Leefstijlen
Veel milieubelasting ontstaat indirect door
de consumptie van produkten en het gebruik
maken van diensten. Jongeren zijn over het
algemeen wel bezorgd over de toestand van
het milieu. Een bezorgdheid die bij kinderen
ook al bestaat> vooral in het signaleren van
aantasting van de natuur. Tegenover het
milieuprobleem nemen jeugdigen zeker een
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positieve houding aan. Er zijn betrekkelijk
weinig directe mogelijkheden om in het eigen gedrag het milieu te ontzien. Met liet
stijgen van de leeftijd worden die mogelijkheden echter steeds groter en worden jongeren steeds belangrijker consumenten. Trekken jongeren uit hun milieubesef consequenties voor hun eigen consumptief gedrag? Hiervoor heb ijc uiteengezet dat het
niet zinvol is om het verband tussen milieu houding en concrete handelingen te bekijken. Zeker bij consumptief gedrag is het zo
dat waar bepaalde uitgaven worden nagelaten, er geld en tijd beschikbaar komt voor
andere uitgaven (Wolsink 1993).
We kunnen de milieubelasting van gedrag
ook in verband brengen met leefstijlen. Leefstijl is geen uitgewerkt begrip, maar 'm de
definities staan drie zaken centraal: het geldbudget, het tijdbudget en de besteding van
beide (Perrek 1993). Cruciaal in de uiteindelijke milieubelasting die wordt veroorzaakt
door het gedrag van iemand, is vooral het
geldbudget. Daaruit volgt meteen dat de
milieubelasting die door kinderen wordt veroorzaakt betrekkelijk gering is. Naarmate
kinderen groter worden valt er meer te besteden, nemen de consumptieve uitgaven toe
en daarmee ook de veroorzaakte milieubelasting. De gevolgen voor het milieu van het
gedrag van jongeren zullen bijna altijd ver
beneden die van volwassenen liggen. Dat
betekent zeker niet dat de leefstijl van de
jeugd niet relevant is. Het betekent vooral
dat de leefstijl die mensen ontwikkelen Ln
hun jeugd van groot belang is voor de milieubelasting die ze tijdens hun volwassenheid
veroorzaken. Dat jongeren milieubelastend
gedrag van het type 1 vertonen, hoort in veel
gevallen bij een bepaalde ontwikkelingsfase.
De gevolgen voor het milieu blijven beperkt,
tenzij in in die fase niet geleerd wordt wat de
effecten van dergelijk gedrag zijn. Dat kan
tot veel belangrijker gevolgen leiden wanneer de jongeren volwassen zijn geworden.
Dijkman en Voragen (1990, p.91) stellen
dat de leefstijl van jongeren weinig goeds
belooft voor de milieubelasting die ze later
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zullen veroorzaken. Er wordt onzorgvuldig
gehandeld tegenover het milieu en jongeren
maken gebruik van de mogelijkheden die
hen geboden worden, ook waar het natuur
en milieu betreft. In termen van leefstijl: ze
stellen zich bij het gebruiken hun budget
consumptief op en aanvaarden de verantwoordelijkheden die daaruit voortvloeien
niet. Volgens Dijkman en Voragen heeft dat
te maken met de wijze waarop jongeren in de
maatschappij participeren. Daarin speelt het
dragen van verantwoordelijkheid nauwelijks
een rol. Daar komt bij dat veel jongeren een
deel van hun tijdbudget opofferen om het
financiële budget te vergroten door middel
van een baantje.
De consumptieve opstelling van jongeren
is een verschijnsel dat gebonden is aan de
(sub)cultuur waarin ze leven. Consumptie
komt niet alleen voort uit eigen voorkeuren,
maar valt ook binnen de normen van de
groep waartoe men zichzelf graag wil laten
behoren. Vtendrick (1993 p.170-171) stelt
vast dat voor ongeschoolde jongeren comsumptie -artikelen en cultuurgoederen vooral middel zijn om uiterlijk vorm te geven aan
zichzelf. De consumptieve besteding van het
geldbudget is gericht op de expressie binnen
de vrije tijd. Hij nuanceert overigens wel het
beeld van het 'geestloze materialisme van de
hedendaagse jeugd' (Veendrick 1993, p. 168).
Een gezaghebbende figuur wat betreft de
beschrijving van trends op het terrein van
waarden is Ron&ld ïngleh&rt. Hij signaleert
een ontwikkeling naar een post-industriële
maatschappij, een nieuwe fase Ln de industriële samenleving (Inglehartl977). Eén van
de kenmerken daarvan is, naast verschuivingen in de economie in de richting van witteboorden werk en dienstverlening, de geringere rol van ideeën van materiële consumptiegroei ten koste van niet-materiële waarden. De veranderingen die hij meent waar te
nemen, illustreert hij veelal met verschillen
tussen waardenpatronen van ouderen en jongeren. Oorspronkelijk heeft hij de milieuproblematiek niet nadrukkelijk als een van de
oorzaken voor de verschuiving in waarden
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genoemd. Later heeft hij juist het groeiend
milieubesef als onderdeel van de opkomst
van niet-materiële waarden aangewezen
(Inglebart 1987).
Het blijft natuurlijk de vraag hoe deze
trends, als ze werkelijk bestaan, zich verhouden tot het toch tamelijk consumptieve gedrag van jongeren. In ieder geval is de jeugd
een periode waarin zowel gedragspatronen
en leefstijl ontstaan, als een periode waarin de
ontwikkeling plaats vindt van meer fundamentele waarden waar Inglehart het over
heeft.
Zoals gezegd komt de milieu belasting
door kinderen en jongeren vooral tijdens
hun volwassenheid tot stand. Als er aandacht
besteed wordt aan milieuproblemen met de
bedoeling dat jongeren zorgvuldiger met
het milieu omgaan, dan is dat iets om rekening mee te houden. Faringi 1992) stelt dan
ook dat aandacht op scholen voor het milieu
vooral een kwestie is van het vormen van een
consumptiegedrag dat vooruitloopt op de
periode dat de jongeren zelf aan het produkneproces deelnemen.
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Pauline Verloove-Vanhorick

