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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
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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.
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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
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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
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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
Jeugd en samenleving december
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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-

Van de redactie

het aan essentiële gegevens op dit terrein. Er
zijn maar weinig onderzoekgegevens beschikbaar over de beleving en 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 milieuzaken, 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, een Nationaal Milieu
Plan, streefcijfers en ga zo maar door. Ook
Merbij 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 al 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 veelomvattendheid is illustratief voor het probleem:
het gaat om alle aspecten van het menselijk
(samen }leven. Hoc 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 wc
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 FCB'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 Pauline
Verloove-Vanhorick 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 Tsjernobyl 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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tijdspedficke benadering nodig is, alleen al
vanwege de verschillen in opname en uitscheiding. Zo neemt de huid van een pasgeboren zuigeling, en zeker van prematuur
geboren zuigelingen, relatief veel jodium op
wanneer dat voor desinfectie gebruikt wordt.
Hierdoor kan de schildklierrunctie geremd
worden en een tekort aan het schildklierhormoon ontstaan. De uitscheiding van bepaalde antibiotica door de nieren kan, als gevolg
van de relatieve onrijpheid van de nieren,
traag verlopen. Daardoor treedt een veel te
hoge bloedspiegei op, ook wanneer men een
'kinderdosis' geeft.
Tot slot komen jonge kinderen door hun
gedrag intensief in contact met hun omgeving: kruipend over de grond verkennen ze
alles wat los en vast zit - ook door het in hun
mond te stoppen of erop te bijten.

Lood(vergifti$injf)

Loodvergiftiging werd aanvankelijk beschreven als een bij kinderen vrij vaak voorkomend clironisch ernstig ziektebeeld met
bloedarmoede, koliekachtige buikpijn, zenuwontsteking, hersenontsteking en verder
aspecifieke symptomen zoals zwakheid, prikkelbaarheid, gewichtsverlies, spugen, bleekheid, hoofdpijn, verminderde eetlust en slaapproblemen {Nelson 19ó9), De ernstigste vorm
van deze hersenaandocning kon leiden tot
stuipen en oedeem van de gezichtszenuw
met blindheid tot gevolg. De prognose was
slecht: van kinderen met aantasting van de
hersenen overleed ongeveer een kwart, nog
een kwart bleek na herstel ernstige blijvende
neurologische of mentale beschadigingen te
hebben opgelopen, en vrijwel alle kinderen
hadden een ontwikkelingsachterstand. De
De werking van een (toxische) stof op een diagnose werd gesteld op grond van afwijzich ontwikkelende foetus is nog veel moei- kingen op de röntgenfoto van de lange pijplijker te voorspellen. De iWerkgroep van be en deren en kaken (zogenaamde loodlijndeskundigen' (WGD) stelt normen vast voor tjes). Het loodgehaite in het bloed was daarblootstelling aan toxische stoffen op de ar- bij circa 100 pg/dl (ug of microgram = 10'*
beidsplaats. Daartoe moet voor een stof een gram); als 'normaal' werd toen opgegeven 3
zodanige maximale luchtconcentrarie wor- tot 54 ug/dl.
den aangegeven dat werknemers er gedurenLoodvergiftiging ontstond door het 'eten'
de veertig jaar, veertig uur per week, aan van loodhoudende verf, loden soldaatjes en
kunnen worden blootgesteld zonder dar ander speelgoed, opname van lood uit uitnadelige gezondheidseffecten optreden. Ook laatgassen van autoverkeer, en het drinken
hun nageslacht moet gevrijwaard blijven van van water uit loden waterleidingen. Vooral
schadelijke effecten {De Mik 1993).
bij kinderen met de gedragsafwijking 'pica',
In adviesrapporten, zoals Gezondheidsef- die veel dingen opeten die niet voor confecten en milieufactoren van het Rijks Insti- sumptie bestemd zijn zoals zand, aarde, stetuut voor Volksgezondheid en Milieuhy- nen en gras, kwam loodvergiftiging veel voor.
giëne (RTVM), wordt slechts hier en daar mei- Maar ook andere zuigelingen en kleuters
ding gemaakt van de bijzondere aandacht die kregen al kruipend en spelend op de grond
nodig is voor zuigelingen en kinderen omdat via hand-mond contact veel loodhoudende
zij een extra-risicogroep vormen. Dit leidt stof- en bodembestanddelen binnen. In veel
echter niet tot verscherping van de advies- landen bleek de kans op loodvergiftiging
waarden. Voor stralingsbelasting wordt zelfs extra groot bij gezinnen meteen lage sociaalexpliciet vermeld: 'De vraag of de leeftijds- economische status, die in oude, slecht onafhankeüjkheid van de gevoeligheid voor derhouden huizen woonden met afbladdestraling, inclusief de prenatale periode, vol- rende verf. Daardoor kwamen ook oude
doende in acht wordt genomen in de risico- loodhoudende verflagen in het huis- en tuinfactoren, is niet afdoende beantwoord' (RTVM stof terecht.
19S9).
Een loodgehaite in het bloed van minder
653
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dan 60 pg/dl werd in 1969 veilig geacht
(WHO 1987; Needleman 1992). Sindsdien is
op grond van verder wetenschappelijk onderzoek steeds duidelijker geworden dat ook
een geringere mate van loodvergifh'ging schadelijke effecten heeft, zowel in de eerste
levensjaren als prenataal (Bentur 1991).
Loodgehaltes in het bloed van meer dan 25
ug/dl en zelfs tussen 10 en 25 pg/dl bleken
duidelijk aantoonbare negatieve effecten te
hebben op de ontwikkeling, intelligentie>
motoriek, gedrag en groei {Mc Michad 1988;
Needhman 1990; Sbukla 1991; Bellinger
1991,1992; 'Editorial' JAMA 1992; Sciarillo
1992; Dietricb 1993).
In 1984 hadden in de Verenigde Staten
naar schatting 3 tot 4 miljoen kinderen een
loodgehalte van meer dan 25 ug/di, zodat
gesproken werd van 'onc of the most common environmental pediatrie health probiems in the United States1. In de loop der
jaren is dan ook de grens waarboven het
bloedloodgchalte schadelijk wordt geacht
teruggebracht tot 10 pg/dl (Binder 1992)
en sommigen pleiten ervoor te streven naar
een loodgehalte zo dicht mogelijk bij nul
(Cummins 1992; Smith 1992). De discussie
hierover is in de Verenigde Staten nog allerminst afgesloten. De kosten van screening,
behandeling en primaire preventie door middel van 'groot onderhoud7 in achterstandswijken en ontloding van het verkeer zijn
hoog, en de prioriteitstelling ten opzichte
van andere preventieprogramma's voor kinderen, zoals vaccinaties, is moeilijk {Schoen
1993). Ook buiten de Verenigde Staten is
milieuvervuiling met lood een gezondheidsbedreiging voor kinderen. Druk verkeer in
binnensteden, vooral als de benzine loodhoudend is (Schirnding 1991), en industriële vervuiling worden mede als oorzaak
genoemd {Rabinowitz 1991).
In Nederland wordt sinds 1979 als verantwoorde norm voor het bloedloodgehalte
maximaal 35 pg/dl beschouwd, waarbij 90
procent van de kinderen onder de 25 pg/dl
en 50 procent onder de 20 pg/dl moet
hebben (Stempel 1990). Tussen 1976 en
654
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1978 werden in Arnhem en omstreken bij
kinderen van 2 en 3 jaar oud loodwaarden in
het bloed vastgesteld tussen 12 en 20 pg/dl.
In 1981 hadden 4- tot ó-jarige kinderen uit
Rotterdam en omgeving, Den Haag en Zoetermeer een loodgehalte in hun bloed tussen
4 en 31 pg/dl. Ook in België werden russen
1974 en 1978 waarden tussen 9 en 30 pg/dl
gevonden bij schoolkinderen (Brunekreef
1984T1985). Sindsdien is de ioodbelasting
in Nederland waarschijnlijk verder afgenomen . Of dit ook geleid heeft tot lagere bloed loodwaarden wordt momenteel onderzocht
bij kinderen uit vier plaatsen in Nederland.
Andere metalen en arseenverbindingen
Het metaal cadmium heeft vooral invloed
op het functioneren van de nieren. Verder is
bij koeien effect op de reproduktie vastgesteld, met verminderde vruchtbaarheid en
meer baringscomplkaries. Of dit ook voor
mensen geldt is niet duidelijk {Kreis 1992).
Wel werd in Polen een toename van vroeggeboorten vastgesteld: 20 procent in een sterk
met cadmium en lood vervuild gebied tegenover 8 procent in heel Polen (Norska 1993).
Prenatale blootstelling aan een mengsel van
zware metalen (cadmium, chroom, kobalt,
lood, kwik, nikkel en zilver) in het vruchtwater, bleek samen te hangen met lichte vermindering van het cognitieve functioneren
van de kinderen op 3-jarige leeftijd (hoewel
dit nog binnen de normale range lag) en met
een toename van infectieziekten (Lewisl992).
In Moravië en Silezie werd een samenhang
gevonden tussen de mate van bodemverontreiniging met cadmium en kobalt en het
voorkomen van een aangeboren verhemelteVan aluminium zijn incidentele vergiftigingen bekend, bij voorbeeld na ongecontroleerd storten van afval van een aluminiumrecyeüngbedrijf (Sanz 1992). Een vergiftigd
4-jarig kind was apathisch, somber, onrustig
en had een ernstige aandachtsstoornis. Aluminium wordt ook in verband gebracht met
de ziekte van Alzheimer (vroege demente-
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ring), waarbij het mogelijk Is dat de hersenbeschadiging al vroeg in het leven begint
(Broere 1989).
Van de arseenverbindingen zijn vooral de
anorganische verbindingen toxisch en kankerverwekkend (Gezondheidsraad 1993/02).
In Nederland is de belangrijkste bron de
metaalindustrie, met name de zink- en zinkwitfabricage. Opname gebeurt door inademing, door het drinken van water en mogelijk via de huid. Over effecten op kinderen
bestaan vrijwel geen gegevens. Bij Roemeense
kinderen met verhoogde lood- en arscenopname werden nicrninctiestoornissen en
bloedarmoede vastgesteld (Verberk 1993).
Chemische stoffen
Van vele 'moderne' chemische stoffen
zijn schadelijke gezondheidseffecten bekend.
In hoeverre dat ook het geval is bij geringe
blootstelling, tijdens het werk of wanneer
dergelijke stoffen in het milieu terechtkomen, en of er sprake is van een drempelwaarde, is meestal nog niet duidelijk. Aangeboren
afwijkingen Ujken iets vaker voor te komen
bij kinderen van moeders die dicht bij stortplaatsen van chemisch afval wonen {Geschwind
1992). In gebieden met waterverontreiniging
door benzeen en gechloreerde oplosmiddelen is het percentage pasgeborenen met een
te laag geboortegewicht hoger dan elders
(Witkowski 1992). Bij jongeren die intensief
in aan raking kwamen met aardolieprodukr.cn
en bestrijdingsmiddelen kwamen meer leukemie en andere vormen van bloedkanker
voor {Mulder 1993).
De kankerverwekkende eigenschappen van
polychloorbifenylen (PCB'S) en dioxines zijn
bekend (Gezondheidsraad 1991; Sinks 1992).
Aangezien deze stoffen in de loop van het
leven verder cumuleren in het menselijk
lichaam, doordat ze worden opgeslagen in
vetweefsel, zijn de vastgestelde gezondheidseffecten het resultaat van vele jaren geringe
blootstelling. Men heeft tot nu toe geen
aanleiding gezien om het geven van borstvoeding te ontraden, hoewel pasgeboren kinde-

ren daarmee in korre tijd relatief veel PCB'S en
dioxines kunnen binnenkrijgen: in het meikvet scheidt de moeder haar tot dan toe geaccumuleerde stoffen uit (Male 1991; Theden
1991; Gezondheidsraad 1991; Van Bruggen
1992), Doordat de mens aan de top van de
voedselketen staat zijn de concentraties in
moedermelk vele malen hoger dan In koemelk (Teufd 1991), en kunnen ze als maat
dienen voor de blootstelling van de moeder
(Sim 1992). Door sommigen wordt daarom
een beperking van de periode van borstvoeding tot maximaaJ 6 maanden aangeraden. In die tijd mag de moeder niet te veel in
gewicht verminderen, omdat dan een extra
hoeveelheid schadelijke stoffen uit haar vetweefsel vrijkomt die met de moedermelk
wordt uitgescheiden [Drijver 1988).
Hoewel tot nu toe geen directe effecten
van de huidige hoeveelheden PCB'S en dioxines op het kind zijn aangetoond (wel van
hogere concentraties: Hara 1985; Taylor
1989) is de mogelijke schade op lange termijn onbekend {Gezondheidsraad 1991).
Ook de gevolgen voor de volgende generaties, die borstvoeding krijgen van moeders
met al op jonge leertijd relatief hoge concentraties PCB'S en dioxines in het lichaam, zijn
niet te voorspellen.
Behalve deze stoffen kunnen ook arseen,
lood, cadmium, kwik, oplosmiddelen en radioactief caesium, strontium en j odium met
de moedermelk aan de zuigeling worden
doorgegeven. Met name vergiftiging van de
moeder met lood en kwik vormen een dwingende indicatie tot staken van de borstvoeding (Male 1991).

Lmhtperv uiting
Luchtbestanddelen waarvan wordt aangenomen dat ze schadelijk zijn voor de gezondheid zijn vooral zwaveldioxide, stikstofoxides, ozon, stofdeeltjes in het algemeen
('particulate matter') en andere toxische stoffen zoals zware metalen, polycyclische aromatische koolwaterstoften, PCB'S en dioxines. Al deze stoffen komen uit de lucht ook
655
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in de bodem en het water terecht, waaruit ze
via ons eten en drinken opgenomen kunnen
worden. Het meest onderzochte, directe
gezondheidseffect is dat op de ademhalingswegen. Bij kinderen is verband vastgesteld
tussen verschillende vormen van luchtvervuiling en het voorkomen en de ernst van:
bronchitis (Mittius 1992), Inch twegsymp tomen zoals hoes ten, verstopte neus, loopneus, keelpijn, oorpijn (Hdfenstein 1991;
Rutishauser 1991; Haahtda 1992), astma
(Evans 1992) en acute bovenste luchtweginfecties {Auerman n 1992; Rebman 1991).
Longfunctie-onderzoek bevestigde dit negatieve effect (Spektor 1991; Wang 1992).
Ook lage niveaus van luchtverontreiniging hebben aantoonbaar nadelige effecten
op de gezondheid ( Van der Maas 1979). in
combinatie met ozon worden deze effecten
duidelijker (Pönkë 1991; Casüllejos 1992;
Krzyncmowski 1992; Ltmdrigan 1992; Lebowïtz 1992; Schmitzberger 1992), terwijl ook
ozon zelf de longfunctie bij kinderen vermindert ( WHO 1987). Een hoog ozongehalte
van lucht zou bovendien de doorlaatbaar-

heid van het iongweefsel voor allergenen
zoals zomcrpollen vergroten, waardoor hooikoorts en andere inhalatie-allergieën meer
voorkomen [Gassner 1992; Schmitzber^er
1992). Het immuunsysteem van jonge kinderen is blijkbaar nog niet in staat adequaat
te reageren.

Straling
Ultraviolette straling in zonlicht is kankerverwekkend. Het dunner worden van de
ozonlaag rond de aarde is mede oorzaak van
de vastgestelde toename van verschillende
vormen van huidkanker (RIVM 1989; Godlee
1991; Van Everdingen 1993). De risico's op
lange termijn hangen samen met de cumulatieve blootstelling en met de gevoeligheid
van de huid. Hoewel huidkanker voornamelijk voorkomt bij ouderen boven 60 jaar is
met name de blootstelling in de jeugd belangrijk voor het uiteindelijke risico (RIVM
1989). Ter preventie wordt aangeraden de
blootstelling van de huid aan zonlicht te
beperken, en kinderen al vanaf de baby- en
. •

Blootstelling aan zonlicht beperken om later huidkanker te voorkomen
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Onderzoek naar schiJdklierfcanfcer in Kiev vijfjaar na

kleuterperiode tegen overmatige zon te beschermen door ze niet bloot in de zon te
laten liggen of spelen, de kleding aan te
passen en schoolpleinen te beplanten met
bomen {Bergman 1990).
Ook ioniserende (radioactieve) straling
kan op termijn leiden tot het ontstaan van
kanker en tot genetische afwijkingen bij het
nageslacht {RJVM 1989). Natuurlijke straling
(kosmische straling en radon) en diagnostische straling (röntgen-straling) veroorzaken een stralingsbelasting die waarschijnlijk
nog geen schadelijke effecten heeft. Andere
stralings belastingen, zoals door beroepsactiviteiten, kernenergie, kernwapenproeven en
transport en opslag van radioactief afval,
leveren normaal gesproken een relatief kleine
bijdrage aan de totale stralingsbelasting.
Er bestaat geen overeenstemming over de
bepaling van de risico's bij lage bestralingsdoses. Bovendien is het de vraag of de leeftijdsafhankelijkheid van de gevoeligheid voor
straling, inclusief de prenatale periode, voldoende in acht wordt genomen ( RIVM 1989).
De toegenomen blootstelling aan strontium-

Foto; Henny MiJtenburg (HH)

90 als gevolg van bovengrondse kernproeven valt samen met een tijdelijke verhoging
van de kindersterfte rond de geboorte in de
Verenigde Staten {Gould 1992; Whytel992).
Ongelukken met kerncentrales, kernwapens en kernafval veroorzaken evident ernstige gezondheidsschade in de directe omgeving. Na de ramp bij Tsjernobyl büjkt er
recent nog in Duitsland - -dus op grote afstand en na verloop van jaren - een tijdelijke
verhoging op te treden van de kindersterfte
vlak voor, tijdens en na de geboorte; de
zogenaamde perinatale sterfte {Scheer 1992).
Bij Russische kinderen uit de omgeving van
Tsjernobyi zijn lichte, chronische gezondheidseffecten beschreven. Goh (1990) acht
langdurige follow-up nodig vanwege schildklierafvvijkingen. Verder vertoonden de Russische kinderen, tijdens een vakantie in Australië, aanvankelijk een symptomencompiex
dat bestond uit moeheid, hoofdpijn, bleekheid, neusbloedingen, luchtweginfecties en
bloedarmoede (Kidd 1991), Tijdens de vakantie herstelden de meeste kinderen, wat
Kidd toeschrijft aan het stoppen van de stra657
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lenbelasting, zowel uit de omgeving als door
het eten van radioactief besmet voedsel.
Anderen spreken echter van 'psychological faü-out' en beschouwen het symptomencomplex (inclusief buikpijn, gezwollen lymfeklieren, aandachtsstoornissen, vergrote
schildklier en koude, klamme handen en
voeten), als 'chronisch moeheidssyndroom
by proxy': ouders en dokters maken het kind
ziek (Stiehm 1992), Zij achten de tijd die
verlopen is sinds de ramp zo Lang dat het geen
acuut stralingseffect meer kan zijn, en zo kort
dat van e en vroege vorm van kanker nog geen
sprake kan zijn. Het ontbreken van duidelijke afwijkingen bij het lichamelijk onderzoek,
de onduidelijke laboratorium bevindingen en
de dubieuze waarde van de behandelingen
die worden toegepast, worden aangevoerd
als argumenten voor een psychische oorsprong van deze 'epidemie'. In West-Europa
kon in Noorwegen en Engeland geen toename van aangeboren afwijkingen of perinatale
sterfte worden aangetoond in de jaren na de
ramp {Bentham 1991; Lic 1992). Wel is een
lichte toename van leukemie bij kinderen
vastgesteld Ln relatie tot kernwapenproeven
(Darby 1992), ioniserende str aüngsbelasti ng
van de vader vóór de conceptie (G&rdner
1991), en het vóórkomen van radioactief
materiaal in de bodem rond scholen door het
gebruik van een bepaald soort bliksemafleiders (Verd 1992).
Tot besluit
Milieuvervuiling komt in zeer veel verschillende vormen voor {RIVM 1991). De
stoffen die in dit artikel besproken zijn dienen louter als voorbeeld, zonder dat naar
volledigheid gestreefd is. Vele stoffen waarvan bekend is dat ze in hoge doseringen
schade aan de gezondheid toebrengen worden in lage concentraties gedoogd om economische redenen, waarbij als rechtvaardiging wordt aangevoerd dat van dergelijke
lage blootsteUingshoeveelheden geen schadelijke effecten zijn aangetoond. Dat die er
op lange termijn ook niet zijn, en dat het zich
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ontwikkelende kind geen schade lijdt, is op
z'n minst twijfelachtig. Voor zenuwstelsel en
immuunsysteem zijn er in de literatuur duidelijke aanwijzingen dat ze in de ontwikkelingsfase veel kwetsbaarder zijn dan op volwassen leertijd.
Als je een kikker gooit in een pannetje met
kokend water, dan springt hij eruit. Zetje de
kikker op met koud water dat je geleidelijk
aan de kook brengt, dan springt hij er niet uit
en laat zich vrijwillig koken: het verschijnsel
van de gekookte kikker ofwel *boiled frog'
(Camp 1991; Tichy 1983). Geleidelijke vervuiling leidt wellicht op dezelfde manier tot
een zodanige gewenning dat we geen poging
doen eraan te ontkomen. Zou men de 5000
jaar oude ijsman* die in Zmd-Tirol gevonden is in 1993 doen herleven, dan zou hij
waarschijnlijk acuut onwel worden. Ziekten
veroorzaakt door toxische stoffen in het milieu vormen een epidemie die in principe te
voorkómen is {Ltmdri$an 1992), en zijn
daarom een uiterst belangrijk werkterrein
voorde preventieve gezondheidszorg (DunHet lood-verhaal is een klassiek voorbeeld
hoe lang het kan duren voordat het inzicht
doorbreekt dat ook hele lage concentraties
schadelijk zijn, met name voor kinderen. De
bijbehorende lichte aspecifieke symptomen
zoals zwakheid, prikkelbaarheid, bleekheid,
verminderde eetlust en slaapproblemen lijken opvallend veel op het symptomencomplex dat momenteel rond Tsjernobyl heerst,
en door velen beschouwd wordt als psychologische fall-out. Op dezelfde manier
wordt een groot aantal even vage lichamelijke verschijnselen - maar ook bij voorbeeld de
toenemende psychosociale problemen, gedragsafwijkingen en leerstoornissen bij kinderen en jongeren - momenteel meestal geduid als psychogeen of cultureel bepaald.
Dankzij zorgvuldig wetenschappelijk onderzoek bij grote groepen kinderen die gedurende vele jaren gevolgd zijn en bij wie een
aantal verschillende aspecten van fysieke en
psychische groei en ontwikkeling nauwkeurig gemeten zijn, is de schadelijkheid van
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lood, ook bij lage concentraties, nu duidelijk.
De normen en grenswaarden zijn dan ook
steeds verder omlaaggebracht en de wet- en
regelgeving is aangescherpt. Van de overige
genoemde toxische stoffen is het denkbaar
dat zorgvuldig onderzoek gelijksoortige resultaten oplevert; dergelijk onderzoek is dringend noodzakelijk.
Pas wanneer de lange-termijneffecten van
de vele verschillende milieuvervuilende stoffen op volwassenen en vooral ook op kinderen zijn onderzocht, zal duidelijk worden of
de milieu-epidemie psychogeen van oorsprong is of dat wij ons als kikkers laten
koken. Misschien is het verstandig tot die tijd
het gas onder de pan uit te draaien.
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Jetske Mijs (tekst) en Margriet Smijt (foto's)

Leven in de schaduw van Tsjernobyl
Ruim zeven jaar geleden ontplofte een kerncentrale in de Oekraïense plaats Tsjernobyl. De
gevolgen waren in een groot deel van Europa merk- en meetbaar. Voor Nederland bleef het
gevolg vrijwel beperkt tot het advies een tijdlang geen verse spinazie te eten of melk te drinken.
Tot nu toe is ons land, ondanks op gif gebouwde wijken, het afkondigen van smog-alarmfases en
verschillende milieu-ongevallen, een milieuramp van het niveau van Tsjernobyl bespaard gebleven.
De ramp met de (toen nog Sovjet-)kerncentrale maakt duidelijk wat effecten op langere termijn
van milieuvervuiling kunnen zijn, al zal de werkelijke omvang pas na decennia duidelijk worden.
Het leven van alledag gaat gewoon door, maar overal in de wijde omgeving van de kerncentrale
stuit je op de gevolgen van de ramp van 1986. In juni van dit jaar bezochten wij Oekraïne en
probeerden we in beelden en woorden vast te leggen wat het betekent om te leven in de schaduw
van Tsjernobyl.

Kiev, Georgische marktlui in de overdekte markthal Bessarabska

De weg van het vliegveld van
Kiev naar de stad bestaat uit
een brede autoweg omzoomd
door bomen, 'Ben je niet bang
om te gaan, zo dicht bij
Tsjernobyl?' De vragen uit
Nederland zitten in mijn
achterhoofd als ik naar al dat
groen kijk. Zo op het eerste

oog zijn het gezonde, krachtige bomen en er bloeien
paarde- en boterbloemen in de
berm, net als bij ons. Twee
weken trekt de zomerse weelde
van Oekraïne aan mij voorbij.
Koeien in de wei, koren op het
veld, kroppen sla in de
moestuintjes, paddestoelen in
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het bos, vissen in de rivier,
vogels in de lucht. Er lijkt niets
aan de hand.
Maar al die tot nu toe zo
vanzelfsprekende natuurpracht
veroorzaakt dit maal een
gevoel van machteloze woede
en laat een zeer bittere
nasmaak achter.

Van de redactie

van Tsjernobyl 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 bet
milieuvraagstuk in het onderwijs op diverse
wijzen belicht. Kees Both schetst hoe 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 Bontiusvcrhaalt over de 'Gewoon schoon'-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
Jeugd en samenleving december 1993 12

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) vervuilers en je eigen
afVal- besognes stemt niet tot vrolijkheid. Het
ingewikkelde vraagstuk van houding en gedrag wordt gekenschetst door Maarten Wolsink. Hij benadrukt dat afwenteling van lasten de kern vormt van het milieuprobleem en
dat er daardoor een kloof bestaat tussen
'milieiihouding' en 'milieureievant gedrag1.
Hoe de 'miücuwercld' er voor kinderen
en jongeren zelf uitziet komt aan bod in de
bijdragen van Mart Roe-ghölt, Els de Groen^
Ericjan Tuiningacn Jetike Mijs. MartRoegholt 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 luchtvervuüing, alles
eigenlijk doordat de mensen er misbruik van
maken' 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
blijken 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 UWOY, 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 Clerkx 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-advies en dit themanummer,
INEKE VAN DHR ZANDE
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Tussen Ivankov en Tsiernobyl is het landschap bezaaid met
(besmette) reuzehooiScrgcn

Juni 1993, Kiev, een wajme
zondagmiddag. Aan de oevers
van de Dnjepr staren vaders
naar de puntjes van hun
hengel. Kinderen spelen in het

Terug in Nederland: een klein
berichtje in Het Parool van 21
augustus: *De in de Oekraïne
verschijnende krant Kievskiye
Vedomosti heeft gemeld dat
het stralingsniveau in de rivier
de Dnjcpr in de buurt van de
kerncentrale Tsjemobyl is
gestegen van 19 naar 24 curies.
De ontploffing en de brand in
de centrale vonden plaats in
1986. Door hevige regenval is
een groot gebied tn de buurt
onder water komen te staan en
daardoor wordt het strontiam90 van de grond bsgeweekt.
Er is nog geen direct gevaar
voor de bewoners van het
gebied.'
Lees ik het goed? Wat betekent: nog geen direct gevaar?

water. Later in de schemer
lichten de vuurtjes op: de
famiüe roostert de 2elfgevangen vis.
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Jetske Mijs en Margriet Stttijt Leven in de schaduw van TsjernobyJ

Juri, onze gids en toeverlaat,
een melancholiek ogende
student van 23 jaar, kijkt uit
over het water. We maken een
boottochtje over de Dnjepr.
'In Kiev heb ik heel vaak
hoofdpijn', zegt hij plotseling,
'maar als ik op de Krim ben,
dan is dat weg. Het moet dus
wel aan de lucht en het water
hier liggen. Maar de overheid
zegt dat er in Kiev niets aan de
hand is.'

We zijn op weg naar de
'gevaren-zone' : het besmette
gebied rond de kerncentrale.
Sommige dorpjes zijn volledig
verlaten, op andere plekken
wonen tegen beter weten in
nog talloze mensen. Omdat ze
hujn geboortegrond niet

wilden verlaten of omdat ze
hier veel geld kunnen verdienen, dankzij extra hoge
salarissen.
'Je wordt er na zeven jaar nog
dagelijks aan herinnerd*, zegt
Natasja (25), docente Engels.
Ze is onze tolk bij deze

Na de ramp zijn de inwoners uit dit dorp geëvacueerd
Jeugd en samenleving december 1993 12

onderneming. Ze draait zich in
de auto naar me om als ze
zegt: 'Een vriendin van mij
heeft een baby die altijd ziek is.
Ze maakt zich ontzettend
ongerust. Komt het door
Tsjernobyl? Ik zou het niet
aandurven, kinderen krijgen/

Jtttkt Mijs en Margriet Stuijt Leven in de schaduw van Tsjernobyl

Soldaten bewaken ontruimde dorpen om plundering te voorkomen

In het dorp Ivankov, 40
kilometer verwijderd van
Tsjemobyl, is vandaag geen
water. Niemand weet wat er
aan de hand is. Maar men
heeft wel gezien dat onlangs
onderzoek werd verricht in het
nabijgelegen kunstmatige
meer, dat het dorp voorziet
van drinkwater. Door de
hoofdstraat die vrijwel rechtstreeks naar het stadje Tsjernobyl leidt, zien we lachende
kinderen fopen met emmers: er
is een natuurlijke waterbron in
de buurt.

De onderwijzeres van Ivankov,
Tamara, is blij dat ze met
iemand Duits kan spreken. In
de bewuste nacht werd 2e
wakker van de 'Vïele, viele
Autobuse' die langs haar huis
reden. 'Ich habe gedacht: was
ïst los?' Het verkeer van de
Tsjemobyl-centrale naar Kiev

loopt nog steeds ïangs haar
huis, een spoor van besmetting
trekkend. Het is een onopgelost probleem. Tamara vertelt
ons dat de bloemen ïn haar
tuin in de zomer na de ramp
hele vreemde Ideuren hadden.
'De kamille7, zegt ze, 'biocide
geloof ik helemaal niet'.
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Jetske Mijs en Margriet Stttijt

Leven tn de schaduw van Tsjcmobyl

Ik lees de schitterende jeugdherinneringen van de Oekraïens- Russische schrijver
Konstantin Paustovsky. Hij
beschrijft een idyllische
vakantie in het mooie, bos- en
waterrijke Rovno-district.
In het hospitaal voor Tsjernobyl-kinderen* bij Kiev is
zojuist een groep kinderen uit
het Rovno district aangekomen. Jongetjes russen de 7 en
11 jaar oud. In een ongezellige, donkere ziekenzaa! maken
ze met veel kabaal hun dgen
bedden op. Kussens vliegen in
het ronds lakens worden
spoken-pakken. Als de hoofdverpleegster ze streng vermaant, zetten ze grote,
angstige ogen op. 'Uiteenlopende vage klachten over de
gezondheid', vertaalt onze tolk
Nina de woorden van de
hoofdverpleegster *zc komen
hier voor onderzoek1.
AJs we de zaal uidopen voegt
Nina er zelf aan toe: 'Ach, je
kunt kinderen niet 24 uur per
dag in de gaten houden. Er is
veel armoe en honger in die

-#•

streek. Misschien hebben ze
stiekem toch van de bessen of
paddestoelen uit het bos
gegeten?'

Jeugd en samenleving december 1993 12

r-

In hetzelfde ziekenhuis is een
afdeling voor ernstig zieke
kinderen. Een moeder staat
naast haar 11-jarige dochter
die op de rand van het bed zit.
Het meisje heeft een ziek hart,
chronische longontsteking,
leukemie en herpes. Gevolg
van de Tsjernobyl-catastrofe.
Ze zal binnen enkele dagen
sterven. De familie woonde in
de stad, die speciaal gebouwd
werd voor werknemers van de

Jetske Mijs en Margriet Stnijt Leven in de schaduw van Tsjemobyl

centrale. Drie jaar na de ramp
kreeg men een huis in een
ander gebied aangeboden. Te
laat voor Sveta. Is de moeder
boos? vraag ik onhandigaangedaan. De vrouw antwoordt met verstikte stem:

'Nou en of ik boos ben. Dit
kind is drie jaar ziek en we zijn
van de ene dokter naar de
andere gestuurd, van het ene
ziekenhuis in het andere
beiand. Het resultaat is dit.
Hoe zou ik niet boos kunnen

zijn? Wat had hef na drie jaar
nog voor zin om te verhuizen,
en waar moesten we naar toe?
Het is toch overal besmet?'

Vakantie: een boottocht]e op de Dnjepr

Het Ministerie van Gezondheid
van. Oekraïne ligt in een eeuwen oud park aan de Dnjepr. De
portier brengt ons via eindeloze
gangen naar Zhanna, een
jonge vrouw, de enige werknemer die Engels spreekt. Ze is
staflid externe betrekkingen.
'Mijn dochtertje is zeven jaar*,
vertelr ze. 'ïk was zwanger toen
het ongeluk met de kerncentrale gebeurde. Het kind is niet
sterk, ze is vaak moe en
lusteloos. Onlangs was er een
bericht op de radio: men raadt
de ouders aan om de kinderen
in de vakantiemaanden weg te
sturen. Maar hoe? En waar
naar toe? Ik heb geen geld en
ook geen contacten of familie
elders.* Ze Jacht bitter.
Jeugd en samenleving december 1993 12

Zhanna begeleidt ons naar
Olga Babylyova, directrice van
de afdeling Jeugdgezondheidszorg. Op haar bureau liggen
stapels formulieren. Dossiers
met pasfbtootjes van 'Tsjernobyl-patientjes'. 'We sturen
ze naar Slowakije voor een
zomervakantie', zegt Olga
onder het zetten van een
zwierige handtekening op
ieder exemplaar.'We doen wat
we kunnen, maar er is een
constant gebrek aan geld.'
Na een lang interview overhandigt ze me een recent persbericht. De resultaten van een
onderzoek naar de gezondheidssituatie van de Oekraïense
bevolking. Ik kan het pas 's
avonds lezen.

Jetske Mijs en Margriet Stuijt Leven in de schaduw van Tsjernobyl

In een conferentiezaal vol
grijze pakken, groene uniformen en grauwe gezichten,
springt het bruinverbrande
hoofd en het kleurige hemd
van professor Robert Gaie
eruit. De korte rede van de
Amerikaanse medicus voor dit
publiek van kern wapendeskundigen, GOS-politici en defensiespecialisten is al even
opvallend; tiet gaat niet over
dingen, het gaat over mensen.
Het is een indirect pleidooi
voor het afschaffen van
kernwapens en het bouwen
van veilige, nieuwe kerncentrales.
Gale wordt vereerd als een
held ïn Oekraïne en WkRusland, 'Ik leidde de reddingsoperatie die direct na het
ongeluk in Tsjernobyl op gang
kwam. Ik voerde beenmergtransplantaties uit op kinderen.
Nu ben ik betrokken bij een
grootscheeps onderzoek, een
lange-termijnproject dat zich
uitstrekt over honderdvijftig
jaar. Het probeert de gevolgen

van deze ramp voor de
gezondheid van de mensen in
Rusland s Oekraïne en WitRusland in kaart te brengen.'
Gale wil geen paniek zaaien
met sensationele cijfers. 'Het is
een hardnekkig misverstand
dat iedereen doodgaat^ die
bloot heeft gestaan aan
radioactieve straling', zegt hij.
Aarzelend beaamt hij dat in
Wit-Rusland een toenemend
aantal gevallen van schildkiierkanker bij kinderen is geconstateerd.

Conferentie 'Nucleaire wapens en veiligheid in het Gos' (midden met streepjesoverhemd Robert Gale)
Jeugd en samenleving december 1993
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Leven in de schaduw van Tsjemobyl

In de voetgangerstunnels Ln
het centrum van Kiev staan
rijen oudere vrouwen bosjes
bloemen te verkopen. Als de
bloemenvroQwtjes zich
opmaken voor de terugtocht
naar hun dorp, komen de
drommen jongeren. Ze maken
muziek, ze dansen, ze drinken
wodka en goedkope champagne en roken nep-Amerikaanse
sigaretten, die hier voor een
prikje te koop zijn. Ze proberen soms wat geld te verdienen
met het tekenen van portretten
en karikaturen, 's Morgens
staan ze in dezelfde onderaardse gangen slaperig hun waren
te verkopen: goedkope
gymschoenen, t-shirts, plastic
tasjes, piepkleine zakjes zout
en peper, sigaretten en
leesvoer. Tussen de seksblaadjes ligt een Russische versie van

Handel op het Rjevolutxeplein in Kiev

Man Kamp/voor omgerekend
het kapitaie bedrag van tien
gulden.
's Avonds in onze kleine maar
comfortabele huuröat in een
buitenwijk van Kiev, lees ik het
uitvoerige persbericht van het
Ministerie van Gezondheid.
De conclusie: een groot deel
van de jeugd van Oekraïne is
niet gezond.
'De medische effecten van de
Tsjernobyl-catastrofe (7 jaar na
het ongeluk)* staat er boven.
Na een opsomming van de
maatregelen om onder meer
drinkwater en voedsel te
onderzoeken, komt de
gezondheid van de bevolking
aan de orde.
Gezondheid? Wie is er nog
gezond in dit land? Het staat
er meedogenloos; slechts 30
procent van de onderzochte
bevolking kan zich min of
meer gezond noemen.
Zeventig procent is, zeven jaar
na de ramp, in mindere of
meerdere mate ziek.
Een aparte alinea is gewijd aan
de kinderen. Het immuniteitssysteem van veel kinderen is

aangetast. Men spreekt van het
'Tsjcrnobyl-syndroom' om de
kinderen aan te duiden die veel
en langdurig ziek zijn. Speciaal
bij kinderen komen ziektes aan
de schildklier voor. Het aantal
slachtoffers groeit dramatisch.
ïn 1986, voor de ramp in
Tsjemobyl, werden in de
Oekraïne vier tot vijf gevallen

van schïidklierkanker bij
kinderen geregistreerd, in
1990 was dit aantal toegenomen tot 25. ïn 1992 werden
33 kinderen geopereerd aan
schildklierkanker. Men
verwacht, zo eindigt het
persbericht, dat het aantal
slachtoffertjes nog verder zal
toenemen.
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Kinderen in een recreatiepark in Kiev
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Jetske Mijs

Poezelige pandabeertjes,
zeehondjes?

e

Hoe het Wereld Natuur Fonds en Greenpeace de jeugd bereiken

Zowel het Wereld Natuur Fonds (WNF) als
Greenpeace hebben een bij het grote publiek
bekende 'mascotte1: het WNF een pandabeer
en Greenpeace een zeehond. Allebei 'schattig', allebel bedreigd. Beide organisaties zijn
actief op het gebied van natuurbeheer, natuurbescherming en milieu. Allebei ruim
twintig jaar. Dat het betrekken van jongeren
daarbij van het grootste belang is, zal geen
van de medewerkers ontkennen. Maar behalve deze overeenkomsten zijn er vooral verschillen tussen het jeugdbeleid van het WNF
en dat van Greenpeace,
Jeugdige natuur-bewakers en hun
clubblad
TamTamhzzt het blad van de Rangers, de
club van 8- tot 16-jarigen van het Wereld
Natuur Fonds. Wie de jaargangen doorbladert ontmoet veel apen-in-nood en andere
bedreigde diersoorten. Verder wetenswaardigheden over de wereld van de spitsmuis tot
het houden van een spin als huisdier. Dan
zijn er de * roffels' met aankondigingen van
dag-activiteiten en zomerkampen. Soms een
lezersbijdrage naar aanleiding van een van
die activiteiten: 'Er was ook een jager die
jammer genoeg een konijntje en een fazant
geschoten had. Toch hebben wc een leuke
middag gehad' (TamTam 1982). Het Rangers-blad verschijnt eif keer per jaar, in fullcoiour.
'Het bindende middel voor onze jeugd is
TamTanV, zegt Annebet Bannier, hoofd van
de afdeling Jeugd en Onderwijs van het WNF.
'Toen er in 1962 een Nederlandse afdeling
van het World Wild-life Fund kwam, stond
geld werving voorop, Pas later kwamen daar
670
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voorlichting en educatie bij. De jcugddub
startte in 1967 onder de naam World Wildlife Rangers. Met die naam wilde men de
jongeren het idee geven dat ze natuur-bewakers (rangers) waren. Nu hebben we een club
van 50.000 jeugdigen in de leeftijd van 8 tot
16 jaar die kortweg worden aangeduid met
Rangers.'
Met het blad en de activiteiten probeert
men bij de jongeren belangstelling op te .^
wekken voor de eigen omgeving en voor de
doelen van het WNF. De jongeren worden in
het blad tegelmatig opgeroepen mee te doen
met acties: nog steeds gericht op het vergaren van geld door middel van inteken-lij sten
voor goede doelen. De activiteiten worden
op plaatselijk of regionaal niveau georganiseerd door de zogenaamde Ranger-mentoren, oudere vrijwilligers.
Een greep uit de onderwerpen in de
TamTamh van december 1992 en januari jgfe
1993: een wandeling door het natuurreser- ;
vaat De Groote Peel met het thema 'Dierensporen in de winter1; een bezoek aan het
Zeemuseum Miramar in Vledder; het bekijken van de film 'Levende Rivieren'; het maken van vet bollen en pindaslingers; het vervaardigen van kerststukjes en kerstkaarten,
en< het bekijken van trekvogels. Ten slotte
organiseerde het WNF tot voor enkele jaren
zomerkampen. Die zijn er nog steeds, maar
de organisatie is overgenomen door twee
andere (jeugd )organisaties.
Annebet Bannier: 4We zijn er altijd van
uitgegaan dat er een soort club gedachte gevormd moest worden. Daar speelden de
mentoren een grote rol bij. Daarnaast kregen
we veel vragen om informatie voor scripties
en dergelijke. Dieren waren sowieso al "in"
• . . . -

Jetske M.ijs

Poezelige pandabeertjes, zielige zeehondjes?

Greenpeace richt zteb tot de jeugd:
Met algemene (niet speciaal voor de jeugd
geschreven) informatie in de brochures over
acties. Bij voorbeeld: 15 jaar actie tegen de
w&tvisjacht, Zeehond kopje onder? en De Groene
Vloot.

Het
WereldNatunr Fonds
richt zteb tot de jeugd:
Met de brochure De Nieuwe
Natuur in Nederland. Hierin worden de 'speerpunten* van het beleid van her Fonds uitgelegd
('het WNF wil ervoor zorgen dat Nederland er in
de komende tien jaar 2.000 vierkante kilometer
nieuwe natuur bij krijgt.') De brochure werd in
november 1992 gestuurd naar alle scholen in
Nederland.
Met de mogelijkheid lid te worden van de
jeugdclub De Rangers. Leden van 8 tot ló jaar
ontvangen het clubblad TamTam.
Met de aanbieding van excursies en activiteiten
voor Rangers in samenwerking met andere
organisaties en met regionale vrijwilligers, de
Ranger-men toren.
Via het onderwijs. Samen met Stichting BPJES
(Beweging, Rekreaöe en Spel) wordt les- en
spel-materiaal ontwikkeld dat onder meer gebruikt fotn worden in het basis- en voortgezet
onderwijs en het sociaal-cultureel werk. üi de
periode juli 1993 tot september 1995 worden
acht katernen met werkmateriaal uitgegeven,
gebaseerd op het 'speerpuntenbeleid' van WNF.
Het eerste katern heeft als thema 'de nieuwe
natuur1, met de nadruk op nieuwe natuur
ïangs de rivieren. Dit eerste katern is in de
zomer van dit jaar verschenen. Een kennismakingsfblder is gepresenteerd op de Nationale
Onderwijs Tentoonstelling,
Met informatie aan schoolkinderen die contact
opnemen met het WNF, bij voorbeeld omdat ze
een werkstuk willen maken.

- Meteen algemene informatiefolder voor
jongeren.
- Via het onderwijs. Er is een. internationaal
educatief 'pi lot -project* opgezet, waarin
schoolklassen in negen landen een milieuprobleem in hun woonplaats of directe omgeving
zijn gaan onderzoeken. Via Greenpeace wisselen de jongeren informatie met elkaar uit. Het
is de bedoeling dat nu meer landen en meer
groepen per land aan het project No Time To
Waste mee gaan doen. Er is een Internationaal
Actieplan ontwikkeld op grond van de ervaringen die inmiddels zijn opgedaan.
Via de televisie; de Nederlandse Onderwijs Televisie zendt in dit najaar vier programma's uit
die de activiteiten van enkele pïlot-projecten in
beeld brengen.
Via musea: zes natuurmusea verspreid over
Nederland zullen een tentoonstel ling laten zien
die aansluit bij het project. Daarin worden
onder meer de mogelijkheden aangegeven om
met het project mee te doen. De musea ontwikkelen hun eigen activiteiten en soms ook lesmateriaal,
Met informatie aan jongeren die daarom vragenf
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bij de jeugd, het milieu is daar later bij
gekomen. Na 1980 ging het beleid zich ook
richten op scholen. We vonden dat daar veel
te weinig aandacht bestond voor dit soort
onderwerpen. We ontwikkelden een "panda-bus" die bij cie scholen langs kwam. Dat
was een zeer succesvol project. Naar aanleiding van een bepaald diema, bij voorbeeld
"Leve(n)de verschillen" (over biologische
diversiteit, IM) waren scholen soms een of
TWCC weken met zo'n project bezig.'

Er moet geen doemdenken in
Ondanks de successen en de groei van het
aantal jeugdleden en donateurs, dtcd de
noodzaak om tot een nieuw beleid te komen
zich steeds meer voelen. Of zoals Bannier het
uitdrukt: * Met, de komst van een nieuwe
directeur en door een verdergaande internationalisering, kregen we ook een nieuwe
missie. Ons thema werd "Nog tien jaar om de
natuur te redden", er werd een beleidsvisie
geformuleerd, de doelen werden verruimd
en aangescherpt..Tot nu toe werden we altijd
erg geassocieerd met dieren; daar kozen we
ook voor. Een aaibaar dier om mensen over
de streep te trekken. Nu zijn we meer gericht
op samenwerking met andere organisaties
om onze zeven speerpunten - concrete doelen voor een nieuw natuurbeleid - van de
grond te krijgen,'
De nieuwe visie vereist ook een nieuwe
aanpak. *Een zware operatie> ook voor onze
afdeling,' verzekert Annebet Bannier, 'Wc
hebben gekozen voor een nieuwe werkwijze.
Die zomerkampen waren aardig, maar ze
kostten enorm veel energie. En de vraag was
ook wat ze bijdroegen aan het bereiken van
de doelen van het WNF. Trouwens, hoeveel
kinderen bereik je ermee? Achttien kampen
per jaar, dat zijn dus acht- a negenhonderd
kinderen. We hebben ze uit handen gegeven
aan de Stichting Veldwerk en de Stichting
Veldstudie. De Rangers merken er zo niet
echt wat van en het scheelt ons tijd en energie. Zo was er ook de Nationale Ranger-dag,
duizend kinderen was de grens. Het groeide
Jeugd en samenleving december 1993
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uit naar twee keer een dag per jaar voor
duizend kinderen. We willen nu meer gaan
regionaliseren, ook al om een voorbeeld te
geven als het gaat om het kleiner maken van
de mobiliteit.'
'Het Ranger-werk werd en wordt voor
het grootste deel gedragen door de mentoren, de vrijwilligers, die wij natuurlijk ondersteunen. Zo reiken we hen elk jaar een chema
aan en organiseren we jaarlijks trainingen.
Dat blijven we ook doen. Voor 199 3- '94 zijn
we daar nog niet helemaal uit, maar we
denken aan "Natuur hier en daar", en ook
waterbesparing is belangrijk. We werken verder samen met andere organisaties, bij voorbeeld de Stichting BJRES (beweging, recreatie,
spel) en Scouting Nederland.' In samenwerking met BRJES heeft het WNF de folder Natuur
in Beweging samengesteld en gepresenteerd
op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling
in maart van dit jaar.
Hoopt men met dat alles ook 'nieuwe'
groepen kinderen te bereiken? Mevrouw
Bannier: 'Enige tijd geleden zijn de resultaten gepresenteerd van een onderzoek onder TamTam-lezers. Het blijkt dat die vooral
komen uit hogcropgeleide gezinnen. Overigens wordt het blad goed gelezen en hoog
gewaardeerd. Natuurlijk willen we ook andere groepen bereiken, wellicht via scholen of
via de media. Hoe? Daar zoeken we nog naar.
Maar ik denk vooral via het onderwijs, aansluiten bij de onderwijzers. U heeft gelijk als
u zegt: die mensen hebben al zoveel aan hun
hoofd, nu ook dit nog. Je moet ook geen
extra dingen maken, maar nagaan waarmee
ze at bezig zijn en helpen dat te verrijken. De
tijd-van de lespakketten en projecten is voorbij, denken we. Je kunt bij onderwijzers en
ook bij de jeugd niet meer aankomen met
een boek vol letters. Daar heeft niemand
meer tijd voor. Belangrijk is dat we nieuwe
zinvolle alternatieven aandragen, bij voorbeeld ten aanzien van de verspilling. Dat is
een belangrijk thema voor kinderen: het
moet afgelopen zijn met de verspilling. En,
het moet vooral "leuk" blijven, er moet geen
doemdenken in.'

J. Goudsblom

Be milieuproblematiek als een
beschavingsprobleem
Het milieu is de materiële buitenwereld
waarin het menselijk samenleven zich afspeelt.1 Het omringt ons, we zitten er midden in. Maar tegelijkertijd maken we er zelf
deel van uit. Wij mensen vormen het milieu
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 regeien. De beschaving is een voortdurend
voortgaand proces van normering en regulering van gedrag. Wij zijn aan één stuk door
bezig de buitenmenselijke natuur, de tussenmenselijke 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 proces
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.
628
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Tot de belangrijkste in een beschavingsproces opgewekte impulsen behoort de behoefte rekening te houden met de gevolgen van
ons haadekn op langere termijn, ook voor
anderen dan onszelf.

Jetskt Mij} Poezelige pandabeertjes, zielige

Wellicht een nieuw doel, maar de methode om kinderen erbij te betrekken is niet veel
anders dan in de jaren daarvoor: de jeugd van
het WNF is blijkbaar goed in het collecteren. Collecteren kan bcsr een succesvolle methode zijn om kinderen brj het natuurbehoud te
betrekken (je moet uitleggen aan
anderen waar het om gaat, je hebt
het gevoel daadwerkelijk iets te
doen), maar het is niet voldoende en
draagt het risico in zich dat het 'geld
ophalen voor een goed doel' een doel
op zichzelf, een spelletje, wordt.
Misschien wil het WNF met zijn zeven
speerpunten wel werken aan een nieuw
jeugdbeleid, maar dit lijkt nog geenszins
inhoudelijk uitgedacht en concreet uitgewerkt. Afbouwen, overdragen, samenwerken zijn de woorden die steeds weer in het
gesprek opduiken. Maar uit Ta-mTam komt
nog steeds de enigszins oubollige padvinderssfeer naar voren die tien jaar geleden zo
populair was - van die leuke, lieve natuur.
Aangevuld met stickers en posters, dat wel.
Het Wereld Natuur Fonds wil graag meer en
andere jongeren bij haar activiteiten betrekken, maar weet nog niet precies hoe.