Psychische epidemie of gekookte kikker?
De invloed van milieuvervuiling op de gezondheid van kinderen

Ernstige milieuvervuiling kan een desastreus effect hebben op de gezondheid van
mensen. De gevolgen van de Londense smog,
van een kernramp en van ontbladeringsmiddelen zijn iedereen bekend. Over het
mogelijke effect van lichtere vormen van
vervuiling bestaat geen consensus {Doll
1992), Daarvoor bestaat een aantal redenen.
Blootstelling aan een (mogelijk giftige) stof
kan op vele manieren plaatsvinden: door het
eten van voedsel, drinken van water, inademen van lucht en opname via de huid (Gezondheidsraad 1993/04). Vaak vindt de
opname van een stof op meerdere manieren
tegelijk plaats en worden meerdere stoffen
tegelijk opgenomen. Daardoor is het moeilijk een eventueel effect aan één bepaalde stof
toe te schrijven (World Hmtth Organization
(WHO) 1987). Bovendien kunnen verschillende stoffen eikaars effect versterken. Het
beoordelen van het risico dat verbonden is
aan blootstelling aan een stof is daardoor
ingewikkeld, evenals het vaststellen van
advieswaarden voor toelaatbare concentraties.
De zogenaamde *No Observed Effect
Concentration* wordt voornamelijk vastgesteld op basis van toxiciteits gegevens uit
laboratoriumexperimenten met vogels en
zoogdieren. Daarbij wordt als effect-maat
gehanteerd: het al of niet overleven van het
dier, het vermogen nageslacht te produceren, en de groei van jonge dieren. Er kan
geen rekening worden gehouden met soortspecifieke verschillen in gevoeligheid voor de
stof, waardoor de extrapolatie van proefdier
naar de mens moeilijk is. Ook kan niet gekeken worden naar de variatie die er bestaat
in blootstelling aan de stof in ruimte of tijd,
bij voorbeeld door verandering van het
voedingspakket. Toxicologische effecten op