Activiteiten voor de jongeren, verteit
mevrouw Bannier, zullen erop gericht zijn
hen enthousiast te maken voor de eigen
omgeving. Dat de Rangers iets willen doen is
bij vorige acties - zoals 'Koop een stukje
Naast actievoeren ook educatie?
tropisch regenwoud' - al duidelijk gebleken.
Nu zoekt men het minder ver weg: de GelWat een verschil met Greenpeace. Daar
derse Poort, een waterrijk natuurgebied bij komt men er meteen rond voor uit: er was tot
Nijmegen. De actie is in november vorig jaar voor kort geen sprake van jeugdbeleid. Telegestart en in TamTam gepresenteerd onder fonisch werd me dan ook verteld dat hoge
de kop 'Bouw mee aan de Rangerwaard'. De verwachtingen van een gesprek over 'jeugdRangers werden opgeroepen om - door mid- beleid1 niet op zijn plaats zijn. Er is wel een
del van certificaten - geld in te zamelen om informatiefolder voor kinderen gemaakt, in
een nieuw natuurgebied te creëren. 'Actie 1992. Sindsdien komen er gemiddeld 75
voeren is niet nieuw voor jullie', stond in brieven per week op het hoofdkantoor in
TamTam, 'toch is de actie die nu begint wel Amsterdam binnen. Per dag bellen 20 tot 30
nieuw voor jullie. Misschien wel nieuw voor kinderen voor een informatiepakket, jonde wereld! Met deze actie gaan wc namelijk gens en meisjes tussen 10 en 18 jaar. De
geen natuur beschermenj maar natuur ma- belangstelling van jongeren voor de organiken! We gaan een stuk landbouwgrond ko- satie die zoveel in het nieuws is, blijkt groot.
pen en terug geven aan de natuur... de hoe- Vrijwel nooit heeft Greenpeace daarvoor wat
veelheid natuur in Nederland de komende gedaan, ze komen vanzelf. Hoe komt dat?
tien jaar verdubbelen (dat wil het WNF, JM).' Volgens media-coördinator Fransce VerdeuJeugd en samenleving december 1993 12
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zei donk doordat de algemene boodschap jaar geleden. Al die projecten zijn inmiddels
van Grecnpeace een positieve uitstraling heeft: geëvalueerd en daar is een methode uitgekomen doet wat en dat is wat kinderen aan- men die nu verder wordt uitgewerkt. Chris
spreekt. Er wordt eigenlijk gezegd: je kunt er Smid is een van de mensen die zich daar
wat aan doen.
specifiek mee bezighoudt. 'We gaan niet
Waarom 20 lang gewacht met het opzet- zomaar met een pakketje dat er leuk uitziet

De Haagse basisschool 'De Hoefslag' overhandigt handtekeningen aan staatssecretaris
Gabor ten behoeve van een waivisreservaat bij Antarctica

ten van een jeugdbeleid? Chris Smid, medewerker educatie: 'Er is heel lang een discussie
geweest of we ons moesten beperken tot het
actievoeren of niet. Actiegerkhtheid is nu
eenmaal onze specialiteit. We willen een groene , vreedzame wereld, daar vechten we voor,
maar de vraag was of het ook op ons terrein
lag om dat om te zetten in educatie.* Toch
zijn er in de loop van de jaren weieens acties
geweest waarbij kinderen betrokken werden.
Omdat er vraag naar was; een bepaald educatief doel zat er echter niet achter.
Greenpeace besloot onderzoek te doen.
Als je je gaat bezighouden met educatie, hoe
moet je dat dan aanpakken? Het onderzoek
bestond uit het opzetten van 'educatieve*
proefprojecten in negen landen, ruim twee
Jeugd en samenleving december 1993
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naar scholen', zegt ze, 'als we zoiets aanpakken doen we het grondig. Het kost tenslotte
veel geld, je moet risico's zoveel mogelijk
uitsluiten. Bovendien moet je de educatieve
doelstelling halen. Vandaar die grondige
voorbereiding. We zijn integer bezig, we
willen er geen geld aan verdienen, we willen
het niet ondergeschikt maken aan iundraising en PR,1
In heel Europa No Time To Waste
Het 'pilot-project* No Time To Waste
onstond in december 1989, Leerlingen tussen 10 en 14 jaar uit allerlei landen hielden
een persconferentie aan boord van het
Greenpeace-schip Sirius om het Oost-West

Jetske Mijs
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Educatieve Project aan te kondigen. De kleinschalige, goed opgezette acties van scholieren hadden betrekking op een milieu-probleem in de eigen omgeving. De jongeren
verrichtten onderzoek, maakten publiciteit,
verschaften informatie en zochten naar op-

Afgelopen zomer kwamen de actiegroepen bijeen in de voormalige Sovjet-Unie. Ze
bespraken hun resultaten met elkaar en wisselden ervaringen uit. En op deze praktijkervaringen bouwt Greenpeace weer nieuw beleid. Gericht op participatie van jongeren die
- dat blijkt - zo graag wat
wilien doen. Met de
bijeenkomst in de Sovjet-Urne is, zoals een van
de nieuwsbrieven vermeldt 'de stap gezet van
plaatselijke actie naar wereldwij de actie'. Er is een
blauwdruk samengesteld
die als handleiding kan
dienen voor andere lokale scholieren-initiatieven.
In een en gels talige
handleiding 'Hoe onder' ^
^ ;.G*.fc£ËijJ
Ë P Eiji|-fe.E',;:.&AiS;T
j
ri
^
zoek je een plaatselijk issue en hoe ga je vervolgens te werk?' lezen we:
1
lossingen. In totaal waren achttien scholen in
Greenpeace gelooft dat de meeste kinderen
Europa bij het project betrokken. In Enge- echt ernstig bezorgd zijn over het milieu,
land bij voorbeeld bekeken jongeren de maar dat ze zich nogal machteloos voelen om
vervuiHng van het riviertje de Rïbble en haar iets aan de problemen te doen. Jullie zijn niet
omgeving. Een van de groepen, de Green de enigen, heel veel volwassen mensen hebPeas (van Primet Environmental Action ben dat machteloze gevoel ook. Greenpeace
Squad), nam water-monsters, kreeg van een wil dat met het project No Time To Waste
plaatselijke school laboratorium-instrumen- veranderen door je te helpen met acties die
ten voor het onderzoek en besprak mogelijke een beter milieu voor ogen hebben. Greenoplossingen tijdens een tel visie- interview. In peace wil je helpen methodes te vinden waarNederland concentreerde een aantal jonge- mee je onderzoek kunt doen, waarmee je
ren zich op Wijk aan Zee. Ten behoeve van oplossingen kunt vinden voor plaatselijke
de staalindustrie zou daar de kustlijn moeten milieuproblemen, wil je laten zien hoe je
veranderen. De groep beraadde zich op een positieve actie kunt ondernemen.'
mogelijke campagne orn dat te voorkomen.
*Je moet kinderen een handelingsEr werd gediscussieerd met een bestaand perspecrief geven', zegt Chris Smid, 'kindeactiecomité en met iemand van het gemeen- ren moeten voelen dat er in hun omgeving
tebestuur. De jongeren hebben maquettes iets gedaan kan worden. Indoctrinatie is makgemaakt die laten zien hoe de kust eruit zal kelij k> maar het helpt niet. Belangrijk is dat ze
zien als het plan van de industrie wordt er zelf achter komen te staan. Alleen kennis
goedgekeurd. In Minsk, in de voormalige helpt ook niet, er is genoeg informatie. Soms
Sovjet-Unie, hebben jongeren een onder- ben ik verbaasd hoe goed kinderen op de
zoek verricht naar de vervuiling van water en hoogte zijn. De onderwijzers ook trouwens,
lucht door onder meer de industrie en het maar die zien door de bomen soms het bos
verkeer.
niet meer. Wij zijn met onze methode heel
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erg gericht tip attitude vctAndcrini;. Door

het aanleren van vaardigheden kan het gedrag van kinderen veranderd worden. Een
positieve inslag is heel belangrijk. We zeggen
nooit: het is te laat.'

Totslot
Wat een verademing om na de jaargangen
TamTam - hoe liefdevol ook gemaakt • het
informatieblad van Greenpeacc voor kinderen te lezen. Recht door zee, zonder verhulling van de ernst van de zaak. Soms verontrustend, maar tegelijkertijd doorspekt niet
'opkikkertjes', succesvolle acties. En achterop de folder wat tips: wat kun jij doen?

Collecteren is er hier niet bij, laat staan dat er
een beloning is in de vorm van stickers. Nee,
zorg dat je ZIJ weinig mogelijk afval veroorzaakt, denk na of je spullen die je wilt hebben
ook cchr zult gebruiken. Een handreiking
voor jongeren die serieus genomen worden
in hun ongerustheid over wat /,e dagelijks aan
volwassenen-voer krijgen voorgeschoteld
over het milieu. De actie 'Rangerwaard' van
het WNI: is daarbij vergeleken nogal oppervlakkig. Het zet misschien zoden aan de dijk
bij Millingenin Gelderland, maar waarschijnlijk minder bij de jongeren die in het gunstigste geval nog zo'n zestig jaar verder moeten
in deze vervuilde wereld.

1}
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Mart Roegholt

Natuurstudie, een wapen tegen
vervuiling
Kinderen en natuurorganisaties

Als kinderen actief zijn op het gebied van
natuurstudie en natuurbescherming, loopt
dat minder in het oog dan wanneer ze lid zijn
van een sportvereniging, Scouting of de harmonie. Een groot aantal kinderen blijkt lid te
zijn van een organisatie voor natuurbescherming en daarin veel tijd te steken. Het Wereld Natuur Fonds Nederland heeft 45.000
Rangers (jeugdleden van 8 tot 16 jaar). Het
natuur-tijdschrift voor kinderen Wapiti verschijnt in een oplage van 26.000 exemplaren
en het jeugdblad van de Vogel bescherming,
Vrije Vogels, heeft een oplage van 12.000.
Greenpeace krijgt per maand honderden brieven van kinderen. Kids for Animais (jeugdafdeling Dierenbescherming voor kinderen van
8 tot 18) kent 140 afdelingen met een totaal
van 8.000 leden.
Kinderen staan op de bres voor natuur en
milieu, al dan niet op initiatief van grotere
organisaties. Het jeugdbfad Taptoe richtte
vorig jaar een tKinderkabinet* met vijf ministers op, dat een grote enquête over afval
op school enquête organiseerde. Kids för
Animals haalde de landelijke pers niet een
handtekeningenactie tegen de gevolgen van
de ramp met de olietanker Brear. De Rangers
van het Wereld Natuur Fonds hakn geld op
voor aankoop van een stuk grond in Gelderland. Kinderen organiseren zelf clubjes en
acties.
In dit artikel beschrijf ik hoe landelijke
organisaties op het gebied van natuur en
milieu kinderen weten te bereiken, en wat ze
kinderen te bieden hebben. Maar vooral
komen er kinderen aan het woord. Zij vertellen wat hun beweegredenen zijn, waar hun
interesse naar uitgaat en of 2e weieens bezorgd zijn over onze natuur.
Jeugd en samenleving december 1993 12

Geraakt door een magere hond
Ongeveer anderhalf jaar timmert de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van
Dieren - kortweg Dierenbescherming - hard
aan de weg om kinderen te bereiken. Er was
al zo'n tien jaar een slapende jeugdafdeling,
maar sinds 1991 is er sprake van een nieuw
jeugdbeleid, een nieuw team en nieuwe activiteiten. Kids for Animals heet sindsdien de
Nederlandse jeugddub met de Engelse naam,
die haar eigen blad Poespasintgccft: en kortingen aan de leden biedt. In aprü is een expositieruimte op Duinrell geopend. Daarnaast
bereikt een gratis leskoffer met videobanden,
een diaserie en lessuggesties om kinderen te
leren over hoc je met dieren om kunt gaan,
per jaar 2.000 basisscholen, uitgezet door
plaatselijke milieucentra en de Kids for Animals- afdelingen.
Yuri Remmerde (10) is lid van de afdeling
Utrecht. Zijn familie houdt veel van dieren.
Ze hadden vroeger kippen en parkieten- nu
hebben ze twee honden, karpers, cavia's en
in de huiskamer een kooi met een agapornis
(een tropisch vogeltje). Hij werd lid toen hij
8 was. 'Ik vond op een dag zo*n blaadje in de
bioscoop met een hele magere hond, en daar
zat een bonnetje in en dat heb ik meteen
opgestuurd.' In Utrecht-Centrum staat een
clubgebouw waar de kinderen zich op zaterdag verzamelen voor allerlei uitstapjes. Yuri:
'Je mag zelf kiezen waaraan je meedoet. Er
zijn een paar honderd leden. Per keer mogen
bij voorbeeld veertig kinderen mee, omdat
dat met die club waar we heen gaan is afgesproken. Ik ga elke keer mee want ik bel altijd
meteen op. We gingen een keer naar de
Stichting Aap, dat is een opvang voor dieren
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die zijn me e gesmokkeld en
weer terug moeten naar het
land waar ze vandaan komen.'
Yuri zit op judo, houdt van
buitenspelen en hij ieest vee!,
onder andere boeken over dieren. Hij komt aanzetten met
een indrukwekkende stapel
namurboeken met mooie platen. Hij is bezig aan een werkstuk voor school over haaien,
een onderwerp dat hij zelf
mocht kiezen. Hij laat ook
een muizeskeletje zien en de
fossielen die hij met zijn vader
in Frankrijk op een bergwandeling heeft gevonden. Vertelt zijn vader hem veel over
de natuur? (Gelach van de familie in de kamer.) 'Nee, ik
vertel mijn vader veel, want ik
weet meer.'
Wat is voor hem de belangrijkste reden om lid te zijn van
de Dierenbescherming? Yuri:
'Om de dieren te helpen'.
Maakt hij zich weieens boos
om wat mensen de natuur aandoen? 'Ja, laatst zag ik een
foto in een tijdschrift van een
plek in de Waddenzee, bij zo'n
restaurant op stelten. Die zat
Yuri Rernmcrdc
helemaal onder het vuil, afval,
olie, vaten. Daarnaast stond
een foto hoe het eerst was. Dan word ik zo
kwaad, dan zou ik willen dat ik er wat aan kon
doen. Op straat zie ik welcens kinderen die
takken afbreken. Dan word ik ook kwaad,
dan zeg ik het gewoon. * En, luisteren ze dan?
Yuri: *Als ze niet luisteren dan laat ik ze wel
luisteren.'
Hij legt uit wat voor hem de woorden
'natuur' en 'milieu' betekenen. '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 maken.'
Hij is bezorgd over de natuur, 'Ik denk er
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veel over na, over de toekomst en wat ik er
zelf aan kan doen. Er kan een natuurramp
komen, door vervuiling, of door het kappen
van regenwouden. Dat stond laatst in de
Poespas. Ais er bomen gekapt worden komt
er minder lucht. En de Indianen die voor het
oerwoud zorgen die sterven dan uit.'
Wat zou je het eerst doen als jij minister
was? Yuri: ; Meer bomen planten, meer parken maken, zorgen dat er meer natuur in
Nederland komt. En geen batterijen en olievaten weggooien, maar er nieuwe dingen van
maken, bij voorbeeld vuilnisbakken. En minder plastic tasjes maken.'

Mart Rnegholt Natuurstudie, eeii wapen tegen vervuiling

Het toverzaadje dat wonderen verricht
De Nederlandse tak van het Wereld Natuur Fonds heeft een jeugdafdeling, de Ran$er$, en een eigen blad TamTam. Kinderen
worden niet automatisch lid wanneer hun
ouders lid zijn van het Wereld Natuur Fonds,
maar melden zichzelf voor 24 gulden per jaar
als jeugdlid aan. De activiteiten van de afdelingen zijn educatief van aard en worden
begeleid door Ranger- men toren. Gemiddeld
nemen er 25 kinderen aan deel. Een exemplaar van de TaniTam meldt uiteenlopende
programma's, zoals een film of diaserie over
het regenwoud, een middag braakballen uitpluizen, een excursie naar de Biesbosch, een
bezoek aan de kinderboerderij en een vogelwandeling. Er wordt ook 'gewerkt1, bij voorbeeld nestkasten schoonmaken, de savanne
van de dierentuin aanharken, en padden overzetten op een drukke weg. De kinderen
krijgen een Rangcr-paspoorten werkboekjes
waarin non verworven kennis wordt opgeschreven en beoordeeld.
Mirjam Streng (8) uit Amstelveen is ruim
een halfjaar lid van de Rangers. Ze komt uit
een gezin waar veel belangstelling voor natuur en natuurbescherming bestaat. Haar
vader, vertelt ze, is lid van Natuurmonumenten en de Vogel bescherming en donateur
van Artis. *ïk kijk vaak in de tijdschriften van
mijn vader, en hij leert me vogelgeluiden.' Ze
doet de geluiden van een mus, een kraai en
een fitis na. Haar oma gaf haar het lidmaatschap cadeau voor haai' 8e verjaardag. 'Mijn
oma houdt zelf ook van de natuur, en ze wist
dat ik er ook van houd, dus vond ze het wei
een goed idee.' Regelmatig gaat Mirjam naar
de Ranger-bijeenkomsten. Ze laat haar Rangcr-paspoort en het werkboekje over vogels
zien. 'De eerste keer ging het over vogels. We
moesten een veer tekenen.1 Ze laat de tekening zien: 'De harde steel is de schacht, de
smalle kant heet voorvlag, de brede kant heet
achtervlag, en waar de veer aan de vogel heeft
vastgezeten is de spoel De laatste keer moesten we uilebaJlen uitpluizen.'
Bij die middag ben ik ook aanwezig ge-

weest. Dertig kinderen zaten in groepjes van
vier aan tafel. Voor elk groepje lag een hoopje
pluis met botjes en schedel resten, een bakje
en een pinccr, een groot vel met tekeningetjes en een zwarte strip om de vondsten op te
plakken naast de rubrieken waar ze horen:
ribben, botjes of schedels van muizen en

Mirjam Streng

Foto: Catiicn Ariëns

andere kleine dieren. Kinderen van gemiddeld 10 jaar oud werkten, terwijl het buiten
prachtig weer was, geconcentreerd twee uur
achter elkaar, bijgestaan door drie begeleiders. Daarna mochten ze buiten even uitwaaien voor ze weer door hun ouders werden opgehaald.
Mirjam vindt het erg leuk bij de Rangers.
4
Ik wil er graag veel over leren. Ik heb van
mamma een map gekregen en daar doe ik de
Tamtams in en de werkbladen. En hier heb ik
drie posters van Fern Gully, dat is een film. Je
moest een mop insturen en als je dat deed
dan kreeg je twee kaartjes voorde voorverto679
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ning. Ik kende een mop van een student en
een dief. Die student zei "ik zoek geld" en
toen zei de dief "ik help je wel even zoeken",
en die heb ik veranderd in een vos en een kip.
Met oma ben ik erheen geweest. De film gaat
over een tover zaadje, waarmee je wonderen
kont verrichten. Het monster Hexus heeft
een heleboel bos verwoest en er is nog maar
één mooi plekje over op aarde. Die (Mirjam
wijst een elfje aan op de plaat, ze weet de
naam niet meer) zorgt dat het weer goed
komt, dat Hexus weer wordt opgesloten.*
Mirjam gebruikt de woorden natuur en
milieu allebei en ze geeft aan wat voor haar
het verschil is: 'De natuur is de bloemen
enzo, zoals in de tuin maar dan veel groter.
En het milieu, dat is wild, daar groeit onkruid
en dat zijn bossen en grote rivieren.*
Diana Lagcman (11) uit Duivendrecht is
aJ heel tang lid, al vier jaar. Zij kwam bij de
Rangers via een vriendinnetje. 'Ik vind het er
hartstikke leuk. Je wordt er hartelijk ontvangen, het zijn zuJke lieve mensen en je leert er
veel. Het leukste vind ik dieren bekijken, hoe
ze in elkaar zitten. De spannendste vogel
vind ik de ekster, misschien juist omdat het
niet zo'n aardige vogel is. Ook al is het zielig,
ik vind het mooi te weten hoe hij zijn prooi
vangt en eieren van andere vogels uitpikt.
Het belangrijkste voor mij om lid te zijn is dat
ik de natuur wil steunen, maar ook dat ik de
mentoren zo aardig vind en er zoveel leer. Als
ik het voor het zeggen had, zou ik het eerste
de olifanten willen helpen en de neushoorns
die ze doodmaken voor ivoor en hoorn. En
in Nederland zou ik wat willen doen aan de
vervuiling die de mensen zelf maken, papiertjes weggooien en zo. Ik zeg gewoon
"pak dat eens even op". Of ik denk dat het
slecht gaat in Nederland? Een beetje tussenin. Er zijn landen waar de vervuiling erger
is en landen waar het mooier is.'
Met een binoc in de stand
voor Natuur- en MUUustudie(JNM) is een kleine (600 leden) maar zeer
actieve bond. Het landelijk bestuur en het
Jeugd en samenleving december 1993 12

beleid van de plaatselijke afdelingen is in
handen van de leden, jongeren van 11 tot 25
jaar. De afdelingen organiseren hun eigen
activiteiten. De naam van de bond dekt de
lading: er wordt serieus onderzoek gedaan
naar dieren en planten en de invloed van het
milieu daarop.
Bart van der Helm (11) is al twee jaar lid.
Hoewel hij twee jaar geleden eigenlijk nog te
jong was voor de JNM, mocht hij bij wijze van
uitzondering lid worden. Nu is hij bestuurslid van de afdeling Zeist en 'doet propaganda*, dat wil zeggen dat hij het leden blad Trias
en folders verspreidt op school, bij bibliotheken en op markeen met informatiestands.
'Maar in een stand moet je iets intensiefs
doen, anders trekt het niet. We hebben dan
bij voorbeeld een binoc staan (een binoculair
ofwel een microscoop, MR) waar je beestjes
onder kunt bekijken, of de cellen van een
plantje.'
De afdeling Zeist heeft acht actieve leden,
's winters zijn ze soms maar met zijn vieren
op pad. Bij grotere evenementen zoals het
'knotkamp' komen er gemiddeld vijftien jongeren, *iets meer jongens dan meisjes', vertelt Bart. Met z'n allen gingen ze op weekend
om te knotten; ze kregen er wat geld voor
voor de clubkas. Hij laat een muizcval zien
waarmee ze 'm de afdeling muisvricndelijk
muizen vangen, met als doel te onderzoeken
waar de muizen zich ophouden en hoe groot
de muizen kolonie op die plek is. Ze worden
gemerkt en dan weer losgelaten.
'Ik hield al van vogels kijken, dat heb ik
van mijn broer want die is lid van de vogelwerkgroep, en ik ging vaak mee. Ik heb al een
heleboel geleerd in die tijd. Een heleboel
mosjes kan ik nu beter onderscheiden. Ik heb
meer geleerd van planten, vleermuizen, insekten. Met een vleermuis-detector kun je
geluid dat een vleermuis maakt horen.* Hij
laat me het opschrijfboekje zien waarin hij al
zijn vondsten en waarnemingen noteert. Er
staat een vele pagina's lange lijst in met vogels
die Bart kent en zelf heeft waargenomen.
Brandgans, slobeend, nonnetje, sperwer,
havik, waterral, dodaars, tapuit, nachtzwa-
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luw, middelste zaagbek: vogels waar je echt
naar op zoek moet.
Bart steekt niet al zijn vrije tijd in de JNM.
De excursies zijn in het weekend, maar niet
alle weekends is er wat te doen. De eerstvolgende activiteit is de actie 'Kleiduif, 'Hier
vlakbij zijn de natuurgebieden Bornia en
Heidestein. Ze schieten elke zaterdag in dat
gebied. Daar is al heel veel lood van kogels in
de grond gekomen. De grond moet eigenlijk
worden gesaneerd, maar de club die er schiet
wil er niets aan doen, en het Utrechts Landschap, de eigenaar, heeft: er geen geld voor
zeggen ze. Wij gaan er een zaterdag staan
met spandoeken en een tent en we ruimen er

wat op. Overal liggen flarden van kleiduiven
en achter de heuvel waar het**konijntje" staat
ligt een hele berg lood.'
Waarom is Bart lid van de JNM? Bart: 4Ik
vind de natuur leuk en ik wil er iets van leren.
Ook de andere takken van natuurstudie ontdekken dan alleen vogelen.1 Is het vooral te
doen om leren of ook om beschermen? 'Dat
laatste ook. We doen veel aan natuurbeheer:
knotten, bosbeheer. Dat vind ik ook belangrijk/ Schrikt hij wel eens van het nieuws over
mUieurampen? Bart: 'Zoals bij de Brear en de
ramp bij La Coruna? Dan denk ik aan de
zeldzame vogels die daar zitten. Maar met
y
n actie KI ei duif doen wij iets. Het is altijd
een goed begin, kleine beetjes
helpen. Misschien gaan de
andere afdelingen het dan ook
doen. Dan heb je een grote
actie.'
Briefschrijvers en
actievoerders

van-der Halm

Greenpeace is goed bekend
bij kinderen. Op een of andere manier is het voor kinderen
een spannende club die het
goede en rechtvaardige doet
en waarmee ze zich kunnen
identificeren. Greenpeace
heeft geen jeugdafdeling en
geen op kinderen gericht tijdschrift. Wel veel op kinderen
toegesneden voorlichtingsmateriaal: het dit jaar verschenen
Informatieblad voor kinderen
en folders over bedreigde diersoor te n, Antarcticaj walvisjacht en het vlaggeschip Rainbow Warrior, Daarnaast verzorgt Greenpeace voorlichtingen op scholen en is men bezig educatief materiaal voor
scholen te ontwikkelen.
Kinderen komen graag in
de weer voor Greenpeace, dat
bij hen bekend is via school of
6S1
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omdac de ouders het blad ontvangen. Veel
kinderen schrijven naar ''Zeewijzertje', de
brievenrubriek in het Greenpeacc-blad.
Anne Roeters (10) uit Nijmegen heeft
ruim een jaar geleden een clubje opgericht
met haar broertje en een buurjongen. Ze
hebben een krantje en een museumpje op de
kamer en het balkon van de buurjongen.
Daar komen dan hun ouders kijken. Ze maken ook zelf kaarten, tekeningen en schelpenkettingen, die ze in hun straat verkopen.
Per keer halen zij bij het verkopen zo'n zestig
gulden op, Anne vertelt hoe ze op dat idee
kwam. *We waren tegen de milieuverontreiniging en tegen de walvisjacht. Ik denk er
heel veel over na- Soms is het zo donker
buiten, de hele straat vol uidaatgassen. Bij
ons tegenover zit een taxibedrijf, die mensen
laten gewoon de moter draaien terwijl ze
zitten te koffiedrinken! En ze wassen de
auto's met van die vieze stoffen. Ik heb eens
een kaart gemaakt van de wereld hoe hij eruit
moet zien. Toen hij af was vergeleek ik het
met buiten - nou, dat viel tegen. Ik vind het
stom dat je sommige mensen niet aan hun

Andani
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verstand kunt brengen wat ze verkeerd doen.
Zelf doe je het niet, het is de schuld van
anderen. We proberen thuis zoveel mogelijk
milieuvriendelijke spullen te gebruiken. We
gaan zo min mogelijk met de auto, ook als
het regent. En op vakantie gingen we met de
au tos laap trein. Aan auto's erger ik me het
meest. Ik heb een gedicht aan Greenpeace
gestuurd over de autoloze zondag:
De autoloze zondag,
ais dat nou nog eens mag
Gewoon op straat te kunnen spelen
Geen auto's waarmee je de straat moet delen
Geen auto's in de straten
Dat houdt de politie in de gaten
Maar 7,0 is het niet
Minister Maij waar zit je verstand
Je wi] toch een fijn en gezond land
Een stuk op weg naar een schone aarde
Met olifanten en vissen en paarden
En Greenpeace zet hem op
Je bereikt nog eens de top
(dat heb je al, maar goed...).*

Foto: Catrien Ariëns

ƒ. Goudsblom De milieuproblematiek als een beschavingsprobkem

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 ons zei f en van vele andere
levende soorten bedreigt?
Vraag twee richt ztch 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?
Lange-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; kn van Laanen
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Heel jonge briefschrijvers kent Greenpeace ook. Andani Osuman (6) uit Amsterdam had een goed plan dat hij graag aan
Greenpeace wilde laten weten. 'Ik had iets op
televisie gezien over dieren die op een autoweg worden overreden. Ik bedacht een weg
mee een dubbele laag, dat bij voorbeeld een
egeltje in een soort tunneltje onder de weg
doorkan. Ze kunnen er een heleboel maken,
grote voor grote dieren, en kleine voor kleine
dieren. Ik zei het tegen mamma en die schreef
het op. We deden er een foto bij van mij en
Pepijn, mijn oudere broer.'
Andani is dol op dieren en hij wil er graag
veel over te weten komen. Op school krijgt
hij veel biologie, *Wekijken heel vaak Nieuws
uit de Natuur op sehooltelevisie. Vandaag
zagen we een soort museum onder de grond,
met dasseholen en een vossehol waar je net
nog het staartje van een vos kon zien, en
wortels van de bomen. Midden in de aarde
golft het, daar is allemaal vuur. En een andere
keer ging het over lucht. Door het milieu
kunnen we ademen. Wij ademen koolzuur
uit en zuurstof in; de bomen ademen zuurstof uit en koolzuur in.*
Ook Sybe van Waarde (10) uit Nieuw en
Sint Joosland in Zeeland heeft aan Greenneace geschreven over de milieudub die hij
met drie vriendjes heeft opgericht. De ouders
van drie van de vier zijn donateur van Greenpeace. Hij leest het kwartaalblad altijd. 'Ik
vind het spannend, leuk om te lezen, soms
moeilijk maar ik begrijp het wel. Er staan ook
erge dingen in.' Sybe vertelt over zijn club:
'met onze club hebben we een sloot schoongemaakt. Wel twee middagen zijn we bezig
geweest om alle plastic, papier > en troep eruit
te halen. Dat hebben we in vuilnis zakken
gestopt en weggebracht. We hebben nu een
ander plan. We wonen bij een bos met allemaal zogenaamde vogelnestjes. Ik weet niet
wie ze er heeft opgehangen. Daar zit een
klepje overheen en als er een vogel inkomt
kunnen ze er niet uit. Die klepjes willen we
kapot maken.' Krijgt hij dan geen moeilijkheden met de boeren of de politie of zijn
ouders? 'Wc willen niet gezien worden.'
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Wat was voor Sybe de belangrijkste beweegreden om zoiets te doen? 'Misschien
heeft het zin, dan verandert er wat. Het ergst
vind ik de vervuiling en de walvis jacht. Als ik
iets mocht veranderen maakte ik een walvisreservaat.' Sybes club manifesteert zich wel:
'We hebben een schrift waarin we alles opschrijven. We hebben ook een vlag: op een
wit doek hebben we met viltstift een groot
hart getekend met een krans van bladeren
eromheen. Door het hart staat een pijl, met
aan de ene kant vier mannetjes - dat zijn wij
- en aan de andere kant "natuur". Op school
hebben we een poster opgehangen. Daar
staat een spreuk op die mijn vriendje op zijn
t-shirt heeft "Waarom zou je je kamer opruimen ais de wereld toch al zo'n rotzooi is?"
Daaronder hebben we een fabriek getekend
waar rook uit komt, en de ozonlaag met een
gat erin en een vogel die naar beneden valt.'
Leergierigheid
De meeste kinderen krijgen hun interesse
voor levende natuur mee van thuis. Hun.
ouders houden van dieren of zijn donateur
van een natuurorganisatie. Maar de kinderen
in de interviews tonen ook gerichte persoonlijkeinteresses. Uit de interviews blijkt vooral
een grote affiniteit met dieren. Daarmee
kunnen kinderen zich kennelijk het best
identificeren. Sommigen blijken ook bezorgd
over onze natuur en het milieu. Gelukkig
niet al te bezorgd, maar zij hebben allen, hoe
jong ook, een besef van milieuproblemen.
Ten slotte leggen ze een grote interesse en
leergierigheid aan de dag aJs het gaat om
kennis der natuur en om de samenhang
tussen natuurverschijnselen. De natuurorganisaties die hier besproken zijn, spelen daar
goed op in. De verwondering over hoe de
natuur in elkaar zit is wellicht een beter
wapen tegen vervuiling dan akelige beelden
uit het Jeugdjournaal.

Els de Groen

Het recht van jongeren op morgen
Jongeren actief voor het milieu in de United Nations of Youth

Op de studiedag Opvoeden naar 2000^
georganiseerd door het Studiecentrum Onderzoek, Advies en Begeleiding (SOAB) en de
Vereniging voor Pedagogische Hulpverlening Eerste Lijn (PHEL) zei Dorothea Timmers-Huigens: 'Onze jeugd is als Torn Poes
geworden, en wij staan als Heer Bommel
terzijde, hooghartig op de problemen
neerziende alsof we er geheel buiten onze
schuld in verzeild zijn geraakt en spreken dan
telkens de magische woorden: "Verzin eens
een list jonge vrind." '
Ik denk dat Timmers-Huigens de tegenwoordige relatie tussen kind en volwassene
raak typeert. Na het romantische kindbeeid
uit de vorige eeuw, dat overigens alleen maar
haalbaar was voor kapitaalkrachtige mensen,
is er voorai in de tweede helft van de 20e
eeuw een realistischer kindbeeid ontstaan.
Opvoeders, ouders en anderen gingen inzien
dat kinderen geen cherubijntjes zijn, maar
deelhebben aan het volwassen bestaan. Daarmee kwam een eind aan de huichelachtige
periode, waarin het ene joch met speelgoedberen en treintjes in de serre werd zoetgehouden en het andere de mijnen in moest.
De 'romantische onschuld' werd vervangen
door nuchterder termen als 'onervarenheid'
en 'afhankelijkheid'. Die ontwikkeling én
het besef dat Jeugdland een mythe was gebleken effenden de weg voor een andere
benadering van kinderen: ze werden medespelers, direct betrokkenen. In plaats van het
nieuws weg te houden, moest men het kin-.
deren juist aanreiken. In plaats van het kwaad
te verbergen, moest men het juist onthullen.
In plaats van hen te ontzien, moest men hun
de problemen juist in volle omvang tonen,
opdat ze voorbereid waren.
Het is dankzij deze goedbedoelde openheid van volwassenen dat kinderen tegenJeugd en samenleving december 1993 12

woordig soms als zorgelijke oude mensjes
over de toekomst nadenken. Hun toekomst.
Want wat moeten zij met de stroom informatie over milieuvervuiling in boeken, rubrieken en het jeugdjournaal^ zolang ze geen
enkele invloed op de oorzaken hebben? Is al
onze openhartigheid geen verkapte gemakzucht? Isonze ijverige voorlichting aan kinderen niet te herleiden tot: Torn Poes, verzin
eens een list'. Dat is een van de redenen
waarom ik als schrijfster ben opgehouden,
althans in mijn kinderboeken, over milieu te
schrijven. En tevens een van de redenen
waarom ik actief ben geworden binnen de
UNOY: de United Nations of Youth.
In dit artikel beschrijf ik de totstandkoming en de doelen van deze organisatie en
geef ik een beeld van de internationale milieuconferenties waar UNOY als organisator of
deelnemer een belangrijke rol speelde. Vooral laat ik de jongeren die bij UNOY betrokken
zijn zelf aan het woord.

United Nations ofToutb
Een van de doelstellingen van de UNOY is
jongeren een platform bieden waar ze hun
ideeën over milieu, mensenrechten en vrede
kunnen uitwisselen en bespreken. Het opzetten van zo'n platform biedt een tegenwicht aan een situatie waarin we jongeren
vooral frustreren. Want hoe hartverwarmend
kindvriendelijk onze maatschappij soms mag
lijken met zijn stickers, badges, petjes, knuffeldieren en milieuprogramma's, in werkelijkheid laat ze economische korte-termijn
belangen voortdurend prevaleren boven de
belangen van jongeren: die van de lange
termijn. De milieuvervuiling, zegt Christopher Lascb^ Amerikaans historicus, bewijst hoe
onverschillig we jegens jongeren zijn. Dat los
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je niet op met een nog intensievere vorm van
mïlieu-educatie, maar met een daadwerkelijk
betrekken van jongeren bij het beleid. De
UNOY werd in 1989 geïnitieerd door Nikolai
Firioubiney voormalig VN- diplomaat, die
Nederlanders bereid vond het secretariaat te
bemannen. 1 In een interview in Hervormd
Nederland van mei 1992 zegt Firioubine:

de uitvoerende llaad van de UNOY en heeft
goede contacten met de Earth Council, een
niet-gouvernementele organisatie, en de University for Peace. Douglas kijkt met gemengde gevoelens terug op de bijeenkomst in
Costa Rica:

'Youth '92 was erg verpolitiekt. Door de aanwezigheid van twee radicale groepen kon het midden
'Ik geloof dat de wereld leefbaarder wordt als de niet werken. We konden zelfs niet definiëren wat
energie van jongeren positief wordt gebruikt. De milieu voor jongeren betekent. Ik was eerlijk gemanier waarop volwassenen en kinderen naar de zegd een beetje teleurgesteld. Ik denk dat we ons
wereldrijken vertoont een natuurlijk verschil. Kin- moeten richten op het individuele belang en niet
deren zien een wereld die ze gaan erven, volwasse- meer op ideologieën. Het is ouderwets en achternen daarentegen staan dichter bij de dood en haald om in machtsblokken te denken. Na Rio
ontwikkelen geen visie. Ze zijn belust op macht, heeft de UNOY een milieuconferentie in Minsk (Wïtgevoelig voor corruptie en houden geen rekening Rusland) georganiseerd. Daar hebben we vastgemet degenen die na hen komen, wat rot een steld dat er drie verantwoordelijkheden zijn. Ten
gigantische vervuiling heeft geleid. Als in de be- eerste de verantwoordelijkheid niet in fouten te
sluitvorming die mensen worden betrokken die in vervallen die al eens zijn gemaakt. Ten tweede de
de roekomst moeten leven, zal het niveau van de verantwoordelijkheid aan de problemen te werken
politiek stijgen. In de Dedaration on the Survival, die ons nu overkomen. En ten derde de verantProtection and Development of Childrcn van sep- woordelijkheid jonge mensen te onderwijzen. Wie
tember 1990 hebben 71 staatshoofden kinderen deze punten in acht neemt, kan zich geen egoïsme
uitgenodigd als partners mee te denken in het veroorloven. Die hecht aan bredere, internationale
creëren van een betere toekomst. Zo'n uitnodiging belangen. Ik denk dat mensen diep in hun hart toch
neemt de UNOY graag aan. Daarom is ze actief allen het goede wülen. Laat ik een voorbeeld geven
betrokken bij het UNCED-pnoces (United Natïons van wat ik in Kroatië heb gezien. Een wtesjongetje
Conference on Environment and Development), van zeven tekende een schietende tank, kruizen en
zo wei in Costa Rica als in Brazilië. Overigens zijn bloemen. De kruizen symboliseerden zijn verde belangrijkste thema's van de UNOV door jonge- moorde vader en moeder, de tank srond voor de
ren geformuleerd. Naast milieubescherming zijn wraak, maar hij kon niet vertellen waarom er ook
het: eerlijke educatie, intermenselijke relaties en bloemen waren. Waarom er ook iets moois was.
een nieuwe wereldorde. Die term komt dus niet van Iedere mens is het produkt van omstandigheden.
Bush, maar is in 1990 al door jonge mensen Ik heb jongens van 15 jaar in het Kroatische leger
bedacht, die het wereldburgerschap en de wegval- gezien, terwijl ik zelf nog studeerde.
lende grenzen hebben willen verwoorden.'
Oorlog is erg, maar niet iets on vermijdelij ks. Je
kunt door middel van onderwijs de oorzaken wegnemen en zo de vrede versterken. Mensen moeten
Utopia
ophouden elkaar als vijand te zien, want van vijanIn maart 1992 vond in Costa Rica Touth den kun je niets leren. Ook de relatie jongeren}
92 plaats, waar jongeren uit ten minste hon- volwassenen moet beter worden. Jongeren geven
derd landen zich op de VN-milieu-wereldtop volwassenen de schuld van de milieuvervuiling,
in Rio de Janeiro voorbereidden. De UNOY, zoals het ene land het andere land beschuldigt.
die inmiddels afdelingen in bijna 70 landen Bovendien zijn jongeren sceptisch. Ze willen resulkent, was vertegenwoordigd door BimalVatel taten zien en een schoon milieu is nog steeds een
uit India en door Dougl&s Campos. Douglas, Utopia. Maar de realiteit van nu is het Utopia van
een 23-jarige Costaricaan, is voorzitter van gisteren. Je scepsis mag geen excuus zijn om geen
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tellende document uit Rio, in eenvoudige
taal omzetten. *Maar dat', zegt Maria KooijwffKj UNOY-coördinatot\ 'was een wel heel
ambitieus project. Inmiddels hebben we beAlliantie
sloten dat we ons tot het hoofdstuk over
Our environtnmty ourrespons&bility, heet- jongeren zullen beperken. We hebben noch
te de UNOY-conferentie die in augustus 1992 de kennis noch de middelen om de héle
plaats vond in Minsk. Er waren bijna 90 Agenda 21 toegankelijk te maken.'
jongeren uit 44 landen. Thinkglob&lly, act
locaüywzs de lenze van de conferentie. BeToenemende steun Verenigde Naties
sloten werd dat de UNOY een alliantie zou
worden, die noch politiek noch religieus
Op de milieutop in Rio was
georiënteerd zou zijn.
£fi de enige jongerenvertegenwoordigster die
Door inciden teel ofblijvendmet bestaande de VN mocht toespreken. Ze kreeg zeven
organisaties voor jongeren samen te werken minuten en uitgerekend in die rijd deed zich
groeit de alliantie gestaag. De praktijk wijst tot schrik en teleurstelling van jongeren een
uit dat de situatie per land sterk kan verschil- stroomstoring voor. Daardoor ging de boodlen. In Bolivia bij voorbeeld bestaat het UNOY- schap van de Kerüaanse goeddeels verloren.
besniur uit vertegenwoordigers van jeugd De essentie van haar toespraak was, dat als
organisaties en is de alliantie een feit. Elders we de verschillende leefttijlen in Oost, West
wordt op projectbasis door jongeren samen- en Zuid niet ter discussie gaan stellen, we
gewerkt en is de structuur minder hecht. De nooit een oplossing voor de problemen zulgemiddelde leeftijd hangt sterk af van de len vinden. Het trefwoord voor onze houleider. In de Verenigde Staten is die pas 17, ding tegenover het Zuiden wordt 'duurzame
maar de jonge Sean Orl&ndo verricht uitste- ontwikkeling', een ontwikkeling die de huidikend werk. Elders, zoais in Sierra Leone, is de ge behoeften van mensen dekt, zonder het
leiding ongeveer 25 jaar oud, maar worden toekomstige generaties onmogelijk te mavia scholen ook kinderen en tieners bereikt. ken in hun behoeften te voorzien. DuurzaTot nu toe zijn er goede ervaringen met de me ontwikkeling is een verschuiving van de
B aha 'i-structuur: maximaal negen leden vor- aandacht van onszelf naar de ander. 'Te
men een eigen eenheid, waardoor er altijd vaag', oordeelt Mwangi echter. De wereld
aandacht voor het persoonlijke blijft.
denkt aan morgen, maar weigert ervoor te
De milieuconferentie in Minsk besteedde kiezen.
uiteraard aandacht aan de ramp in TsjernoToch neemt de belangstelling van volbyl. Zo stond er een ontmoeting op het wassenen voor wat jongeren vinden toe.
programma met Fetr Kravchenko^ minister Binnen de UNOY vertaalt zich dat in een
van Buitenlandse Zaken, die zei dat bijna een groeiende steun van de officiële VN. Op 28
kwart van het land voor tenminste vier eeu- oktober 1992 sprak de ondersecretaris-gewen onbruikbaar was geworden. 'Belarus is neraal namens Boe tros Ghali zijn sympathie
door de wereld vergeten', besloot Kravchen- voor de UNOY uit en nog geen halfjaar later
ko ernstig. De jongeren, die eerder die week werd de band verder aangehaald. De VN
slachtoffers opgezocht hadden, spraken zich willen blijvend op de hoogte worden gehouaan het eind kritisch uit over kernenergie en den van uNOY-projecten om in overleg verdrongen aan op meer onderzoek en voorlkh- volgacties op te zetten, of die nu milieu of
tingmensenrechten betreffen. Steun is er ook van
Voortbordurend op Minsk namen UNOY- de zijde van Robert Muller^ voormalig onderjongeren eind 1992 een ingrijpend besluit: secretaris-generaal en verbonden aan de VN
ze zouden Agenda 21, het 508 pagina's Universityfor Peace in Costa Rica. Hij is lid
fiuit meer te doen. Je moet juist aan de slag om jouw
realiteit op te bouwen.'
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van Friends of the UNOY, een organisatie van
betrokken volwassenen die jongeren zoveel
mogelijk steunen. Dat kunnen, zoals Muller
zelf, VN-mensen zijn, maar ook medewerkers
van niet-gouvermentele organisaties meteen
bepaalde deskundigheid zoals ecologen, polen! oio gen > onderwijs specialisten. Ook verscheidene jeugdboekenschrij vers hebben zich
aangesloten. Op Story International (Rotterdam januari 1992) is de UNOY gepresenteerd aan een groot gezelschap schrijvers,
afkomstig uk heel de wereld. Maar volwassenen past terughoudendheid. Zij hebben een
slechts ondersteunende en begeleidende rol,
die erop gericht is jongeren een podium te
bieden.
In augustus 1993 heeft Robert Muiter als
gastspreker tijdens de opening van de UNOYVredesconferentie in het Vredespaleis in Den
Haag beloofd zich te zullen inspannen voor
een officieel partnerschap tussen VN en UNOY
in 1995.

Nieuwe milieuconferentie in Afrika
In augustus 1994 vindt in Nigeria een
vervolgconferëntie op Rio en Minsk plaats.
Het zijn UNOY-jongeren zelf die Afrika hebben gekozen. Niet alleen de milieuconferentie is belangrijk voor Afrika, ook het feit dat
een Ghanese jongen, Eric Kweku Ansab,
onlangs is benoemd tot internationaal jeugdcoördinator, speelt een rol. Sinds augustus
1993 bemant hij, geholpen door andere
jongeren, het internationale secretariaat. De
volwassen medewerkers hebben zich teruggetrokken en houden zich slechts op de
achtergrond nog beschikbaar.
Net als in Minsk zal de conferentie eOur
mvironmmtj ourrcsponsability''heten en niet
alleen het milieu maar ook mensenrechten
tot onderwerp hebben. Zo kan de UNOY de
VN-conferentie over mensenrechten (Wenen
juni 1993) bespreken en meteen een link
tussen het ene en het andere leggen. Het
wordt immers steeds duidelijker hoe een
verziekt milieu en het recht op schoon water
en voedsel met elkaar zijn verstrengeld. Als

we er niet in slagen de leefomstandigheden
in onder andere Afrika te verbeteren, zal de
stroom economische en ecologische vluchtelingen naar Europa steeds groter worden,
Mttstapba Choulkha (25), jeugdambassadeur
van de UNCED voor Afrika en Europa en
UNOY-lid, loopt, in een gesprek dat ik met
hem had, vooruit op de conferentie,
'In Afrika kun je grofweg twee typen mensen
onderscheiden: degenen met een schoolopleiding
die onder andere kranteartikekn over het milieuvraagstuk lezen, en de mensen op het platteland die
een meer materieel besef van de vervuiling hebben.
Zij hoeden bij voorbeeld vee en dat vee moet
drinken en het water moet schoon zijn, maar soms
is er geen water. Zo worden ze met hun neus op de
feiten gedrukt.
Maar in het algemeen komen milieuproblemen
bij ons niet op de tweede, maar pas op de derde
plaats. De aandacht van mensen wordt opgeslorpt /
door de schuldencrisis. Wil je het milieu echt
beschermen, dan moer je je volgens mij op de
volgende zaken richten: reorganisatie (geen ontvolking van het platteland) en bestrijding van de
corruptie. Veel jeugdorganisades in Afrika proberen sterker te worden door met elkaar samen te
werken en ideeën uitte wisselen. Voor hen is het erg
belangrijk dat de tweede UNOY-conferentie over
milieubescherming in Nigeria wordt gehouden.
Meer Afrikanen dan ook zullen aanwezig zijn en
een steeds groter aantal kan zich goed in het Engels
uitdrukken. Daarnaast is het van belang dat jongeren uit andere werelddelen Afrika leren kennen. Ik
houd er niet van dat Afrika als een arm continent
wordt gezien. In de Verenigde Staten leven ook
arme mensen. Je moet niet gaan generaliseren. Dan
heb je geen oog meer voor de verscheidenheid van
de landen binnen één werelddeel. Juist nu het voor
Afrikanen moeilijker wordr naar het Noorden te
reizen door een deels begrijpelijk, maar deels ook
overdreven, oneerlijk visumbeleid, is het goed dat
anderen naar ons komen. Laten we elkaar leren
kennen.'

De conferentie in Afrika heeft, net als die
in Minsk, een mondiaal karakter, Zo'n aanpak spreekt voor zich, omdat milieuvervui687
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Hng een wereldvraagstuk is gebleken dat
alleen oplosbaar is ais de hele mensheid zich
inzet. Maar zoals uit de woorden van Mustapha en Anamika (zie hieronder) blijkt is
milieubesef afhankelijk van plaatselijke prioriteiten. Armoede en ontwikkeling bepalen,
vermoedelijk veel sterker dan culturele achtergronden, iemands milieubewustzijn.
Milieu vvomi in bet Westen populair
Anamika Amani, Indiase en UNOY-Iid,
vertelt hoe zij haar verhuizing naar Wageningen heeft ervaren. Als 19-jarige hoofdredacteur van de UNOY Newslmer, die de hete
wereld rondgaat, zit ze niet om woorden
verlegen. Anamika:

-ï L

'Mens en milieu zijn een populair gespreksonderwerp. Vooral in de westerse wereld kun je aan de
veelheid artikelen, tv-documentair<es en demonstraties zien hoe belangrijk milieu wordt gevonden.
Mensen kunnen er niet meer omheen dat de aarde
bedreigd wordt. Maar de nadruk die daarbij wordt
gelegd op milieu-opvoeding van jongeren zou je
het idee kunnen geven dat volwassenen hun verantwoordelijkheid op ons willen afschuiven. Daarom
moet je goed onderzoeken wat jongeren hier zelf
van vinden.
Voor mij heeft de studie aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen een heel nieuwe wereld
geopend, sterk verschillend van mijn leven in Bombay. Daar was ik elke dag met duizenden anderen
in de weer om mezelf waar te maken, in mijn
huiswerk, bij examens en bij speciale cursussen, om
net dat beetje voorsprong op de anderen te krijgen
met wie ik moest concurreren. Die concurrentie
komt voort uit het feit dat er veel te veel mensen en
te weinig banen zijn. Zelfs knappe leerlingen van
10,12 jaar krijgen al de raad minder intelligente te
mijden, omdat ze bij voorkeur contact moeten
leggen met kinderen uit families die hen vooruit
kunnen helpen- Zo leeft iedereen in een spiraal van
uitblinken en promotie maken. Ook ik.
Ik had het zó druk een veilig plaatsje te vinden
in een almaar toenemende sfeer van onveiligheid,
dat Ik volkomen vergat te denken in termen van
broederschap en medemenselijkheid. Net als bij
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andere scholieren leek alles om mij te draaien en om
de kunst de ene dag aan de andere te breien.
Toen ik naar Wageningen ging, heb ik voor het
eerst een gevoel van veiligheid en onafhankelijkheid ervaren. Ik ga nu regelmatig naar school en
niemand verwacht iets anders van me dan dat ik
mijn best doe. En nu pas, nu het heden er rooskjeuriger uitziet, ben ik gaan beseffen hoe groot de
wereld is en mee welke gevaren de natuur wordt
bedreigd. Maar nu heb ik ook een dilemma. Want
in mijn bezorgdheid en mijn wens het milieu te
verbeteren, ben ik me bewust geworden van mijn
zwakke positie. Hoe kan ik, een onervaren en jonge
idealiste, de wereld veranderen? Gelukkig kwam ik
er gauw achter dat veel andere jongeren, zeker in
Wageniugen, hetzelfde dilemma hadden. Het heeft
me geholpen te zien hoe zij ermee omsprongen.
Er zijn jonge mensen, dikhuiden noem ik ze, die
de gevaren glashard ontkennen en zich op de
dagelijkse routine storten. Dan is er een groep
jongeren die het voorbeeld van "ervaren" volwassenen volgt; ze praten veel maar doen weinig. De
derde categorie bestaat uit "passieve medewerkers", die een eigen bijdrage leveren door kringlooppapier te gebruiken, milieuvriendelijk te winkelen en de fiets te pakken. Maar deze srudenten
worden Kever niet betrokken bij acties van jongerengroepen, die zich tot regeringen wenden om
daadwerkelijk iets te veranderen aan het milieubeleid.
Dat is de taak van de vierde enkatste groep mensen:
de "actieve medewerkers".
Tot die laatste groep mensen voeJde ik me
aangetrokken. Zij hebben tweeëneenhalf jaar geïeden "Jongeren Milieu Akticf' opgericht en met
hen ben ik gaan praten, JMA telt inmiddels 500
leden, verspreid over het land. Toen ik Anja en
Hidde, twee JMA-mensen, vertelde hoe verbaasd ik
was over dat grote succes, gaven ze de volgende
verklaring. Zij zeggen dat, als jongeren in een
groep opereren, het niet alleen eenvoudiger wordt
projecten te realiseren, gericht op milieubehoud,
maar ze ook minder kwetsbaar zijn doordat ze
elkaar motiveren en - in geval van teleurstellingen
- steunen. Dat helpt jongeren het zelfbeeld van
machteloosheid kwijt te raken. Van jongens en
meiden van Miiieudefèmie kreeg ik hetzelfde te
horen.
Samengevat: veel jongeren voelen zich machte-
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loos, maar als ze samenwerken kunnen ze tegenwicht aan volwassenen bieden. Overigens wil Lk niet
alleen maar negatieve dingen over volwassenen
zeggen. AUeen, ze hadden ons meer moeten steunen door het goede voorbeeld te geven. Zonder
hun steun in daden gaan onze acties veel trager.
Toch ben ik geen pessimiste, ik geloof in een betere
wereld. Laat ik een voorbeeld geven: IMA is benaderd door een winkelketen met het verzoek te
helpen bij het opzetten van een milieuvriendelijke
produkrielijn in de winkels. Dat is toch niet niks?
Nog een ander voorbeeld: deze zomer is de Nationale Jongerenraad voor Milieu en Ontwikkeling
opgericht. NjMOis een overkoepelende organisatie,
die de belangen van jongeren op het gebied van
ontwikkelingssamenwerking en milieu gaat behartigen. Zuike overwinningen, soms in kleine-, soms in
grotere stappen, maken dat we doorgaan 1'

* Ik ben erop tegen kinderen met de ellende op
te zadelen. Voor kinderen is het al voldoende als ze
hun stem verheffen. "We hebben recht om te
overleven, recht op een schone natuur", is alles wat
ze hoeven zeggen. Ze hoeven hun standpunten
niet te onderbouwen, geen discussies aan te gaan,
ze hebben de deskundigheid niet. Wij als volwassenen kunnen kinderen niet uitgebreid consulteren. De aspecten van de milieu- en vredesproblematieken zijn zo gecompliceerd. We zouden kinderen vastpraten en hun idealisme frustreren. Dat
is wel het laatste wat de UNOY wil. Bij scholieren en
zeker bij studenten ligt de kwestie eenvoudiger.'
Nikolai Firioubine^ oprichter van de UNOY,
voegt daaraan toe:

*In de westerse cultuur zijn jongeren in het
algemeen sneller onafhankelijk dan in andere werelddelen, waar een hechtere familieband en finanUNorgeen Torn Poes
ciële verplichtingen jegens ouders bestaan. Wat 22
Terwijl veel jongeren het druk hebben jaar is in de ene cultuur kan daarom in de andere 29
met het voorbereiden van de milieuconfe- zijn. Maar afgezien van die verschillen vind ik dar
rentie in Nigeria, houdt een Nederlandse we tieners en twintigers moeten betrekken in onze
UNOY-groep zich bezig met een heel ander 'besluitvorming over milieu en vrede. We moeten
project. Er is een reële kans dat het secreta- Óns bewust worden van de problemen die ze
riaat hier definitief wordt gevestigd en dat -hebben en zorgen dat politici over hun toekomst
schept behoefte aan een goed uitgerust hoofd- nadenken. Dat kan alleen ais je (wereldleiders
kantoor. Met jongeren uit de milieubewe- indringend confronteert met de ideeën van jongeging werkt ingölfKrusem&n, student archi- ren zelf'

tectuur, aan het ontwerp van een Global
Toutb Village, e en permanente ontmoetingsplaats met een universiteit, conferentie ruimten, een bibliotheek, sportcentra en
woon accommodatie. Er is al een mogelijke
vestigingsplaats in Nederland besproken en
de gerenommeerde architect Ton Alberts
ondersteunt het project van harte. 'En toch',
zo vraag ik Maria Kooijman, die net als
Firioubine en anderen dag en nacht heeft
gewerkt om de officiële erkenning van de
UNOY dichterbij te brengen, 'ontpopt de alliantie zich nu niet als een reuze Tom Poes?
Leggen we alle wereldproblemen niet op een
charmante maar evengoed laakbare wijze in
de schoot van jongeren, met het verzoek een
list te bedenken?' Kooijmans antwoord is
helder:

Noot
1, Het Internationale Secretariaat \an de UNOY
(gevestigd in Purmerend) wordt bemand door jongeren en onderhoudt contact met de Verenigde
Naties. Dat doet ook de Uitvoerende Ra&d^ het
bestuur van de UNOY. Dit bestuur bestaat uit twaalf
jongeren uit alle werelddelen. Zij nemen in overleg
met hun achterban de besluiten van de UNOY. De
voertaal van de UNOY is Engels.
Alle - inmiddels bijna 70 - afdelingen in de hde
wereld worden onder andere via de Nerpsktter op de
hoogte gehouden. De bij de afdelingen aangesloten
jongeren zijn tussen de 15 en 28 jaar oud en de
meesten van hen zijn scholieren of studenten. De
accenten in aandacht en activiteiten liggen op de
terreinen van ecologie, vrede en onderwijs. Dat
weerspiegelt zich ook in de studies van de aangesloten studenten. Alle Jeden zijn zeer actief.
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Groen, grijs of groen-grijs?>
Natuur- en milieu-educatie in het basisonderwijs

In het basisonderwijs is de verzorging van
natuur- en milieu-educatie (NME) een relatief
nieuwe doelstelling, die voortkomt, uit problemen in de relatie tussen mens en natuur,
en tussen mens en milieu. Over de inhoud en
vormgeving van de natuur- en milieu-educatie op de basisschool wordt verschillend gedacht. Met name het spanningsveld tussen
de meer natuurgerichte ('groene') en de
meer maatschappijgerichte ('grijze') NME is
van belang. De groene NME is vooral gericht
op het begrijpen van samenhangen in de
natuur (ecologie) en natuurbeleving als basis
voor betrokkenheid bij natuur en milieu. De
grijze NME legt het accent op milicuproMemen^ die om een oplossing vragen.
In dit artikel geef ik twee praktijkvoorbeelden van NME. Daarna beschrijf ik de
historische ontwikkelingen in de relatie tussen *groen1 en 'grijs' en de huidige situatie
van NME in het basisonderijs. Het begrip
natuur- en milieu-educatie dient het groene
en het grijze perspectief te bevatten: mensen
maken deel uit van de natuur en er is een
wisselwerking tussen mensen en het milieu.
Tot slot beschrijf ik een programma voor de
NME waarin geprobeerd wordt de groene en
de grijze NME een evenwichtige, reguliere
plaats te geven in het basisonderwijs.

Natuur- en milieu-educatie in de
praktijk
Project zure reg&n
Op een basisschool stelt een kind een vraag
nadat het gehoord heeft over een landelijke actie
tegen zure regen. De leerkrachten van enkele boven bouw-groepen besluiten dieper op de vraag in
te gaan. Allereerst worden de bomen in de omgeving van de schoot bestudeerd, op zoek naar door
verzuring veroorzaakte afwijkingen. Die blijken
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vooral uit de verstoring in het patroon van de
eindloten, die veel minder vertakkingen hebben
dan wat i behoort'.
Na. de observaties volgt een les met een kringgesprek over verschillende soorten milieuverontreiniging: dingen die je kunt zien (vast afval) en dingen
die je niet zo gemakkelijk ziet maar die toch hun
uitwerking hebben. Met name geldt dat voor
luchtverontreiniging, maar ook voor gif in de
grond en het water. Hoe kun je die stoffen toch
waarneembaar maken? Dit leidt tot enkele lessen
over chemische en biologische 'indicatoren'. Bij
biologische indicatoren zegt het al of niet voorkomen van organismen iets over de kwaliteit van het
muien; dit wordt vooral gebruikt voor de kwaliteitsbepaling van oppervlaktewater. De kinderen
hebben al eerder gewerkt met 'geheimzinnige
poeders*: verschillende witte keukenpoedertjes die
ze uit elkaar moeten houden. Soms met behulp van
indicatoren, bij voorbeeld aardappelmeel herkennen door toevoeging van jodium (blauwkleuring)
en bakpoeder door toevoeging van azijn (gaat
bruisen).
Nu. wordt met behulp van een leskist van het
regionale centrum voor NME pn-papler geïntroduceerd en een meetpost voor het opvangen van
regen opgezet. Het meren duurt enkele weken, de
kinderen verwerken de gegevens in een tabel en
grafiek en vergelijken hun meetgegevens zowel
met die van een andere school als met de gegevens
van een officiële meetpost. Uiteraard wordt intussen gesproken over de herkomst van de vervuiling
en probeert de leerkracht iets duidelijk te maken
over de vaak ingewikkelde uitwerkin g van de verzuring. Het project wordt afgesloten met een persconferentie voor de plaatselijke pers. Het verslagboek wordt zo gemaakt dat het een plaats kan
krijgen in het documentatiecentrum, zodat het in
de toekomst nog gebruikt kan worden.
Deze school besteedt veel aandacht aan
direct zintuiglijke ervaringen van kinderen
en streeft ernaar kinderen een positieve hou-
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V.

Nauwgezet werken kinderen in de schooltuin
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ding ten opzichte van de natuur bij te brengen. Hoewel deze school niet uitgaat van
milieuproblemen negeert zij 2e ook niet: er
wordt zelfs een ingewikkeld probleem als de
verzuring aan de orde gesteld. Dat gebeurt in
het besef dat de complexe chemische interac-

Iectief gedrag komen daarbij op vanzelfsprekende wijze aan de orde. Uit dit voorbeeld
blijkt ook dat natuurwetenschappelijk aspecten van de NME, waaronder meten, rekenen
en een klein onderzoek opzetten, van belang
zijn voor inzicht en betrokkenheid.

1$

Door liet verzorgen van huisdieren krijgen kinderen respect voor andere levende wezens

ties die hierbij een rol spelen voor kinderen
(en voor veel volwassenen) onbegrijpelijk
zijn. De uitwerking kun je waarnemen, maar
de oorzaak is ongrijpbaar. In bovenstaand
project wordt kinderen geleerd dergelijke
stoffen zichtbaar te maken. Dat wordt ten
slotre toegepast in de 'mtonitoring' van de
zure neerslag, die vergeleken kan worden in
de tijd en in de ruimte. Het meest optimaal
zou dit kunnen gebeuren in een landelijk en .
wellicht zelfs Europees netwerk van scholen.
Pas op grond van eigen ervaring, kennis
en vaardigheden op een breed vlak van natuuronderzoek is het mogelijk met kinderen in
het basisonderwijs een ingewikkeld probleem
als zure regen aan te pakken. De mogelijke
consequenties voor ons individueel en colJeugd en samenleving december 1993 12
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Zorgen voor duren
In de patio van een basisschool bevinden zich
enkele hokken met dieren: een paar konijnen,
cavia's, kippen en een haan. De zorg voor deze
levende have ïs verdeeld over de groepen van de
school. Het zorgen voorde dieren gaat samen met
het volgen van de on twikkding van de dieren en het
bestuderen van hun gedrag. Vooral de geboorte
van jongen geeft aanleiding tot intensieve gesprekken, nadere studie en observaties. Waarnemingen
worden vastgelegd op een apart mededelingenbord op een centrale plaats in de school en in een
logboek per groep. De verantwoordelijkheid voor
de zorg en de organisatie ervan worden voornamelijk bij de kinderen gelegd, al houden leerkrachten
de eindverantwoordelijkheid voor het welzijn van
de dieren en de kinderen.

ƒ. Góudsblnm De milieuproblematiek als een beschavingsprobkem

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. Alleen: 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 hulp bron nen> is steeds meer gaan
vernietigen (bij voorbeeld door het afbranden 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 en downs
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 alie hulpbronnea. Toen praktisch het hele aardoppervlak door mensen
bewoond was en er steeds meer mensen
bijkwamen, nam de hoeveelheid beschikbare
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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 landbouwsamenlevingen, dat men daar niet 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 fauna 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'n 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 macht 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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Deze school vindt het belangrijk dat kinderen door het omgaan met dieren gevoel
krijgen voor het eigene van niet-menselijke
levende wezens en dat ze bij hen betrokken
raken. Gedomesticeerde dieren hebben weinig 'natuurlijks' meer en je kunt vraagtekens
zetten bij het feit dat mensen zo veel huisdieren houden voor het plezier. Maar tegelijkertijd vormen huisdieren toch nog een band
met de niet-menselijke natuur en leren kinderen dat er andere wezens zijn dan wij, die
anders reageren} hun eigen behoeften hebben, een eigen natuur bezitten. Zij leren
daarvoor verantwoordelijkheid dragen. Levensprocessen als groei, voortplanting en
ontwikkeling kunnen met grote betrokkenheid gevolgd worden. Bovendien kan er een
relatie gelegd worden met voedselvoorziening, de economische betekenis van vee, de
wijze van landbouw bedrijven vroeger en nu,
hier en elders.
De twee voorbeelden geven rwee verschillende beelden van de NME-praktijk. Het eerste project is wat 'idealistisch'. Je kunt je
daarbij een Freinet-school of door Freiner
geïnspireerde school voorsteüen: de 'school
met de drukpers', sterk maatschappijgericht,
waarin de ervaringen van kinderen zoveel
mogelijk uitgangspunt zijn voor het onderwijs in de verschillende vakken.
Het idee van een monitor ing- netwerk Is
trouwens niet uit de hicht gegrepen. In het
voortgezet onderwijs bestaat een soortgelijk
internationaal netwerk over de waterkwaliteit van rivieren: het Global River Environmental Education Network (GREEN). Daarbij
wordt via computers gecommuniceerd. Voor
het basisonderwijs zijn er eveneens dergelijke
netwerken geweest, waarvan ook ons land
deel uitmaakte.
De tweede praktijkbeschrijving staat wat
dichter bij de reguliere schoolpraktijk, maar
kan de vraag oproepen wat het verzorgen van
dieren met milieuproblematiek te maken
heeft. Deze vraag hangt samen met de visieverschillen binnen de NME tussen 'groen' en
gnjs'.

De groene herkomst van NME
De natuur- en milieu-educatie komt voort
uit de (groene) natuur beschermingseducatie. Later kwam daar de (grijze) milieu-educatie bij, die aanvankelijk vooral betrekking
had op problemen op milieuhygiënisch gebied en later ook op de maatschappelijke
context van milieuproblemen.
De natuur beschermingseducatie heeft: zijn
wortels in het 'biologisch reveil' aan het
begin van de 20e eeuw, waarvoor onder
anderen EU Htim&ns en Jacob Thijsse ijverden,' In her basisonderwijs ontstond een
(minderheids)traditie van ecologisch gericht
biologie-onderwijs dat sterk gericht was op
het bekijken van planten en dieren, zoveel
mogelijk in hun eigen omgeving.2 Daarbij
stond de vormende waarde van de ontmoeting met de natuur voorop. Thijsse vond het
'van belang dat men vatbaar is voor de schoone
openbaringen van het natuurievcn, dat men
genoegen erin vindt, daar even bij stil te
staan, dat men voorstellingen en gevoelens
kan verbinden aan al wat er van dat schoons
wordt gedicht en gezongen. In het bijzonder
ïs dat wenscheüjk voor de miljoenen, die in
de groote steden moeten wonen.' 3 Hoewel
dit citaat een wat geromantiseerd natuurbeeid geeft had Thijsse wel degelijk oog voor
minder aangename kanten van de natuur
(voor de mens) en had hij een broertje dood
aan moraliseren. Heimans en hij blonken
juist uit door een betrokken zakelijkheid: als
je goed kijkt en luistert kun je veel meemaken, zelfr vlak bij huis.4
Er lag een sterker accent op esthetische
dan op morele waarden, al zat er ook een
aspect van rechtvaardigheid in hun streven:
*Zoo konden onze leerlingen uit de Amsterdamsche achterbuurten werkelijk ook de
vogels zien en hooren, die zij reeds kenden
uit hun leeslesjes en liedjes.' Zij trokken er
met hun leerlingen op uit buiten de stad (de
'schoolwandeling' was een van de belangrijkste werkvormen) en benutten zoveel
mogelijk wat er aan natuur was in de stad
(parken).5
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Eveneens gaven zij de aanzet tot de aanleg
van 'heemtuinen', waarin wilde planten uit
de streek bij elkaar gebracht waren. Een
bekend voorbeeld daarvan is de nog steeds
bestaande Thijsse's Hof in Bloemendaal.
Daarnaast ontwikkelden Heimans en Thijsse
leerplannen voor de lagere school-6 Deze
wijze van omgaan met de natuur zagen zij, als
mede-oprichters van de Vereniging tot Behoudvan Natuurmonumenten, als essentieel
om in brede lagen van de bevolking de
noodzaak van natuurbescherming te laten
doordringen. Watje niet kent en waardeert,
daarvoor wil je je ook niet inzetten om het te
behouden.
In de periode tussen de wereldoorlogen
ontstonden in een aantal grote steden, met
Den Haag als pionier, schooltuinen. Daar
konden kinderen zelf, aanvankelijk op vrijwillige basis buiten se hooi tij d, groenten en
bloemen kweken, waarbij ze enige instructie
kregen. Ook hier speelden, ideeën uit de
volksopvoeding over de stadsjeugd mee. later
werden eveneens heem- en andere instructieve tuinen opgericht.
Vanaf de jaren zestig ontwikkelde zich een
netwerk van plaatselijk en regionaal werkende 'schoolbiölogen', die scholen ondersteunden bij het biologie-onderwijs. Hierin speelde de Thijsse -leerling Jtm Nijkamptzn centrale rol. Hij wees erop dat het geringe aantal
navolgers van Heimans en Thijsse in gsta
verhouding stond tot het aantal leraren dat
'Kennis der Natuur' moest verzorgen; met
name hun opleiding schoot tekort.7 Omdat
er meer vakken aandacht vroegen in de lerarenopleiding zou het nooit optimaal worden, daarom moesten er volgens Nij kamp
schoolbiologen komen om leraren bij te staan
op dit terrein.
Uit een onderzoek in 1973 bleek dat 37,4 .
procent van het totale aantal basisschoolklassen ten minste een keer per jaar een
excursie naar een natuurterrein maakte (dus
ruim 60 procent niet) en dat 13 procent
deelnam aan schooltuinwerk.8 Als milieuproblemen al aan de orde kwamen, was dat
uitsluitend ïn het biologie-onderwijs.
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Grijze verbreding
Het Europese jaar van de Natuurbescherming, 1970 ('N 70'), bracht de samenhang
tussen 'groen' en 'grijs1 onder de aandacht
van het basisonderwijs. Er werd lesmateriaal
verspreid over (bescherming van) onder andere water, bodem en lucht. In de jaren
zeventig werd de inhoud van de NME verder
verbreed. Het leerplan ontwikkelingswerk van
de Commissie Modernisering Leerplan Biologie richtte zich op de gehele schoolomgeving, op haar natuurlijke en culturele aspecten en samenhangen daartussen. Er werden
voorstellen gedaan voor omgevingsonderwijs dat ook handelen omvatte om de omgeving te veranderen, zoals actievoeren.9 Het
thema 'landschap' werd voor het basisonderwijs uitgewerkt in het lesmateriaal dat door
het Ministerie van Cultuur, Recreatie en
Milieu (CKM) was geïnitieerd: het Project
L&ndsch&ppenkaart. Hierin werd het biologie-onderwijs verbreed met andere werkeiijkheidsaspecten: de sociale en fysische geografie.10
Ook andere niet-groenc elementen werden in de NME opgenomen, bij voorbeeld
activiteiten die geïnspireerd waren door de
'experimentele archeologie' - het bakken van
brood in een veldoven, het smeden van ijzer,
het spinnen, verven en weven van wol. Bij dit
soort activiteiten ging het niet om een nostalgisch 'terug naar de natuur', maar om het
bewustworden van de afhankelijkheid van de
natuur en van wat onze voorouders aan
elementaire technieken bedacht hebben, ook
ui het tijdperk van de kant-en-klaar-maaltijd.
Er werden voorstellen gedaan voor een
meer integrale NME, waarin ook aandacht
werd besteed aan de naaste omgeving, de
aarde in de kosmos, landvormen, grond- en
delfstoffen, bevolking, de structuur van de
samenleving, economie, esthetiek, ethiek en
taal.11 Hier lagen aanknopingspunten voor
het op elkaar betrekken van de 'groene1 en de
'grijze' milieu-educatie. Op initiatief van een
aantal schoolbiologen en ondersteund door
de Heidemij werd een stichting opgericht
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die het mogelijk maakte voor stadskinderen gramma met biologische, natuur- en scheiom aan een werkweek deel te nemen waarin kundige en fysisisch-geografische inhoud.
natuurstudie en natuurbeheer centraal ston- Een van de doelen van het project was het
den: de Stichting School in Bos en Land- streven 'irrationele angsten' voor milieuproschap, inmiddels opgegaan in de Stichting blemen te vervangen door een 'rationele
Veldwerk Nederland. In de werkweken werd bekommernis'. Een effect van dit project is
ook aandacht besteed aan milieuproblemen. zeker geweest dat de (tot cian toe vrijwel
uitsluitend 'groene') schoolbiologen meer
aandacht gingen besteden aan elementen uit
De oprichting van de Stichting Milieu
natuur- en scheikunde en fysische geografie,
Educatie
Het oprichten van de Stichting Milieu wat te beschoawen is als onderdeel van NME.
Vanaf 1990 werkte de SLO aan een leerplan
Educatie (SME) in 1975, voortgekomen uit
de Actie-Strohalm, gaf de aanzet tot het met een samenhangende visie op de NME die
verder ontwikkelen van de NME vanuit een de tegenstelling groen en grijs zou overstijmaatschappijkritisch perspectief.12 Strohalm gen. In 1991 werd voor de basisschool zo'n
is vooral bekend geworden met haar affiche leerplan opgesteld. Het is nog maar de vraag
'Als we voor onze economie ons vruchtwater in hoeverre hiermee werkelijk een vrachtbare
moesten vervuilen, dan deden we dat' en synthese tot stand gebracht is.
deze kritische toon beheerste de pubiikaties
van de SME zeker in de beginfase. De SME zette
De huidige stand van zaken
zich aftegen de groene benadering van de
De ontwikkeling van de NME bevindt zich
milieu-educatie, cüe werd beschouwd als
weinig relevant voor de oplossing van de nu weer in een nieuwe fase. Momenteel ligt
de nadruk op het vormen van regionale
toenemende milieuproblemen.
De toon is inmiddels aanmerkelijk gema- netwerken van scholen en ondersteunende
tigder geworden, maar nog is het adagium: instanties zoals schoolbegeleidingsdiensten,
'Kinderen moeten in ieder geval van school school biolo gen/milieu-cducane ve diensten,
afkomen als maatschappelijk weerbare bur- consulenten natuur- en milieu-educatie,
gers, die hoop hebben en handelingsmoge- PABO'S en andere hogescholen, financiering
lijkheden om een duurzame samenleving voor de diverse samenwerkingsvormen wordt
vorm te geven'.13 Voor de basisschool werd verstrekt door het landelijk 'Procesmanageonder meer materiaal ontwikkeld over de ment Natuur- en Milieu-educatie', in de
afValproblematiek, over 'lucht1 en over de vorm van projectsubsidies. Wat is er in deze
samenhang van milieu en maatschappij. Bo- fase te merken van de groene en grijze ontvendien werd er een relatie gelegd tussen de wikkelingen in het basisonderwijs?
westerse milieuproblematiek en de onrechtDe ontwikkelingen in de jaren zeventig en
vaardige verhoudingen tussen Noord en tachtig resulteerden in fraai en voor begaafde
Zuid.14
leraren inspirerend lesmateriaal, dat echter
slechts in beperkte mate gebruikt werd.16 Dat
lag aan het materiaal, dat nogal 'open* was:
Een landelijk project voor
De landelijke Stichting voor de Leerplan- het waren een soort modules die aan de eigen
ontwikkeling (SLO) ontwikkelt leerplannen situatie van school en klas aangepast moesten
voor alle schooltypen. Op het gebied van de worden. Maar het lag ook aan het ontbreken
NME was vooral haar project Natuuronder- van gerichte aandacht voor implementatie.
wijs in de Basisschool (NOB) van belang.15 Het Dit gold het sterkst voor het project LandNOB-project is uitgevoerd tussen 1979 en schappenkaart en het minst voor het project
1991. Er werd gestreefd naar een evenwich- NOB.
Implementatie van een inhoudelijk en ditig en zoveel mogelijk samenhangend proJeugd en s,inicn leving december 1993 12
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dactisch itigewi kielde vernieuwing als naonontbeerlijk.
tuur- en inilïcLi-ctiiiciïtie is een langdurig en
Verder blijkt uit het onderzoek dat er veel
i lUeusie f pr oec s, dat vc el bege leidingen de n k -gebruik gemaakt wordt van recente methotijd van leraren vraagt. Hun rol verandert van des voor natuuronderwijs (beïnvloed door
een vooral docerende naar die van de bege- het project NOR) en de schooltelevisle. Ongeleider van ontdekkende en onderzoekende veer de helft van de leraren echter gaat vrij om
kinderen.17 Ken vrij recent onderzoek dat de met de methode, met alle voor- en nadelen
Rijksinspectie voor het Onderwijs heeft ver- vandien: her kan betekenen dat zij het matericht naar de situatie van natuuronderwijs en riaal aan de eigen omgeving aanpassen maar
NMii toont aan dat de implementatie van de ook dat ze onderdelen overslaan waarmee ze
NME wel de goede kant op gaat.18 Ijkpunten zelf niet zo vertrouwd zijn. NME kreeg in de
waren in dit onderzoek de landelijk gefor- onderzochte scholen niet alleen een plaats in
muleerde kerndoelen voor het verplichte leer- het natuuronderwijs, maar ook in (de vergebied natuuronderwijs, waarvan een aantal plichte terreinen) ge zond heidseducatie en
rechtstreeks te maken heeft met NME. Hier- aardrijkskunde en soms in geschiedenis en
onder volgen enkele kerndoelen van natuur- godsdienstonderwijs. Wat didactiek betreft:
onderwijs die veel met de NME te maken in een derde van de lessen die de onderzoehebben:
kers bezochten mochten de kinderen zelf
- voorbeelden kunnen noemen van con- ontdekken en onderzoeken. In nogal wat
currentie- en afhankelijkheidsrelaties tussen klassen - maar nog steeds een minderheid organismen in een levensgemeenschap, we- werd gebruik gemaakt van matcriaaltafels en
ten dat planten aan het begin van elke voed- van de directe omgeving van de school (de
selketen staan, de rol van schimmels en bac- kleutergroepen doen dit laatste overigens
teriën in de voedsel kringloop kunnen om- frequent). Daarbij leek de kwaliteit van het
onderwijs meer samen te hangen met de
schrijven;
- voorbeelden kunnen noemen van men- vakbekwaamheid van de leraar dan met de
kwaliteit van het lesmateriaal.
lselijke invloed op het voorkomen van planten en dieren en van door de mens veroorzaakte veranderingen in de omgeving;
Bij de onderzoeksgegevens van de Inspec- kunnen aangeven welke energiebronnen tie wil ik enkele kanttekeningen plaatsen. Op
worden gebruikt voor verwarming, verlich- het eerste gezicht lijken de basisscholen in
ting en beweging in de eigen omgeving en het algemeen meer werkelijkheidsgericht (op
welke apparaten voor omzetting van energie de natuur en de maatschappij) te werken dan
zorgen; en
twintig jaar geleden. Door de Inspectie is
- voorbeelden kunnen noemen van ver- gekeken of en in welke mate bepaalde inhouvuilende menselijke activiteiten en van de den en werkvormen voorkomen en in het^
gevolgen daarvan voor andere organismen. schoolwerkplan beschreven zijn. Maar je kunt
In het onderzoek van de Inspectie viel op je afvragen wat de kwaliteit van de leerervadat de doelen die betrekking hebben op de ringen was, wat de diepgang van de lessen
nict-levendc natuur relatief weinig aandacht was. Wat kunnen leraren doen binnen de
krijgen in de school. Dat heeft waarschijnlijk gegeven schooltijd, met zoveel onderdelen
vooral te maken met de belangstelling en waar steeds meer bijkomt en nooit wat afscholing van leraren basisonderwijs; de na- gaat? Uit ander onderzoek is bekend dat
tuurwetenschappelijke ken n i s van (a ans taan- lecrstof-overlading in de praktijk leidt tot
de) leraren basisonderwijs is in het algemeen oppervlakkigheid.19 En het is opvallend dat
gering. Toch is voor het ecologisch inzicht telkens gewezen wordt op de leraar als de
dat nodig is voor het verzorgen van NMH sleutclfactor in de NMË. Zijn opleiding en
enige kennis op natuur- en scheikundig ge- vorming worden steeds weer genoemd als
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essentiële factor; daarin is sinds Heimans en
Thijsse niet veel veranderd. •
Het concept-leerplan voor NME in het
basisonderwijs
Momenteel waaieren activiteiten onder
de vlag van natuur- en milieu-educatie breed
uit. Het lijkt erop dat de basisschool zich
steeds meer openstelt voor de buitenschoolse werkelijkheid. Bij NME gaat het om maatschappelijke problemen en scholen erkennen
in toenemende mate dat zij hier mede verantwoordelijkheid dragen. Alle erkende activiteiten op NME-terrein worden, officieel althans, overkoepeld door een landelijk concept-deelleerplan van sxo waarin een kader
geschetst wordt voor ontwikkeiings- en innovatiewerk. Er zijn vijf hoofddoelen voor
NME in het basisonderwijs geformuleerd:
- Leerlingen verwerven kennis van en inzicht ïn de betekenissen van natuur en milieu
voor de me as (gebruik, gezondheid, intrinsieke waarde).
- Leerlingen verwerven kennis van en inzicht in de invloed van de mens op natuur en
milieu (toevoeging, onttrekking, verandering).
- Leerlingen verwerven kennis van en inzicht in enkele milieuproblemen (aard, oorzaken, achtergronden, belangentegenstellingen).
- Leerlingen verwerven kennis van en inzicht in enkele oplossingen van milieuproblemen (gevolgen voor hier en elders, nu en
later).
- Leerlingen verwerven vaardigheden en
attituden die hen in staat stellen een bijdrage
te leveren aan een zorgvuldige omgang met
natuur en milieu (onderzoek, besluitvorming, gedrag, betrokkenheid, waardenvorming).
Deze hoofddoelen zijn uitgewerkt in 'sleutelbegrippen' en die weer in iecrervaringen'.
Een voorbeeld. Voor het derde doel, kennis
van en inzicht in enkele milieuproblemen,
zijn sleutelbegrippen: milieuverontreiniging,
overlast en verkwisting. Als leerervaring kan

de groep in de praktijk nagaan dat er tegenwoordig meer afval geproduceerd wordt dan
vroeger en enkele oorzaken hiervan leren
kennen.
Hantering van de begrippen natuur en
milieu
De discussies over grijs versus groen hebben inmiddels hun scherpste kanten verloren.20 De 'groene' mensen besteden naast
natuurbeleving en -kennis ook aandacht aan
milieuproblemen, de 'grijze' mensen besteden ook - zij het veel minder - aandacht aan
'natuur1. Belangrijker zijn de verschillen in
het gebruik van de begrippen 'natuur' en
'milieu1 en in de visie op milieuproblematiek.
In het deelleerplan voor de NME wordt 'milieu' als het overkoepelende begrip gezien,
waarin mens- en na tuur componenten worden onderscheiden. Bij de milieuproblematiek zou het gaan om de wisselwerking mensmilieu.
Ik ben het hiermee niet eens, omdat dit
gebruik van de begrippen 'natuur* en 'milieu' getuigt van een onvolledige benadering
van de milieuproblematiek: de mens wordt te
eenzijdig centraal gesteld. Dat werkt verwarrend voor de NME. Niemand zal ontkennen
dat het mensen zijn die besluiten" nemen over
natuur en milieu en verantwoordelijk zijn
voor de toekomst van de aarde. Maar mensen
nemen een dub belpositie in: ze maken deel
uit van de natuur en kunnen reflecteren op
zichzeif-in- de -natuur met de mogelijkheid
tot kritisch denken en verantwoordelijkheid.
Ik zou daarom willen pleiten voor een dubbele benadering.
Allereerst zou ik 'natuur' (in plaats van
'milieu') als overkoepelend begrip willen
beschouwen: de kosmos en de aarde zoals ze
zich ontwikkeld hebben met alle levensvormen, inclusief de mens. Natuur is niet alleen
in natuurreservaten te vinden maar alom
aanwezig. Mensen zijn onderdeel van de
natuur (het kosmo- of biocentrisch perspectief], wat kan leiden tot bescheidenheid en
erkenning van de intrinsieke waarde van de
natuur die ook rechten heeft. Deze beleving
697