onder andere de celdeling, het afweersysteem en de produktie van hormonen en
enzymen blijven vaak buiten beschouwing.
Het probleem wordt nog ingewikkelder
wanneer er sprake is van 'doorvergiftiging*:
aan de top van de voedselketen (dus ook in de
voedingsmiddelen van de mens) kan de concentratie van een toxische stof die aan de
basis van de keten (in lucht, grond of water)
nog aanvaardbaar laag was, opgelopen zijn
tot onacceptabele hoogte {Gezondheidsraad
1993/04; Van den Broek 1993).
Wat ten slotte een grote rol speelt in veel
discussies over de (on)schadelijkheid van een
geringe blootstelling aan een giftige stof is
het probleem van 'confounding': zijn de
gezondheidseffecten, als ze al gevonden
worden, nu echt een gevolg van de toxische
stof of van heel andere factoren, die tegelijk
van invloed zijn? Zo gaat een lage sociaal economische status samen met een slechtere
gezondheid én met een frequentere blootstelling aan toxische stoffen (bij voorbeeld
mensen die dicht bij een industriegebied
wonen), zodat een oorzakelijk verband moeilijk is vast te stellen.
Merkwaardig genoeg spelen kinderen in
al deze discussies nauwelijks een rol. In dit
artikel geef ik aan waarom zij een groep
vormen waarmee juist expliciet rekening gehouden moet worden (zie ook Hergnsson
1991). Een systematische aanpak is gewenst
om de gezondheidsrisico's voor ongeborenen, zuigelingen, kleuters, kinderen en jongeren duidelijker in kaart te brengen. Op
grond van bestaande literatuur maak ik daarmee een begin: een globale verkenning van
onderzoek waarin verschillende vormen van
milieuvervuiling in relatie tot gezondheid
van kinderen bestudeerd zijn. Als eerste bespreek ik de negatieve gezondlieidseffecten
651
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van lood, omdat die relatief al Ung bekend
zijn en het onderzoek als voorbeeld voor
andere studies kan gelden. Daarna komen
achtereenvolgens aan de orde: andere (zware) metalen, arseenverbindingen, chemische
stoften, luchtvervuiling, straling en ozon.
Voor kinderen zijn strengere normen
nodig
Om een aantal redenen zijn kinderen
kwetsbaarder voor milieuvervuiling dan volwassenen. In de eerste plaats maakt snelle
groei, door de hoge snelheid van celdelingen, een organisme kwetsbaarder voor in-

ontwikkeling verstoren (Arnold 1990; Smart
1991; Copius Peereboom 1993). Bij vroeggeborenen, ongeveer 5 procent van alle zuigelingen, vindt een relatief groot deel van dè
hersenontwikkeling plaats na de geboorte in
plaats van daarvoor, waardoor de kans op
beschadiging nog groter is (Volpe 1991).
Voor de ontwikkeling van het immuunsysteem geldt mogelijk hetzelfde als voor de
hersenen (RIVM 1991).
Daarnaast krijgen zuigelingen met de
moedermelk in korte tijd een relatief hoge
dosis binnen van hoogwaardige voedingsstoffen en afweerstoffen, maar ook van eventueel
geaccumuleerde giftige stoffen (Tyler 1988).

.

Moedermelk: hoogwaardige voedingsstoffen, afweerstofïènón giftige stoffen

vloeden van buitenaf. Uit fundamenteel en
klinisch onderzoek is gebleken dat er bij
voorbeeld voor de hersenen een aantal 'gevoeiige perioden1 in de ontwikkeling bestaan, tijdens de embryonale en foetale tase
maar ook nog jaren na de geboorte, waarin
omgevingsfactoren bepalend zijn voor normale groei en functie (Swaab 1993). Toxische stoffen en straling kunnen de normale
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Uit de farmacologie is verder bekend dat
gencesmiddeien bij kinderen anders werken
dan bij volwassenen. Opname en afbraak
kunnen sneller of juist langzamer verlopen,
afhankelijk van de organen die daarbij betrokken zijn en de rijpheid die het orgaan op
een bepaalde leeftijd bereikt heeft (Drtessen
1990). Ook uit de neonatologie en kindergeneeskunde wordt duidelijk dat een leef-