Jeugd en samenleving december X993 XI

Kees Batb

Groen, grijs of groen-grijsï

en waardering van de natuur moet tot zijn
recht komen in de NME, als een belangrijke
basis voor milieu-ethiek.21 De tweede benadering is omgekeerd en start bij de mens en
zijn belangen, inclusief de belangen van toekomstige generaties. Het begrip 'milieu' is
hier vooral een mens-betrokken begrip: de
omgeving van mensen. Dit is het antropocentrische perspectief, dat ook in de milieukunde wordt gebruikt.
Tussen belde perspectieven moet een dialectische relatie bestaan: het gaat om nat uuren-milieu in plaats van natuur-of-milieu.32
Albert Schweitzer drukte dat uit in zijn ethiek
van 'eerbied voor het leven*, die hij kort
omschreef ais 'ik ben leven dat leven WÜ,
temidden van leven dat leven wil*. Mensen
hebben hun belangen (zoals Schweitzer ais
arts wist en praktiseerde ), maar andere levende wezens ook. In het onderwijs zijn beide
polen terug te vinden in natuurbeleving en
natuuronderwijs enerzijds en aandacht voor
milieuproblemen en hun oplossing anderzijds.23 Beide benaderingen hebben hun bestaansrecht. Bij de discussie hierover zou de
zich sterk ontwikkelende milieufilosofie behulpzaam kunnen zijn.24
Andere problemen met bet wnceptleerplan
Recent is een groot aantal schoolleiders,
regionale en landelijke ondersteuners, ontwikkelaars en onderzoekers gevraagd naar
hun mening over het concept-leerplan. Ook
zij brengen het probleem van de eenzijdigheid naar voren. Daarnaast geven zij andere
problemen aan, waarvan ik er hier enkele
noem.25
- Er bestaat een groot gevaar van verbalisme, in de vorm van napraterij van volwassenen en van niet-begrepen kennis. Bovendien
kunnen 'milieulessen*, als we niet oppassen,
ontaarden in louter of vooral praatlessen in
plaats van het actief onderzoeken door de
kinderen.
- Basisschoolkinderen worden gemakkelijk onderschat. Zij kunnen op sommige pun ten meer aan dan gedacht wordt. Ze hoeven
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bij voorbeeld niet tezeer beschermd te worden tegen 'milieuproblemen' en kunnen aanmoedigd worden over hun angsten te spreken; dit kan (mits het verantwoord gebeurt)
bevrij dendwerken, 26
- Er wordt een groot beroep gedaan op de
eigen keuze van de scholen, maar het aanbod
aan materialen en andere ondersteuningsmiddelen voor scholen is vaak ondoorzichtig*
- Schoten kunnen moeilijk hun weg vinden in het woud van allerlei vakken> vormings ge bieden en educaties en worden hierbij onvoldoende geholpen.
- Het is hard nodig dat de kern van NME
concreet en beknopt geformuleerd wordt,
maar er moet evenzeer meer recht gedaan
worden aan eigen accenten en visies op uitvoering in de praktijk.
- De inbedding van NME in bestaande
vakken moet beter uitgewerkt worden.
- De kwestie van de overdracht van waarden (gericht op concreet gedrag) in relatie
tot waardenverheldering (bewust worden van
eigen keuzen) vraagt de basisschool om nadere doordenking.
Het is belangrijker dat kinderen leren
reflecteren op hun eigen gedrag en dat van
anderen dan dat ze concrete gedragingen
leren. Het is immers lang niet altijd even
duidelijk wat het beste is voor het milieu, niet
alleen op dit moment maar ook in de toekomst. Sommige gewenste waarden en gedragingen zijn echter wel duidelijk: niet verspillen (zo zuinig mogelijk omgaan met
materialen en energie), geen dieren kwellen,
levende wezens niet onnodig aantasten. Een
school moet daarom ook kunnen zeggen:
'zo doen we dat hier, om die reden*.
Wie mocht denken dat studie en leerplanontwikkelingswerk niet meer zo nodig zijn,
dat het er nu alleen op aankomt alles wat we
weten in te voeren, heeft ongelijk. Een doorwrochte theorie voor NME in het basisonderwijs ontbreekt nog steeds. Wel zijn er waardevolle aanzetten en voorbeelden.
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Groen en grijs verenigd
In de afgelopen jaren was er in het basisonderwijs vooral aandacht voor kinderen
met leer- en gedragsproblemen, de zogenaamde 'zorgverbreding*. Daarnaast moesten de scholen, na het ingaan van de Wet op
bet Basisonderwijs^ allerlei nieuwe leerstof
invoeren: Engels, geestelijke stromingen,
gezond gedrag, maatschappelijke verhoudingen, sociale redzaamheid. Hiervoor zijn
diverse leerplannen ontwikkeld, met de bijbehorende materialen en handleidingen. In
het kader van de zorgverbreding leggen overheidsbeleid, ondersteunende instellingen en
scholen de nadruk op instrumentele cursorische vaardigheden (Lezen, schrijven, andere
cursorische aspecten van taal, en rekenen/
wiskunde) en op manieren van diagnostiseren en oplossen van problemen op deze
gebieden. Daarnaast hebben basisscholen te
maken met de invoering van de computer en
met de operatie van schaalvergroting en samenwerking tussen basis- en speciaal onderwijs ('Weer Samen Naar School'). De instrumentele vaardigheden nemen ook daarbij
een centrale plaats in. Bovendien verfijnen
technisch-instrumentele aspecten van het
onderwijs zich voortdurend en verzelfstandigen ze ten opzichte van de vakinhoud.
Het zal in deze situatie moeilijk zijn de
aandacht van scholen te verleggen naar wereldoriëntatie^ een vakgebied dat elementen
van aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs bevat. Hier zou geleerd kunnen
worden van scholen die van oudsher veel
aandacht besteden aan wereldoriëntatie, met
name van de 'traditionele vernieuwingsscholen'; Montessori-, Jenaplan-, Freinet-, Dalton- en Vrije scholen. In hun schoolconcept
neemt de wereldoriëntatie een eigen, belangrijke plaats in. Door deze scholen, met
name Montessori- en Jenapianscholen, worden regelmatig nieuwe leerplannen en lesmaterialen ontwikkeld voor het actualiseren
van de wereldoriëntatie.
Hieronder geef ik een korte schets van de
plaats van NME in het nieuwe leerplan voor

wereldoricntatie van de Jenaplanscholen.
Zodra er in het reguliere basisonderwijs meer
ruimte komt voor een accentverschuiving in
de richting van wereldoriëntatic kunnen de
ervaringen van de traditionele vernieuwingsscholen daaraan een bijdrage leveren.
NME als onderdeel v&n werddoriëntatis
In het Jenaplanonderwijs wordt wereMoriëntatie beschouwd ais het hart van het
onderwijs (het begrip is ook uit Jenaplankringen afkomstig).27 Globaal kent het leerplan van een Je naplans chool twee delen: de
wereldoriëntatie en het cursorische vakonderwijs. Het tweede is dienstbaar aan het
eerste deel: als je niet kunt lezen, schrijven,
rekenen, kaartlezen, tekenen, met een tijdbalk en een computer werken, blijven belangrijke delen van de wereld voor je gesloten. Het komt erop aan een goed evenwicht
en een functionele samenhang te vinden
tussen beide delen. Het streven van Jenaplanonderwijs is de helft van de schooltijd aan
wereldoriëntatie te besteden. Dat omvat ook
een element van 'geleefd ieren', van het
samen leven en werken in de school en het
reflecteren daarop. In het nieuwe leerplan
voor wereldoriëntatie van de Jenaplanscholen, dat voortbouwt op onder andere het
project NOB, heeft de NME een geïntegreerde
plaats.28
Ais voorbeeld beschrijf ik een onderdeel
van het 'ervaringsgebied Omgeving en Landschap'. De kinderen in de bovenbouw van
een .^Öiaplan-school verkennen de wereld
van éënxliersoort, bij voorbeeld van de mol.
Het didactisch model dat gebruikt wordt is
de verhaallijn ('storyiine-approach'), die structuur geeft aan de uitwerking van het thema
en tegelijkertijd veel open laat. In de interactie tussen de kinderen, de leerkracht en dat
wat aan de orde is (de moi, de mensen die iets
met mollen te maken hebben, schriftelijke en
visuele bronnen) worden de verhaal-episodes gemaakt. Verbeelding en realiteit worden op elkaar betrokken. De kinderen doen
zelf onderzoek en proberen zich in de verschillende betrokkenen in het verhaal te ver699
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plaatsen. Dit levert praktische NME op, waarin
de spanning voelbaar wordt tussen mensen
die willen wonen en dieren die dat ook
willen. Bovendien komen er discussies op
gang over ruimtegebruik en ruimtelijke ordening.
Het overkoepelende beeld voor 'Omgeving en Landschap' is 'de wereld als groot
huis', met vele en veelkleurige bewoners, elk
in hun eigen 'huisje* of 'wereldje\ Zo is ook
een boom een complex huis, met verdiepingen en kamers en vele soorten bewoners.
Niet alleen het wereldje van een diersoort
kan verkend worden met de kinderen, maar
ook dat van bepaalde menselijke bewoners.
Het begrip 'wonen' in een brede, ecologische en existentiële, betekenis neemt in dit
ervaringsgebied een belangrijke plaats in.
Bij deze summiere schets moet ik het hier
laten.29 Hopelijk is duidelijk geworden dat
een dergelijke inbedding van de NMH mogelijk is, dat aspecten van 'groen' en 'grijs' op
een evenwichtige en kind-nabije wijze aan
bod kunnen komen.

Noten
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Ruimte voor de natuur, VGraveland, Natuurmonumenten, 1986, m.n. p.308 e.v,
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Gewoon schoon werken
Hoe worden 430.000 leerlingen in het beroepsonderwijs milieubekwam e vakmensen?

Leraar autotechniek legt MTS-leerlingen de werking van een motor uit

Het milieu is niet langer het domein van
idealistenen geitenwollen-sokken-types. Het
milieu is 'big business1 geworden en een
beleidsdoel van de regering. Die heeft voor
een periode van vier jaar veel geld uitgetrokken voor natuur- en milieu-educatie (NME).
In het beroepsonderwijs wordt dat geld verdeeld door een speciaal daarvoor in het leven
geroepen, onafhankelijk 'sectormanagement'. Wat doet het beroepsonderwijs ei-,
genlijk aan milieu ? Wat vinden MBO-leerlingen van milieuzaken en hoe kunnen docenten daarop inspelen? Hoe kan het sectormanagement ervoor zorgen dat met het geld
structurele en zinvolle projecten uitgevoerd
worden? In dit artikei beschrijf ik hoe NME in
het middelbaar beroepsonderwijs vorm krijgt
Jeugd en samenleving december 1993 12

Foto: Marcel van den Bcrgli

en welke rol de betrokkenheid van jongeren
bij het milieu daarbij speelt.
Twee voorbeelden van NME in het
beroepsonderwijs
'Leerlingen weten soms niet meer waar ze
aan toe zijn. De ene leerkracht van de laboratorium-opleidingen is heel enthousiast met
milieu bezig. Het kleinste restje zwaar metaal
moet in een aparte afvalbak. Terwijl een
andere docent er wat laconieker tegenover
staat en weieens wat door de gootsteen spoelt.'
De heer Nieuwenhuis^ milieu-coördinator
van het Versfdt-Ruygenhoek College voor
techniek en economie in Utrecht, vertelt dat
de natuur- en milieu-educatie op zijn school

ƒ. GoHdsbiom De milieuproblematiek als ccn beschavtng^problittm

njk hulpmiddel daarbij was de vuurbeheer- Al deze agrarische rijken waren gekenmerkt
sing, die hen onder meer in staat stelde om door grote verschillen in macht, rijkdom en
grote roofdieren te intimideren (Goudsblom aanzien binnen de bevolking. De verschillen
1992).
kwamen op ieder levensgebied tot uiting: in
Het vergroten van de verschillen in ge- de bezittingen die men al dan niet had, in de
drag en macht ten opzichte van andere die- behuizing waarover men al dan niet beschikren is een trend die nog steeds voortduurt. te, in de bejegening waarop men al dan niet
Dat mensen aJ 20 lang ongestoord hun gang aanspraak kon maken,
hebben kunnen gaan bij de vernietiging van
De toenemende sociale verschillen deden
oerwoud komt doordat er geen dier is dat zich op allerlei manieren gevoelen, tot in de
hen kan tegenhouden. Alleen insekten en lichaamslengte toe. Zo daalde in het Mayamicro-organismen kunnen de mensen het rijk in Midden-Amerika de gemiddelde lileven nog echt verzieken en zelfs onmogelijk chaamslengte van volwassen mannen tussen
maken (McNeitll976; zie ook Clerkx 1992). 300 en 900 na Christus met meer dan 7
(Tot de dieren die het meest weerloos zijn centimeter. Dat duidt er op dat de omstantegen de menselijke overmacht behoren de digheden waaronder de meerderheid van de
vissen. Vandaar dat de inpolderingen in Ne- bevolking leefde sterk verslechterden. Alleen
derland wel bekend staan als onze strijd een kleine elite werd niet kor ter; de Ie den van
tegen de zee, maar niet tegen de vissen. Met die elite staken steeds hoger boven de ovende vissen is nooit speciaal rekening gehou- ge bevolking uit {Hm-rismRoss 1987, p. 76).
Hieruit blijkt het sterk toegenomen beden; hoogstens met de vissers.)
Er bestaat dus een direct verband tussen lang van de sociale hiërarchie voor het perde groeiende overmacht van mensen over soonlijk levenslot. Naast de ecologische omandere dieren en het steeds grotere beslag standigheden waaronder mensen leefden gindoor mensen op natuurlijke hulpbronnen gen nu ook de sociale omstandigheden meer
met de daaruit voortvloeiende vernietiging en meer tellen. En voor sommigen, met
en vervuiling. Hiermee is echter nog maar name de maatschappelijk hoog geplaatsten?
een deel van de diagnose gesteld. Er heeft verdween zelfs de directe druk van de ecologie,
zich namelijk na de opkomst van de landDit was iets nieuws. Tot dan toe hadden
bouw nog een tweede trend ingezet, die de alle mensen, behalve met elkaar, ook rechtmenselijke geschiedenis steeds sterker is gaan streeks te maken gehad met de planten en
bepalen: de toename in verschillen in gedrag dieren waar ze van leefden. Dit gold niet
en macht tussen en binnen menselijke sa- alleen voor verzamelaars en jagers maar ook
menlevingen. Als gevolg hiervan zijn er niet voor boeren. Hun hele levenswijze stond in
alleen steeds meer mensen gekomen, maar het teken van de modmvivmdi die zij hadden
ook steeds meer rijke mensen en steeds meer gevonden met hun gewassen en hun vee. Zij
arme mensen.
stonden voortdurend onder druk van een
Deze constatering brengt ons in de buurt ecologisch regime.
van de tweede vraag die ik aan de orde wil
De heersende elites in de agrarische rijken
stellen: welke trends dragen er in het bijzon- raakten allengs meer van deze druk bevrijd.
der toe bij dat de milieucrisis steeds ernstiger Daarvoor in de plaats kreeg een ander soort
druk voorrang; de druk die voortkwam uit
wordt?
sociale concurrentie. Bepalend voor de Ievenswijze van deze elites werd de noodzaak
Voortgaande verergering
zichzelf te handhaven te midden van andere
In een aantal landbouwsamenlevingen in mensen en, niet minder belangrijk, zich anhet verleden zijn grote rijken tot stand geko- dere mensen van het lijf te houden. Dit
men, zoals het Chinese en het Romeinse rijk. laatste heel letterlijk: een aanzienlijk deel van
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zo langzamerhand toe is aan een wat meer
structurele aanpak. Het College is een multisectorale school voor technisch en economisch onderwijs met ruim 4.000 leerlingen.
Tot voor kort werkten enkele leerkrachten van het College vrijwillig mee aan een
project over preventieve milieuzorg van de
Erasmus Universiteit Rotterdam. Met veel
enthousiasme maar ook met vallen en opstaan kwam dat van de grond. Door een
interne reorganisatie en verhuizing lag het
project daarna een tijdje stil. Nu zit de hele
afdeling laboratoriumtechniek in één gebouw. Bovendien is er extra geld ontvangen
van het landelijke NME-project. Dat is een
groot voordeel, omdat leerkrachten nu met
extra taakuren de NME kunnen uitvoeren.
Betere afstemming tussen wat leerlingen in
verschillende lessen moeten doen heeft daarbij de hoogste prioriteit. In een later stadium
wil het College in alle vestigingen een milieuzorgsysteem invoeren.
De heer Nieuwcnhuis heeft de indruk dat
de leerlingen op zijn school soms milieubewuster zijn dan de leerkrachten- Vooral leerlingen die bij maatschappijleer milieu als
keu ze-onderwerp nemen. Zij zijn actief bezig met opdrachten over afvalverwerking en
de handhaving van de milieuwetgeving in de
laboratoria.

is dat bij voorbeeld het omgaan met de
natuur, in de opleidingen voor gezondheidsassistent aandacht voor giftige stoffen en in
de handelsopleidingen vermindering en recycling van verpakking. Op dit moment komt
in elk vak wel iets over het milieu aan de orde.
Leerlingen horen zo soms vier of vijf keer
hetzelfde verhaal. Bovendien hebben ze de
basisinformatie over het milieu al in hun
vorige opleiding gehad. Dat willen we nu
veel meer op elkaar afstemmen en beroepsspecifiek invullen.'
Volgens mevrouw Piggen is NME wel vreselijk veel werk en dat houd je geen jarenlang
vol als het allemaal vrijwillig moet. 'Met de
extra formatieruimte die nu dankzij het landelijke NME-project beschikbaar is hebben we
eindelijk tijd om het intern goed te organiseren. Met een werkgroep van zes personen
organiseren we binnenkort een studiemiddag voor het hele personeel van onze school.
We willen eerst hun betrokkenheid vergroten. In een later stadium willen we de leerlingen actief betrekken bij de milieuzorg op
onze school. Zij zien de problematiek wel
maar voor de meesten geldt toch: met de
brommer word ik niet moe. Ze weten dat het
beter is om de fiets te pakken. Maar ze
zeggen: "Waarom zou ik? Een ander doet
het toch ook niet?"'

Het Zoomvliet College b een mulriscctoLandelijk NME-beleid voor alle
rale schooi voor economie, handel, dienstondenvijstypen
verlening en gezondheidszorg met bijna
Om alle NME- initiatieven> niet alleen in het
3.000 leedingen. 'We zijn volop bezig met
milieu-activiteiten', vertelt mevrouw Piggen, MBO, te bundelen en te stimuleren besloot de
de NME-cordinator van de school. Om de Tweede kamer in 1991 tot een landelijk
afvalstroom en het energieverbruik te be- stimuleringsbeleid voor het gehele onderheersen zetten we een milieuzorgsysteen op- wijs. Zes ministeries, onder voorzitterschap
Belangrijk is dat de houding van de school- van het Ministerie van Onderwijs en Wetenbevolking verandert; dan komen leerlingen schappen, reserveerden gezamenlijk voor
zelf met actievoorstelien. Sterker nog: ze milieu in het gehele onderwijs 78 miljoen,
1
pakken een bezem en gaan spontaan het voor een periode van vier jaar. Er zijn weinig
beleidsonderwerpen waarvoor zoveel minisplein vegen.*
*We zijn begonnen beroepsspecifïeke mi- teries samenwerken. Daarnaast is de brede
lieumodulen te schrijven clic passen in de aanpak uniek: de doelgroep is het basisonnieuwe modulenstruc tuur van de diverse MBO- derwijs tot en met het middelbaar beroepsopleidingen. In de opleiding agogisch werk onderwijs. De overheid wil zo bevorderen
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dat leerlingen in hun hele schoolloopbaan te school die zelf het voortouw neemt bij ondermaken krijgen met natuur- en milieuzaken, wijs vernieuwingen. In totaal investeerden de
In maart 1993 kon de toenmalige staatsse- gezamenlijke ministeries in 1992 en 1993
cretaris van Onderwijs en Wetenschappen, bijna ó miljoen gulden in NME voor het
Wal lage > de nota Natuur- en milieu-educatie beroepsonderwijs. Het sectormanagement
in bet onderwijs. Sectorbeleidsplannen 1993- beroepsonderwijs moet met dit geld een
1995 aanbieden aan de Tweede Kamer,2 De brede bewustwording in het MBO tot stand
nota vormt een mijlpaal omdat de globale brengen. Een eerste voorwaarde daarvoor is
richtlijnen voor NME in het onderwijs uit inzicht in de samenstelling, de opvattingen
eerdere regeringsnota's concreet zijn uitge- en het gedrag van de doelgroep.
werkt in een operationeel beleid voor vier
De bantgeschakeerde groep
specifieke sectoren.
Wie zijn de MBO-leerlingen? Hoe staan zij
Hoe verschillend de vier onderwijssectoren ook zijn in organisatie, publiek en stand tegenover milieuvraagstukken? Hoe bereid
van zaken, als gezamenlijke doelstelling geldt zijn ze hun gedrag te veranderen en welke
dat NME structureel in het onderwijs moet aanknopingspunten biedt dit voor opleiders
worden ingebed vanuit de gedachte van duur- om op in te spelen? De MBO-ïeerling bestaat
zaamheid. Ook dient de 'bedrijfsvoering' in natuurlijk niet. Jeugdige leerlingen maken
het onderwijs duurzamer te functioneren. via het beroepsonderwijs de stap van school
Anders zou het in de les geleerde in tegen- naar werk. Cursisten in het Leerlingwezen en
spraak zijn met de dagelijkse praktijk op volwassen leerlingen werken meestal al of
school. Om de gemeenschappelijke hoofd- heroriënteren zich op de arbeidsmarkt. Een
doelstelling te realiseren kan
elke sector een aanpak kiezen die past bij zijn specifieke aard. Zo wordt in het
basisonderwijs, met zo'n
10.000 scholen, veel geïnvesteerd in de regionale infrastructuur voor NME. De
regionale bureaus en provinciale consuleuten begeleiden de basisscholen. In
het voortgezet onderwijs-is
een relatie gelegd met de
invoering van de basisvorming. In het landbouwonderwijs bestond al een
Wat gebeurt er met het ijzervïjlsel na afloop van de les?
groot NME-project (het
IMAOproject), dat met enkele wijzigingen is aangepast aan het lande- MTS'er die zijn dagen op school doorbrengt
lijke NME-beleid.
denkt
waarschijnlijk
anders
dan
een
zieke
nHet uitgangspunt van het NME-project in verzorgster die in een verpleeghuis wordt
het beroepsonderwijs is dat de onderwijsin- opgeleid. Maar ook de vroegtijdige schoolstellingen - de scholen en de landelijke orga- veriater die in het Kort Middelbaar Beroepsnen voor het beroepsonderwijs - centraal onderwijs (KMBO) alsnog probeert een kwalistaan. Dit siuit aan bij het huidige onderwijs- ficatie ais schilder te halen moet weten welke
beleid waarin de nadruk ligt op de autonome milieu - eisen er in zijn vak zij n. D at geldt ook
704
Jeugd en samenleving december 1993 12

Idtt Bontiits Gewoon schoon werken

Tijdens het prakticum natuurkunde meten leerlingen buiten
om te bepaJen of er sprake is van geluidsoverlast

voor de jonge bouwvakker die zijn ondernemersdiploma's probeert te halen in het leerlingstelsel SVB (Stichting Vakopleiding Bouw)
en voor de aanstaande ondernemer die dit in
het MMO (Middelbaar Middenstandsonderwijs) probeert te bereiken. Er bestaan, kortom, veel verschillen tussen de leerlingen in
het MBOMaar ze hebben ook iets gemeenschappelijk: het beroep is een van bun belangrijkste
referentiekaders. Bovendien delen ze een
praktische instelling: hun bereidheid tot leren neemt toe naarmate de relatie niet het
beroep duidelijker is. Opleiders hebben naast
het formele leerplan een breder socialisatieproces van de leerlingen tot taak. Leerlingen
moeten bij voorbeeld leren veilig en zeüstandig te werken, ze moeten een technische of
zorgzame houding verwerven. En juist de
bredere beroeps socialisatie is voor NME van
groot belang.3 Leerlingen zouden al in de
opleiding 'milieubekwaamheid' moeten verwerven. Dat wil zeggen kennis, vaardigheden en de houding om in hun beroep rekening te houden met het milieu.

geluid

Foto's: Marcel van den Bergh
•

.

;
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Onderzoeken naar betrokkenheid bij bet
milieu
Een aanknopingspunt om iets te weten te
komen over de betrokkenheid van jongeren
bij natuur en milieu zijn onderzoeken onder
Nederlanders in het algemeen. Uit vele onderzoeken blijkt dat het milieu steeds meer
'leeft' bij Nederlanders. Niet alleen nemen
kennis van de problematiek en een positieve
houding ten opzichte van verbeteringen toe,
ook het gedrag vertoont verandering. Mensen zijn steeds meer bereid tot energiebesparing en het scheiden van huisvuil. Met het
beperken van het autorijden en kopen van
milieuvriendelijke produkten gaat het echter
moeizamer.
Er zijn inmiddels ook verschillende onderzoeken onder jongeren uitgevoerd. Helaas is er geen specifiek onderzoek onder
MBO-leerlingen gedaan. Een extra complicatie is dat de onderzoeksconclusies niet altijd
dezelfde kant op wijzen. Er is wel een tendens uit te destilleren voor MBO-leerlingen>
die enige aanknopingspunten biedt voor het
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beleid van het sectormanagement.
Kuhltmeierm Vmi den Bergh onderzochten onder leerlingen uit de derde klas van het
voortgezet onderwijs hoe groot de kloof is
tussen denken en doen wat betreft het milieu.4 De onderzoekers werkten met een naar
opleidingstype gestratinceerde steekproef van
205 scholen voor voortgezet onderwijs. In
totaal waren circa 5.500 leerlingen bij het
onderzoek betrokken. De meerderheid van
de leerlingen blijkt het milieu een warm hart
toe te dragen. Maar slechts een kwart van de
jongeren is ook in hun gedrag milieuvriendelijk. Opvallend is bovendien dat leerlingen
met veel milieukennis zich niet milieuvriendelijker blijken te gedragen dan andere leerlingen. Er is wei een verschil tussen schooltypen geconstateerd: de houding en het gedrag van HAVo/vwo4cerlingen zijn positiever dan van MAVO-leerlingen, die weer hoger
scoren dan LBO-leerlingen. Opvallend is verder dat meisjes zich in alle opleidingstypen
onderscheiden van jongens door een positievere houding ten opzichte van het milieu en
een milieuvriendelijker gedrag.
Uit onderzoek dat verricht is in opdracht
van de Stichting Milieu Educatie (SME) blijkt
dat een opvallend groot percentage jongeren
- 40 procent van de onderzoeksgroep - positief staat ten opzichte van het milieu.5 De
positieve opstelling slaat volgens de onderzoekers op betrokkenheid, houding én gedrag. Meisjes hebben vaker dan jongens een
positief milieugedrag. Wat betreft gedrag
zijn deze gegevens dus aanzienlijk gunstiger
dan de 25 procent die Kuhlemeier en Van
den Bergh noemen. Het SME-onderzoek is
verricht onder een representatieve steekproef
van 500 scholieren van 15 tot en met 18 jaar.
Deze algemene gegevens gelden echter niet
zonder meer voor leeringen in het HBO en
CBO (Cursorisch Beroepsonderwijs). De 'milieu-positieve* jongeren volgen relatief vaak
een opleiding op HAVO-niveau of hoger en
zijn gemiddeld 15-16 jaar. De 'milieu-negatieve' jongeren hebben relatief vaak een
MAVo/LBO-opleiding, en zijn vaker 17-IS
jaar. En dat is nu juist de groep die deelneemt
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aan het beroepsonderwijs. Bovendien blijkt
dat MÊO'ers veel voorkomen in de groep die
weliswaar het belang inziet van het milieuvraagstuk maar dat niet altijd omzet in consequent milieuvriendelijk gedrag. De onderzoekers noemen dit 'inconsequent milieupositieve jongeren'.
Typerend voor de milieu-negatieve jongeren is dat zij geneigd zijn de oorzaken van
de milieuproblematiek te leggen bij bedrijfsleven en overheid. Ze betrekken het niet op
zichzelf en schuiven individuele verantwoordelijkheid af. Voor alle jongeren geldt dat zij
milieuvriendelijk gedrag nogal saai vinden;
er valt dan weinig meer te genieten.
Het Jongeren Trend Panel van onderzoeksbureau SARV onderzoekt jongeren in
opdracht van onder meer kleding- en
cosmeticafabrikanten. Eind 1992 verrichtte
SARV in opdracht van het Ministerie van Volkshuis vestig, Ruimtelijke Ordening en Milieu
een onderzoek naar de milieubeleving van
jongeren van 13 tot 18 jaar.6 De onderzoekers voerden groepsdiscussies met vier groepen jongeren, geselecteerd naar leeftijd, opleiding en woonplaats. Zij constateren dat de
betrokkenheid bij het milieu van deze groep
in vergelijking met volwassenen relatief groot
is. Uit dit onderzoek blijkt echter ook dat
naarmate de jongeren ouder worden hun
betrokkenheid bij het milieu afneemt.
De jongste groep in het onderzoek (de
brugklassers) staan het meest positief tegenover het milieu en gedragen zich daar ook
naar. De groep tussen 15 en 18 jaar ziet
zichzelf als slachtoffer en legt de oorzaak van
de milieuproblematiek bij de hele wereld
behalve zichzelf. Zij zijn herhaaldelijk geconfronteerd met teleurstellingen: 'Moeten
we er soms vrolijker op worden, we komen
van de ene milieuramp in de andere > je wordt
er gewoon niet goed van/ De groep tussen
15 en 18 jaar - daar zitten de MBö'ers in - valt
eigenlijk weer in twee groepen uiteen. Er is
een groep met anti-re acties (de 15/16-jarigen) waarbij onverschilligheid overheerst. In
hun ogen deugt niets. Zij zetten zich af tegen
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leerkrachten en andere autoriteiten. Een
typerende uitspraak voor deze groep over het
milieu is: 'Met de huidige techniek zullen 2e
er toch wel iets op vinden?' Deze groep is het
moeilijkst bereikbaar.
De andere groep (17-18 jaar) zoekt naar
opties om iets te doen. Zij willen er moeite
voor doen. Veel praten vinden ze niet nodig;
gewoon eerst maar iets doen. Niet, 2oals bij
de 13- a H-jarigen, uit spontaan enthousiasme maar op basis van individuele keuzes. De
onderzoekers concluderen dat het bij hun
leeftijd past dat zij zelf op zoek gaan naar
waarden en normen. Ze richten zich op de
toekomst en dat geeft hen - na hun oorspronkelijke ontgoocheling - nieuwe inspiratie.
Naar verwachting zal het zoeken naar opties
veel leerlingen in het MBO bezighouden. Aan
de beroepsopleiding zijn zij begonnen met
een positieve gerichtheid op hirn toekomst.
Zij hebben meestal de di£fiis^|ase van het
niet weten wat ze willen entfiiets-is-goed
achter zich. Deze groep dient handvatten
aangereikt te krijgen om de positieve energie
om te zetten in daadkracht, aldus de onderzoekers. Zij kunnen bovendien een positieve
invloed hebben doordat de jongeren die in
de anti-fase zitten zich tot dé|ègroep 'doeners' aangetrokken voelen.
Ook de SARV-onderzoekers concluderen
dat genieten een belangrijke waarde voor
jongeren is: vandaag gelukkig leven zonder
zorgen. Hun motivatie voor milieu vriendelijk gedrag zal sterker zijn als jongeren het
zien als iets om van te genieten.
Aanwijzingen voor NME in het
beroepsonderwijs
Uit de onderzoeken onder jongeren tussen
de 13 en 18 jaar zijn gegevens te destilleren
die iets zeggen over leerlingen in het beroepsonderwijs:
- In grote lijnen valt te verwachten dat een
ruime meerderheid van de MBO-leerlingen
negatief of inconsequent is in hun milieugedrag.
- Echter: in het MBO bevinden zich ook
leerlingen met een positief milieugedrag, die

als voorloper anderen kunnen meetrekken.
- Meisjes zijn vaak positiever in hun milieugedrag dan jongens; leerlingen met HAVOvoor op leiding zijn vaker positief dan leerlingen met LBO/MAVO.

- Om milieuvriendelijk gedrag te bevorderen volstaat het aanleren van kennis niet;
een milieumodule met cognitieve doelen is
niet genoeg.
- Initiatieven van leerkrachten om het
milieugedrag van leerlingen positief te beïnvloeden kunnen aansluiten bij het groeiende
realiteitsbesef van 17/18-jarigen, bij hun
oriëntatie op hun toekomstige beroep en bij
hun zoektocht naar eigen keuzes.
- Leerlingen houden er niet van dat leerkrachten veel en/of normatief met hen over
het milieu praten; 'doen 1 spreekt meer aan.
- Als NME saai overkomt bij leerlingen zal
het hen afstoten.
Inspelen op de praktische instelling van
de OBO-leerling
Het beroepsonderwijs verenigt sinds kort
143 scholen voor MBO en CBO en 31 Landelijke Organen voor het Beroepsonderwijs,
met in totaal zo'n 430.000 leerlingen. Bij de
scholen gaat het om MTO'S, MEAO 'S > MDGO'S,
MMO'S en CBO-schoien. Ook het Kort Middelbaar Beroepsonderwijs (KMBO) en het volwassen-onderwijs maken deel uit van de sector. De Landelijke Organen voor het Beroepsonderwijs stellen sinds najaar 1993 de
eindtermen vast voor lange, korte, deel- en
voltijd MBO-opleidingen. De sector beroepsonderwijs staat voor de taak NME in te bedden
in zo'n 450 vakopleidingen. Hoe kunnen
opleiders daarbij een effectief leerproces bij
hun leerlingen (hier voor het gemak allen
'MBO'ers* genoemd) op gang brengen?
In de eerste plaats kan de school leerlingen
actief betrekken bij het opzetten van een
systeem voor milieuzorg. Met het opzetten
van zo'n milieuzorgproject moet een school
bewust een pedagogisch effect nastreven.
Daarnaast kan er in de opleidingen veel gebeuren, het liefst vanuit de invalshoek van
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het beroep. Dat is voor MBo'ers concreet en
motiverend. Milieuwetgeving, invoering van
nieuwe technologieën en aivalbeheersing stellen immers ook nieuwe eisen aan de vakkundigheid van werknemers op zowel uitvoerend als middenkader-niveau. Steeds meer

bezig te zijn met innovaties in hun beroep:
dat is toekomstgericht en avontuurlijk. Ze
hebben dan het gevoel dat ze voorop lopen.
Hun beroep zal er in de toekomst immers
anders uitzien onder invloed van wettelijke
regelingen en technische vernieuwingen ten

Onder invloed van wettelijke regelingen en technische vernieuwingen ten
behoeve van het milieu zal hun ocrocp er in de toekomst anders uitzien

bedrijven werken met een milieuzorgsysteem en verwachten van hun personeel dat ze
daarmee overweg kunnen. Een rnilieubekwame vakvrouw of vakman draagt een steentje bij aan duurzaamheid op de arbeidsplaats.
Natuur en milieu in relatie tot het beroep
hoeft niet saai te zijn als bij voorbeeld door
leerlingen gerespecteerde personen uit bedrijven de milieuboodschap komen brengen. Zo kan milieu een positieve, hoge status,
krijgen.
De praktische instelling van MBOleerlingen en hun oriëntatie op 'iets doen' maakt
het voor de hand liggend NME ook bij de
stage en het praktijkleren te betrekken. Bij
het aanleren van de beroepshouding is het
belangrijk dat leerlingen het gevoel krijgen
708
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behoeve van het milieu. Een opleiding die
aandacht besteedt aan NME plaatst zich in veel
gevallen in een spanningsverhouding met de
huidige dominante gang van zaken in bedrijven en instellingen. Als leerlingen dit als een
avontuur zien kan dat hun motivatie voor
schoon werken aanzienlijk vergroten. Daarbij is het wel van belang dat leerlingen leren
omgaan met onzekerheden over de toekomst;
niemand kan garanderen datrnilieubekwaamheid hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot.
Beleidsdoelstellingen van de overheid
In het NME Sectorbeleidsplan 1993-1995
voor het beroepsonderwijs zijn vier hoofddoelstellingen voor de langere termijn vastge-
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legd:7
- Leerlingen in het MBO en CBO opleiden tot
milieubekwame vakmensen,
Milieubekwame vakmensen werken
schoon in hun beroep; zij vinden het vanzelfsprekend dat zij bij allerlei aspecten rekening
houden met het milieu, zoals zuinig zijn met
papier en chemisch afval gescheiden afvoeren. Hun houding is toekomstgericht: zij
zijn erop uit bij allerlei beslissingen die zij in
hun beroep moeten nemen rekening te houden met het milieu. Bij de aanschaf van
kantoorapparatuur, zoals een fotokopieerapparaat, houden zij de milieubelasting in
het oog.
- Scholen doen aan preventieve bedrijfsinterne milieuzorg om het milieu zo min mogelijk te belasten en hun leerlingen een praktijkvoorbeeld te bieden.
Het streven is dat scholen concreet meetbare reducties van hun milieubelasting tot
stand brengen en daarover jaarlijks openbaar
rapporteren. Een paar voor beelden: de schooi
bespaart op gas, water en elektra. Het afval
wordt gescheiden. Het gebouw wordt overdag schoongemaakt (met milieuvriendelijke
middelen) omdat dat licht bespaart. Br wordt
een milieuvriendelijk vervoersplan gemaakt.
- De structuur en inhoud van de opleidingen aanpassen aan duurzame ontwikkelingen
in een bedrijfstak.
Om milieubekwame vakmensen te kunnen opleiden moeten opleidingsprogramma's
aangepast worden. Daarbij richt het sector beleidsplan zich vooral op de beroepsspecifieke
programma's die de 'kern' van de opleiding
uitmaken. Andere vakken kunnen daarbij
ondersteunend zijn. Voor structurele inbedding van NME is het nodig de eindtermen van
opleidingen aan te passen. Daarbij is per
bedrijfstak maatwerk vereist.
- In scholen een cultuuromslag bewerkstelligen waardoor duurzame ontwikkeling als een
uitdaging wordt gezien.
Werken aan NME lukt alleen als de cultuur
van een school ervan doordrenkt raakt. Vroeger waren plastic bekertjes gewoon, nu wordt
de stenen mok gewoon.
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Het NME-project Gewoon Schoon
Om te stimuleren dat de NME in het beroepsonde Avijs de structurele plaats krijgt
die het verdient gebruikt het sectormanagement in het landelijke NME-project Gewoon
Schoon drie instrumenten; projecten, communicatie en onderzoek.8
In de projecten ligt het accent op ontwikkelingswerk: ze moeten materialen en instrumenten opleveren die ook bruikbaar zijn in
andere instellingen, zoals een model-milieuzorgsysteem of opleidingsmateriaal. Daarnaast zijn er overdrachtprojecten, die de ontwikkelde materialen en inzichten verspreiden naar andere instellingen. De meeste scholen die bij een project betrokken zijn hebben
een milieubeleidsverklaring opgesteld. Daarin
geven zij aan dat zij zowel in het onderwijs als
in hun eigen bedrijfsvoering aandacht zullen
besteden aan milieu en natuur.
Voor een groot aantal opleidingsgebieden werken leerkrachten en onderwijskundigen van de Landelijke Organen de komende
tijd samen aan NME- opleidingsmateriaal. Zij
kijken eerst naar milieu-ontwikkelingen in de
beroepspraktijk: hoe houden bij voorbeeld
metaalbedrijven rekening met het milieu?
Hoe kan NME daarbij als een 'groene' draad
opgenomen worden in het opleidingsprogramma of leerplan.» In de opleidingen voor
apothekersassistenten wordt het probleem
van de afvalverwerking aangepakt. In de opleidingen installatietechniek ontwikkelt een
school een practicum over alternatieve energie.
Daarnaast worden er milieuzorgprojecten
uitgevoerd, gericht op veranderingen binnen de schooi. Als resultaat daarvan moet een
school het milieu aanwijsbaar minder belasten. Allerlei technische veranderingen, zoals
ander papiergebruik, waterbesparende kranen en gebruik van het openbaar vervoer,
gaan op de meeste scholen hand in hand met
het bevorderen van een houdingsverandering
van leerlingen en docenten en een verandering van de schoolcultuur. Enkele scholen
willen zich zelfs ontwikkelen tot 'groene

Ida Bonüus Gewoon schoon werken

school'.
Communicatie-activiteiten
de tweede
pijler van het sectormanagement - ondersteunen de doelstellingen van de projecten.
Het credo is 'motiveren door informeren';
zo verschijnt vier maal per jaar het magazine
Gewoon Schoon,9

Ais derdepijler van het NM E- project noemt
het sectorbeleidsplan onderzoek en rapportage. Tijdens de projectperiode zai enige
malen bekeken worden hoe de betrokkenheid bij NME in het gehele beroepsonderwijs
zich ontwikkelt. Allereerst is in het voorjaar
van 1993 begonnen met een uitgangssituatie-onderzoek. De resultaten van dit onderzoek zullen onder andere gerapporteerd
worden in de vorm van een 'NME- thermometer'. De onderwijsinstellingen kunnen daaraan zien of ze in vergelijking met andere
voorop lopen of juist achterblijven.
Tot besluit
Met deze instrumenten probeert het sectormanagement in het beroepsonderwijs de
doelstellingen van NME te halen. Het is verheugend dat het succes tot nu toe onverwacht groot is. Zo voeren al 66 schoten (46
procent) en 17Landelijke Organen (55 procent) NME-projecten uit. Nog meer scholen
en Landelijke Organen hebben aangekondigd dat ze in 1994 graag projecten willen
opzetten, maar jammer genoeg is er inmiddels onzekerheid ontstaan over de oorspronkelijk toegezegde bedragen.
De start is gemaakt om tot structurele
inbedding van NME in het beroepsonderwijs
te komen. Het gaat er nu om aile zeilen bij te
zetten om tot een kwalitatief hoogwaardig
resultaat te komen. Slagen opleidingen erin
zich te identificeren met bedrijven die in hun
branche voorop lopen en lukt het de leerlingen op te leiden totmilieubekwame vakmensen? Lukt het docenten om bij hun leerlingen
de juiste snaar te treffen zodat zij zich met
een positief milieubekwaam gedrag inzetten
in hun beroep? Krijgen NME-doelstellingen
een volwaardige plaats in de eindtermen van
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opleidingen? Gaat de bedrijfsvoering op scholen als gevolg van milieuzorg echt veranderen? Stuk voor stuk geen eenvoudige opgaven! Om de vruchten van de eenmaal ingezette mentaliteitsverandering in de sector
beroepsonderwijs te kunnen oogsten zal meer
nodig zijn dan de inspanning die de regering
nu doet.
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1990-1991 Rijksbegroting, 11 oktober 1991.)
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Milieu Educatie te Utrecht uitgevoerd door Adviesen onderzoeksgroep Beke, Arnhem, 1993.
6. SAE.V International, VROM Jongeren en Milieu.
Een kwalitatief onderzoek in opdracht van VROM.
Hilversum 1992.
7. Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen,
*NME Sectorbeleidsplan voor het beroepsonderwijs',
in: Natuur- en milieu-educatie in het onderwijs.
Sectorbeleidsplannen 1993-1995. Den Haag 1993,
pjv.83-iv.125,
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Mieke de Waal

Een school van goede wil
De (on)mogeiijkhedcn van een ecologisch verantwoord gebouw

Eind augustus 1991 verlangen de leerlingen van de Nieuwe Regentesseschool in de
Utrechtse binnenstad er meer dan ooit naar
om weer naar school te gaan. Niet alleen
heeft de zomervakantie nu lang genoeg geduurd, de school zal ook haar nieuwe gebouw betrekken. De oudere leerlingen herinneren zich het oude gebouw nog: een
immens trappehuis, hoge donkere lokalen,
stinkende we's. Toch had dat oude gebouw
ook wel wat: er was een stoeilokaal met
matrassen en er zaten muizen bij de vleet. In
de tijd dat het oude gebouw gesloopt werd
eQ op dezelfde plaats een nieuw pand werd
neergezet, huisde de Nieuwe Regentesseschooi in een uitgeleefd noodgebouw. Af en_
toe maakten klassen een uitstapje naar de
bouw, en zinden ze op mogelijkheden om
door acties extra geld bij elkaar te halen voor
de nieuwe school. Want - zo was hen door de
schoolleiding en de uit ouders bestaande
bouwcommissie voorgehouden - de minister
geeft wel geld voor de nieuwbouw maar ais
we een echt leuke school willen, moeten we
zeifgeld bijverdienen. Voor de toneelzolder
bij voorbeeld, en voor de aankleding van het
schoolplein. Bovendien was iedereen het er
op de Nieuwe Regentesseschool over eens
dat er zowel bij de sloop als bij de nieuwbouw
rekening met het milieu gehouden moest
worden, en ook dat kost meer geld dan de
minister heeft becijferd.
Een jaar noodgebouw en vele acties verder, is het dan eindelijk zo ver: het nieuwe
gebouw kan betrokken worden. Van buiten
ziet het er al vriendelijker uit dan de oude
school omdat het lager is, gemetseld uit rode
en gelige steen, en veel asymmetrisch gevormde ramen heeft. Ook in het gebouw is
het licht, door de koepel op het dak en de
glazen wanden tussen de lokalen en gangen.

De begane grond van de nieuwe school

Ontwerp:
ORTA

Maar wat het meeste treft, is dat de nieuwe
school al direct sfeer heeft. Waar vers-opgeleverde gebouwen vaak pas tot leven komen
nadat erin geleefd is, lijkt dit nieuwe gebouw
meteen vertrouwd. Volgens ingewijde ouders
een verdienste van de antroposofische architecten ^ die bouwen volgens een 'menselijke
maat'.
Km
'Ik vind dat we zeer tevreden kunnen zijn
met ons nieuwe schoolgebouw', zegt Jan
Ravesteijn. Ravesteijn - vader van twee leerlingen, voormalig jongerenwerker en inmiddels organisatie-adviseur - zat vijf jaar lang in
de bouwcommissie, *Lang niet alles wat we
hebben bedacht, viel ook te realiseren maar
per saldo vind ik dat we voor het beschikbare
geld een prachtige school hebben gekregen
die op een ecologisch verantwoorder wijze is
gebouwd dan gebruikelijk is. Volledig milieuvriendelijk bouwen is onmogelijk: je legt
711
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altijd beslag op natuurlijke materialen en je
zorgt altijd voor afval. Wel kun je je best doen
de schade aan de natuurlijke omgeving te
beperken door steeds voor de minst belastende materialen en technieken te kiezen.
Voor zover het te betalen is. Wanneer je
uitsluitend uitgaat van het budget dat het rijk
voor nieuwbouw geeft, kun je milieuvriendelijker bouwen wel vergeten. Met dat budget kun je niet eens dubbel glas laten zetten,
terwijl dat nog kosten zijn die zichzelf terugbetalen door de lagere energie-rekeningen.
Voor verven die het milieu minder belasten,
geldt dat je zo'n vijftien procent duurder
uitkomt dan wanneer je gewone verf gebruikt. Ook andere materialen kosten al gauw
tussen de tien en twintig procent meer.'
'Op onze school hebben ouders en leerlingen bij elkaar zo'n 25.000 gulden extra
weten te verdienen door onder meer een
sponsorloop, wafels-voor-het-goede-do el, en
door een actie waarbij drie biologische winkels van elke aankoop door ouders van de
school een klein percentage afdroegen aan de
pot voor de nieuwbouw. Verder hebben we
van het blad Grasduinen 6000 gulden gekregen om de oude plataan naast de school te
sparen. Behalve dit extra kapitaal in de vorm
van geld, kon onze school ook beschikken
over de inzet van zes goedopgeleide en zeer
milieubewuste ouders die net als ik jarenlang
vrijwillig in de bouwgroep hebben gezeten.
De know-how die op die manier beschikbaar
komt, is nauwelijks in geld uit te drukken.
Deze inspanningen vanuit de school, gecombineerd met een optimale inzet en samenwerking vanuit het architectenbureau
hebben ons in staat gesteld met betrekkelijk
weinig geld heel veel te doen.'
Op zoek naar een milieubewuste
architect
De voorgeschiedenis van de nieuwbouw
begint in 1987. Het oude schoolgebouw
voldoet niet meer: het is te donker, er is veel
achterstallig onderhoud, en de toiletten stinken ook na een schoonmaakbeurt ondrage712
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lijk. Daarbij komt dat de lokalen zijn ontworpen om klassikaal les te geven en niet om,
zoals bij Freinet-ondenvijs gebruikelijk is, in
kleine groepjes samen te werken. Een belangrijk deel van de ruimte wordt minimaal
benut doordat het immense trappehuis uitsluitend als 'verkeersruimte' te gebruiken is.
En ten slotte gaat er veel energie verloren
door de hoogte van de lokalen en de slechte
isolatie. De schoolleiding en nieuw-opgerichte bouwcommissie vragen zich af of het
oude gebouw gerenoveerd kan worden, of
dat het beter is om een heel nieuw pand te
bouwen. Verschillende architectenbureaus
passeren de revue, en de keus valt op ORTA.
Jan Ravesteijn: 'We zuchten om te beginnen een bureau dat milieuvriendelijker wilde
bouwen. Daarbij moesten de architecten
enige affiniteit hebben met de Freinet-filosofie, zodat ze zouden kunnen zoeken naar de
consequenties daarvan voor het gebouw
waarin zulk onderwijs het beste gegeven kan
worden. Ook moesten de architecten bereid
zijn om meer dan normale energie te steken
in het communicatieproces met aJle partijen.
ORTA kwam in alle opzichten als beste uit de
bus. Dat het een antroposofisch architectenbureau is, vonden wij wel interessant mits zij
zich niet te dogmatisch opstelden. Er is een
mooi compromis ontstaan, waarbij ik niet
denk dat zij zuilen zeggen dat wij een antroposofische school hebben, maar waarbij wij
vinden dat we een knap antroposofisch gebouw hebben/

Antroposofie en organische architectuur
* o KXA', vertelt architect Peter van der Cammen, 'is een antroposofisch bureau; we laten
ons inspireren door het werk van Rudolf
Steiner. Voor ons is ontwerpen meer dan het
ontwikkelen van een cerebraal ruimtelijk concept. Een gebouw moet ook op de gevoelslaag aanspreken. Dat vertaalt zich onder andere in het feit dat we weinig rechthoekige
vormen gebruiken, en dat we er een eigen
kleurennlosofie op nahouden. Voor deze
school bij voorbeeld* hebben we gekozen

ƒ, Goudsblom De milieuproblematiek als een heschavingsproblcem

de elite bestond uit krijgsadel, die permanent
paraat moest zijn voor de oorlog.
De noodzaak om zich te handhaven te
midden van anderen en zich ongewenste
anderen van hedijf 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-menselij ke 4 natuur\ het andere gericht op het regelen
van de betrekkingen tussen de mensen onderling. Niet voor niets heeft de socioloog
Norbert Blias 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 beDe vorming van agrarische^ of beter nog,
militair-agrarische rijken is ongeveer 5.000
jaar geleden in Mesopotarnie 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, <ie 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 zelfe 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 de ei van de rijkdom ging trouwens niet op in volksfeesten maar werd omgezet in keizerlijk bezit. Nadat een grote
632
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brand Rome had getroffen, liet Nero in een
platgebrande wijk voor zichzelf een prachtig
paleis bouwen. Hij en vele andere keizers zijn
berucht geworden om hun onstilbare hang
naarweekie.
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 iater door de Franse socioloog
Emile Durkhdm in een heel ander verband is
aangeduid als normloosheid, anomie;
Elk dier, aldus Dürkheim, is uitgerust met
behoeften, zoals honger en dorst, en meteen
aangeboren besef van wanneer aan de behoefte is voldaan. Als 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 functie 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 als hij zelf
niet óók gulzig is. Wij kennen dit principe
tegenwoordig als het dilemma van het collectief handelen (DeSwaan 1989).

Mieke de Waal Een school van goede wil

voor warme kleuren die kinderen omhullen,
die hen vastigheid geven. Oker en terra en
heel licht geel. Waarin we ook verschillen van
de meeste andere architectenbureaus is dat
we zo lang mogelijk de tijd nemen om voeling te krijgen met wat de opdrachtgever
verlangt, Zo'n bccldvormingstraject kan twee
weken duren, maar er gaan ook wel eens
enkele maanden mee heen. Het hangt ervan
af hoeveel haast de opdrachtgever heeft en
hoe nauw de opdracht luistert.'
Theo van Sprang, indertijd vanuit ORTA

ruimte stelt. Ten slotte hielden leerkrachten
op ons verzoek kringgesprekken met de kinderen om zo hun ideeën over het nieuwe
gebouw te verzamelen.*

Grenzen aan de inspraak
Dat de architecten met alle betrokken
partijen praten, wil niet zeggen dat ieders
verlangens worden ingewilligd. Met de sloop
in zicht maakte nostalgie zich van sommige
ouders en leerkrachten meester. Vurig pleit-

AUeen al behoud van de oude plataan kostte duizenden guldens

speciaal met de Nieuwe Regentesseschool
belast maar inmiddels voor zichzelf begonnen, vult zijn oud-collega aan: 'Om ons een
beeld van de school te vormen en van het
type gebouw waarin zij het beste zou gedijen, hebben we met de schoolleiding en
met alle leerkrachten gesproken. Verder hadden we verschillende vergaderingen met de
bouwcommissie. Ook hebben we in elke
groep een dagdeel meegelopen om een indruk te krijgen van wat Freinet-onderwijs in
de praktijk inhoudt en welke eisen dat aan de
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ten die voor het handhaven van de oude drie
meter hoge schooldeuren, en voor het sparen van de gymzaal. Theo van Sprang: 'Wij
wilden ons concept niet op dergelijke dwingende oude elementen afstemmen. Daar is
niet mee te ontwerpen. Behalve uit nostalgie
was het soms ook uit een goedbedoeld maar
weinig doordacht milieubesef dat er gepleit
werd voor hergebruik van oude materialen.
Of we de balken niet opnieuw konden gebruiken, of de vlocrdelen... Afgezien van het
feit dat ze nooit de juiste maten hebben, is
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het onzinnig om zoveel kostbare arbeidstijd
te steken in het spijkers trekken uit oud hout
en in het Logen voordat je het opnieuw kunt
gebruiken. Op zo'n moment moet je je
vakmanschap laten geiden en zeggen: dit
voert te ver.1
Ook de suggesties van de kinderen werden lang niet allemaal opgevolgd. Zo kwam
er geen zwembad op het schoolplein, ontbreekt het aan een glijbaan langs de trapleuning, en is de oude muizenpopulatie niet
voor de nieuwe school behouden gebleven.
Wel knoopte Theo van Sprang in zijn oren
dat de kinderen zich in het gebouw wilden
kunnen verstoppen. Dat kan nu doordat alle
lokalen op dé eerste verdieping entresols
hebben die onderling weer door gangetjes
met elkaar verbonden zijn. Het verlies van
het oude stoeilokaal probeerde hij goed te
maken door een toneel zolder te ontwerpen
waarop ook vrijuit gestoeid kan worden.
Door zich in te leven in zijn opdracht kwamen bij Theo van Sprang herinneringen boven aan de tijd dat hij zelf een schoolkind
was. Ook die hebben hem bij het ontwerpen
geïnspireerd: 'Wij hadden thuis vroeger een
Perzisch tapijt met een rand rondom. Daar
kon je leuk met autootjes over rijden. Voor
het mannolcum in de hal heb ik - 2onder dat
ik zelf deze link direct zag of er met anderen
over overlegde - de hoofdkleur laten onderbreken door een baan van een andere kleur.
En wat zie je: de juf zet de kinderen op die
baan in de rij voordat ze naar buiten gaan, en
de kinderen spelen water en land met de twee
kleuren. Zoiets werkt.'

Wikken en wegen
Niet alleen over het permanente onderlinge overleg zijn school en architectenbureau
het eens, ook over de wens om zo milieuvriendelijk mogelijk te slopen en te bouwen.
De sloop van de Nieuwe Rsgentesseschooi
onderscheidt zich niet van die van andere
panden. Peter van der Cammen: 'Tegenwoordig wordt het bouwafval overal netjes
gescheiden. Dat is kostentechnisch veei voorJeugd en samenleving december 1993 12

deliger voor de sloper. Hout kan hij verkopen. Ik heb zelf gezien hoe de oude balken
van deze school op straat ai werden verhandeld. Puin kan - mits goed gesorteerd voordelig gestort worden,'
Bij de bouw van de nieuwe schooi is het
voor een beperkt aantal materialen duidelijk
dat die zoveel mogelijk vermeden dienen te
worden: kunststoffen, aluminium, systeemplafonds, synthetisch tapijt. Meestal echter
moet een subtiele afweging gemaakt worden
tussen de milieu-effecten en de kosten van
verschillende bouwmaterialen. Peter van der
Cammen: 'Gezien de beperkte financiën kun
je bij de bouw van zo'n school geen gebruik
maken van hele nieuwe, ecologisch verantwoorde bouwmaterialen. Je moet steeds een
keuze maken uit de gangbare bouwmaterialen en daarbij kijken naar de milieu -effecten.
Je let dan op de grondstoffen die er gebruikt
worden, de manier waarop zo'n materiaal
geproduceerd wordt, de verwerking ervan
bij de bouw en in hoeverre het het milieu
belast na afbraak. Wat het meest milieuvriendelijk is, hangt van de situatie af Een voorbeeld. Voor de isolatie komt kurk als natuurlijk materiaal het eerst in aanmerking. Een
hele schooi isoleren met kurk is echter onbetaalbaar. Daar komt bij dat het bij nader
beschouwing de vraag is of kurk wel de meest
milieuvriendelijke keuze geweest zou zijn.
Kurk isoleert minder goed dan glas- of steenwol, en dus stijgt het energieverbruik. Wat is
dan belangrijker? We hebben uiteindelijk
gekozen voor glas wol: goedkoper en beter
isolerend dan kurk, en de fabriek had haar
uitstoot beter gezuiverd dan degene die steenwol produceerde.'
Jan Ravesteijn uit de bouwcommissie vertelt over een soortgelijk dilemma bij de keuze
van het hout voor de balkons: 'In principe
wilden we geen hardhout gebruiken. Om
tegen het intensieve gebruik in een school
bestand te zijn, moest ander hout echter
behandeld worden met zeer giftige preparaten. Geregeld beitsen is een alternatief, maar
gezien de beperkte mogelijkheid van de
school om aan onderhoud te doen praktisch
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niet haalbaar. Dus hebben we toch tropisch
hardhout gebruikt. Wel hebben we gezocht
naar een importeur die het hout niet uit het
wild haaide, maar uit een verantwoord tropisch bosbouwproject. Helaas was die er
niet.'

bouwcommissie. Zo hebben we het nog
gehad over grasdaken omdat die goed isoleren. Het bleek ce duur en als medio de bovendien te pril. Als privé-persoon kun je gemakkelijker iets uitproberen; een school wordt te
intensief gebruikt om aJ te experimenteel te

--•'::
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Geen glijbaan naast
de trap, wd legio
mogelijkheden voor
verstoppertje
Foto: Catrien Ariëns

Grasdaken en afvalwater-wc^
Het tropische hardhout is niet het enige
voorbeeld waarbij de idealen het moesten
afleggen tegen geldgebrek en praktische bezwaren. Toch blijft Jan Ravesteijn tevreden:
'Er zijn heel wat wilde plannen geboren in de
Jeugd en samenleving december 1993 12

zijn. Hetzelfde gold voor het doorspoelen
vart wc's met regenwater en eigen afvalwater.
Ook hier bestond nog te weinig ervaring met
de techniek om je als school een dergelijke
keuze te kunnen permitteren. Wel hebben
we nu stortbakjes met minder waterinhoud,'
Tegenover alle wilde plannen die niet
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gerealiseerd zijn, staat een reeks keuzen die
volgens Jan Ravesteijn optimaal rekening
houden met het milieu. Zo werd er met
lijnolieverf geschilderd, ondanks de lange
droogtijden. Verder schafte de school een
duur thermostaatsysteem aan. Hierdoor is
het mogelijk om *s avonds als er een bandje
oefent in de school of er een ouderavond is,
alleen de gebruikte lokalen op kamertemperatuur te brengen. Bovendien regelt de thermostaat dat de verwarming na tweeenhalf uur
wordt uitgeschakeld, zodat er geen energie
verloren gaat wanneer men vergeet de knop
lager te draaien. Een ander voorbeeld is de
aansluiting op de stadsverwarming: dat is
duurder dan het laten installeren van eigen
gasketels, maar nu wordt de restwarmte van
de elektriciteitscentrale benut. En ten slotte
besteedt de Nieuwe Rcgentesseschool haar
schoonmaakwerk uit aan het milieuvriendelijke bedrijfEcoclean: ook duurder, maar wei
met minder belastende schoonmaakmiddelen.

groter zijn - valt het me op dat het in sommige klassen erg rommelig is en er slordig met
materialen wordt omgegaan. Daar kan wel
wat verbeterd worden. Ook vind ik dat kinderen meer gestimuleerd moeten worden
om met vulpen te schrijven. Dat is minder
milieubelastend dan die wegwerppennen. En
als ze dan per se viltstiften willen, vertel ze
dan dat ze beter een zwarte kunnen nemen
dan een rode - vanwege het cadmium in de
dop. Nu snap ik ook wel dat het voor de
schoolleiding en de leerkrachten ondoenlijk
is om na schooltijd nog eens uit te moeten
zoeken welke materialen het meest ecologisch verantwoord zijn. Binnenkort wordt
dat allemaal echter een stuk gemakkelijker.
Er komt in Utrecht een milieuvriendelijke
kantoorboekhandel, en ik vind wei dat wij als
school onze bestellingen dan daar zouden
moeten doen. Je moet die tien, vijtienj twintig procent extra kosten toch maar over
hebben voor je natuurlijke omgeving.'
Geen milieuschool

Pedagogische waarde van een ecologisch
verantwoord gebouw

Maria n Wei jer, tie directeur van de school,
beaamt dat het er tot nu toe bij in is geschoAlle aandacht die er is besteed aan het zo ten om uit te zoeken welke schrijf- en tekenmilieuvriendelijk mogelijk bouwen en on- materialen minder milieu-belastend zijn.
derhouden van de nieuwe school, resulteert Hetzelfde geldt voor de vraag wat milieudat op de Nieuwe Regentesseschool nu ook vriendelijker is: melkpakjes of-flessen. Er valt
in een algeheel milieuvriendelijker levens- nog genoeg te verbeteren, dat weet ze ook
stijtt 'Dat is moeilijk na te gaan', vindt Jan wel, en ze is dan ook de laatste om op haar
Ravesteijn, 'Om te beginnen is er natuurlijk school het etiket ^milieuschool1 te plakken.
al een sterk milieubesef als een school zoveel Marian Wei)er r 'Ik vind dat helemaal niet erg.
moeite doet en zoveel geld overheeft voor Je kunt daar niet al je energie in steken. De
een milieuvriendelijker gebouw. Of het da- eerste taak van een basisschool blijft toch dat
gelijks vertoeven in zo'n gebouw leerkrach- je kinderen een vriendelijk klimaat biedt
ten, ouders en leerlingen bekrachtigt in hun waarin ze een sociaal-culture ie ontwikkeling
milieubesef, weet ik niet. Dat de kinderen doormaken, en waarin ze leren lezen en
massaal hebben meegedaan aan de sponsor-, schrijven en rekenen.7
'Bij het Frei net-onderwijs dat wij bieden,
loop, kun je duiden als betrokkenheid bij de
zaak. Maar met hetzelfde recht kun je beplei- leren we kinderen bewustwording en verantten dat kinderen het gewoon ieuk vinden om woordelijkheid. Wat betekenen bepaalde
geld te verdienen met rondjes rennen, don- keuzes voor je zelf, voor anderen, voor je
omgeving en voor de samenleving? Welke
dert niet waar dat geld heen gaat.'
'Als ik nog wel eens in school kom - wat keuzes maken anderen? Dit kritisch reflecteniet zo vaak meer gebeurt nu mijn kinderen ren is een van de belangrijkste kenmerken
716
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van ons onderwijs. Wij leren de kinderen dat
je zelf onderdeel van de werkelijkheid uitmaakt en dat je, mits je daar de juiste middelen voor kiest, ook greep kunt krijgen op die
werkelijkheid. Zorg voor het milieu komt bij
ons voort uit het bewust omgaan met elkaar
en met de omgeving. Milieuprojecten zeggen ons op zich niet zo veel. Wij vinden het
belangrijker dat kinderen door eigen milieuonderzoekjes tot bepaalde conclusies komen
en daaraan consequenties leren verbinden
voor hun handelen. Milieubesef heeft met
normen en waarden te maken, met opvattingen over hoe de dingen horen, hoe je respectvol niet elkaar en met de omgeving
omgaat. Het klinkt misschien truttig, maar
het is wel waar.'
Leren uiteen vuilniszak
Milieuvriendelijk gedrag wordt op de
Nieuwe Regentesseschool vooreen deel van
hogerhand verplicht gesteld, bij voorbeeld
door de regels dat er geen materiaal verspild
mag worden en dat spullen op gepaste wijze
gebruikt moeten worden. Daarnaast worden
er in de groepen onderzoekjes gedaan die de
kinderen bewust moeten maken van de milieu-aspecten van hun handelen. Door alle
groepen is bij voorbeeld het project AJPVAL.
Wat zit er in die zak? uitgevoerd, dat is
bedacht door Schoolbiologie en het Milieu
Informatie Centrum Utrecht (MICU). Uit
een omgekeerde vuilniszak van school sorteerden de kinderen het arVal in 'verteerbaar'
en 'niet- verteerbaar'. Vervolgens zochten ze
naar alternatieve gebruiksmogelijkheden voor
het verteerbare afval, en naar manieren om
het onverteerbare afval te beperken. In elke
groep hebben twee kinderen sindsdien de
taak het organische afval naar de compost emmer te brengen of naar de dieren in het
hok op het schoolpkin. Papier en glas worden gescheiden verzameld.
In de hogere klassen is een van de leerlingen rnagazijnmeester, die erop toeziet dat er
geen schrijf- en tekenmateriaal verspild wordt.
In groep 7 / 8 leveren kringgesprekken over
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afval een reeks milieu tips van kinderen op,
zoals: geen regels overslaan in schriften, knutselwerken goed afmaken, brood trommels
meenemen in plaats van plastic zakjes, melk
uit flessen schenken in plaats van kartonnen
melkpakjes ronddelen, een opwindbare klok
kopen in plaats van een klok op batterijen,
punaises gebruiken in plaats van plakband.
En weer blijken de - ditmaal gekooide muizen de gemoederen bezig te houden.
'Klokhuizen kun je aan de muizen geven',
vindt Merijn, 'en ook kunnen we het zaagsel
van de muizen best een maand gebruiken.*
Wereldverbeteraars?
*Ach\ zegt Marian Weijer, 'eerlijk gezegd
vraag ik me bij al onze milieuvriendelijke
activiteiten af of het voor het milieu iets
uithaalt. Ikheb niet het gevoel dat wij hier de
wereld verbeteren, maar wat moet je anders?
Het is het enige dat je als schooi kunt doen
aan zo'n groot probleem dat iedereen aangaat. Wat wij vooral willen, is het bewustmaken van de kinderen en hen het gevoel geven
dat ze iets kunnen doen. Niet orn de oplossing op hen af te schuiven. Alsof er zoveel
oerwouden gekapt worden omdat zij te veel
tekenpapier gebruiken.,. Wij zijn heel voorzichtig met het confronteren van vooral jonge kinderen met de grote milieu-problemen
zoals het gat in de ozonlaag en de afbraak van
de tropische regenwouden. Als je niet oppast
zien kinderen geen perspectief meer en voelen ze zich machteloos.'
'Wij richten ons daarom op het handelen
van henzelf. En het moet gezegd: het spreekt
ze enorm aan. Ze zijn vaak strenger in de leer
dan hun ouders, en kunnen hen daarmee ook
aardig op de zennwen werken. Of ze ook zo
milieubewust zullen blijven als ze volwassen
zijn? Dan gaat het eigenbelang pas echt
strijden met het belang van het milieu. Nu
gelden er nog regels van bovenaf, maar straks
komt alles op hun eigen verantwoordelijkheid aan. Of ze dan volharden, blijft voorlopig de vraag.'

Verslag
Eric-Jan Tuininga

De schreeuw van de eeuw
Oprichting jongeren-coalitie voor milieu en ontwikkeling op 19 juni 1993
In het moderne milieubeleid staat de 'duurzame ontwikkeling' centraal. Volgens de door
de regering gehanteerde definitie gaat het om
een 'ontwikkeling die voorziet in de behoeftes
van de huidige generatie zonder de mogelijkheden voor toekomstige generaties in gevaarte
brengen.' Tot nu toe is er in het Nederlandse
debat over milieu en ontwikkeling nog weinig
gehoord van de vertegenwoordigers van de
toekomstige generatie: de jeugd. Al enige tijd
bestond de JMA (Jongeren Milieu Aktief) maar
veei aandacht trok deze groep niet.
Sinds kort is er een nieuw elan gekomen en
hebben vele jongerenorganisaties zich verenigd rond de problematiek van duurzame
ontwikkeling. De NJMO, de Nationale Jongeren raad voor Milieu en Ontwikkeling, is een
bundeling van bijna 40 jongerenorganisaties
met allerlei achtergronden:
- Altematif
- Acnon for Soüdarity, Equality, Environment
and Development (ASEED)
- Algemeen Nederlands Jeugd Verbond (ANJV)
- Christen Democratisch Jongeren App èl ( CDIA)
- Dwars, Groenlinkse jongeren
- European Youth Forest Action ( EYFA)
-

?NV-Jongeren

- Gereformeerde Politieke Jongeren Clubs (GPJC)
- Hollanda Türkiyeli Isciler Birligi (Hrm-jongeren)
- Institute for International Migration Issues ( IMI )
- Internationale Jeugd Uitwisseling (iju)
- Jeugdbond voor Natuur en Milieu
- Jonge Antroposoien Nederland (JAN)
- Jonge Democraten (p)
- Jonge Humanisten
- Jonge Socialisten (js)
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- Jongerenbond
- Jongere n Milieu Aktief (JMA )
- Jongeren Op Weg
- Landelijk Centrum Gereformeerd Jongerenwerk (LCGJ)
- Landelijke Studenten Vakbond (LSVB)
- Missie en Jongeren
- Nederlandse Jeugdbond voor Natnurstudie
(NJN)

-

Nederlandse Baptisten jeugd Beweging
NIVON Jeugd en Jongeren
Ri'F Jongeren
Scouting Nederland
SP Jongeren
Spring Foundation
Stichting Internationale Werkkampen (siw)
Studenten Organisatie Milieukunde (STORM)
Studentenoverleg Ecologische Landbouw Wageningen (SELW)
- Studentenoverleg Rijksuniversiteit Groningen
(SORUG)

-

Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen (sia)
- Universitair Milieu Platform (UMP)
- Vrijwilligers Internationale Actie (VIA)
- Young Europeans for Security (YES)

Met de presentatie Schreeuw van de eeuw
werd de NJMO op 19 juni dit jaar officieel
opgericht. De Utrechtse schouwburg werd
opgevroiijkt door korte verhaaltjes van allerlei
;
oude' dames en heren uit de milieuwereld,
afgewisseld door muziek en andere vlotte praatjes. Aan het eind van de dag werd met minister
Alders een soort contract afgesloten waarin
Vederzijdse inspanningsverplichtingen (zijn)
vastgelegd om te komen tot de uitvoer van een
beleid gericht op uitvoering van duurzame
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ontwikkeling.' Met het ministerie heeft de
NJMO afgesproken dat de invloed van jongeren
op het beleid vergroot zal worden.
Het contract geeft al aan dat de jeugdcoalitie meer wil rijn dan weer een nieuwe milieukoepel. De NIMO zal zich beroepen op dit
contract, met name als er geen jongeren in
commissies worden opgenomen. Daardoor
zou NJMO wel eens een belangrijke en interessante aanvulling kunnen worden op de huidige
ondoorzichtige adviesraden-republiekvan het
milieu- en ontwikkelingsbeleid.
Wat wil de NJMO?

Meerdere jongerenorganisaties deeldenrecent hun zorg over de bezuinigingen op hun
inkomen. In gesprekken daarover bleken zij
ook hun zorgen te delen over lange-termijnproblemen. Jongeren die dezer dagen tegen
de bezuinigingen protesteren, krijgen nogal
eens te horen dat zij slechts in beweging komen als het om hun eigen inkomen gaat. Dat
is een misvatting. Het gaat de jongeren om
heel wat meer dan alleen hun inkomen. Een
van de NTMO-oprichters in HaParoolop 2 juni:
'Elke dag dat er milieuschade wordt aangericht
waar geen maatregeien tegenover staan, betekent een opeenstapeling van problemen. De
20 opgebouwde milieuschuld zal van de ene
generatie naar de andere worden doorgeschoven. Maar ook nu al wordt de maatschappij
opgeschrikt door de onoverkomelijke en onvoorspelbare financiële aspecten van milieuproblemen.'
Met deze gedachte in het achterhoofd hebben de jongerenorganisaties die momenteel
het protest tegen de bezuinigingsplannen van
de overheid organiseren, de NJMO opgericht.
De volwassenen, stellen zij> die nu zo hard
bezuinigen op onze bestaansmogelijkheden
op de korte termijn, ondermijnen tevens onze
toekomst op de lange termijn. Milieudeskundigen ramen de kosten voor bodemsanering
op ten minste honderd miljard gulden, voor
waterbodem-sanering eveneens op honderd
miljard, en de kosten die samenhangen met
klimaatverandering (broeikaseffect, zeespie-

gelstijging, stijging van de temperatuur en
aantasting van de ozonlaag) worden op zo'n
dertig miljard geschat.
De bedragen die gemoeid zijn met het
herstel van de jaarlijks door de landbouw veroorzaakte milieuschade worden inmiddels op
circa zes miljard gulden geraamd , en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WKR) heeft berekend dat de milieuschade
als gevolg van autogebruik jaarlijks vier tot zes
miljard gulden bedraagt. Daar komt nog bij
dat het aardgas na het jaar 2020 opraakt. De
schatkist zal daardoor jaarlijks zo*n negen miljard aan inkomsten missen. Kortom, slechts
één generatie zal profiteren van de grond- en
brandstoffen op deze planeet en diezelfde
generatie geeft een onverantwoorde erfenis
mee aan de toekomstige generaties. Zo bezien
worden jongeren driedubbel gepakt:
- Door de huidige bezuinigingen op het
jongerenbeleid (studiebeurzen en bijstand).
- In de komende jaren door de toenemende
vergrijzing, gekoppeld aan de stijgende kosten
voor gezondheids- en ouderenzorg. Hiervoor
moeten jongeren, volgens economen, straks
25 procent van hun inkomen afstaan.
- Door de maatregelen die nodig zijn om de
milieuproblemen op te lossen en de miljarden
die daarvoor opgebracht moeten worden.
Bovendien vormen de milieuproblemen een
bedreiging voor onder meer de volksgezondheid.
Een leefbare toekomst is voor de meeste
jongeren veel belangrijker dan een prettig inkomen. Uit enquêtes blijkt dat als er werk
wordt gemaakt van een serieuze aanpak voor
een duurzame ontwikkeling, jongeren bereid
zijn daarvoor inkomen in te leveren. Het zijn
dan ook vooral jongerenorganisaties die zich
inzetten voor een hoger bestedingspercentage
van het bruto nationaal produkt aan milieubeleid en ontwikkelingssamenwerking. De jongerenorganisaties zullen via de NTMO overheid,
bedrijfsleven en consumenten aanspreken op
hun verantwoordelijkheden jegens de huidige
jeugd en toekomstige generaties. De NTMO zal
proberen te voorkomen dat de problemen
onopgemerkt terechtkomen bij generaties die
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aan het ontstaan van die problemen niet of
nauwelijkshebbcn bijgedragen. Overigens zijn
de jongeren absoluut, met uit op een generatieconflict, als er maar serieus naar hen wordt
geluisterd. Ze zullen samen met de volwassenen die nu de dienst uitmaken de problemen
moeten oplossen- 'Dat is de enige mogelijkheid een leefbare toekomst te realiseren', aldus
Simone van Ge est i oud- voorzitter van de Scholierenbond, in de Volkskrant op 12 juni.
Wat kunnen we verwachten van de

van de NJMO.
NJMO?

Jongeren die zich willen bemoeien met hun
eigen toekomst - het kan toch niet beter? Maar
al eerder zijn er dergelijke initiatieven geweest,
zoals de Jongeren Milieu Aktie. Het JMA organiseerde 20 her en der weieens een aardige
bijeciikomst maar erg opvallend zijn ze nooit
geweest in de bonte stoet van milieu-activisten.
De NJMO heefteen duidelijk hardere toon maar
probeert daarbij een brug te slaan naar maatschappelijke bewegingen. Een van de oprichters stelt het zo: 'Als het jongeren duidelijk
wordt dat het gaat om harde guldens die door
de huidige "volwassenen" worden onttrokken
aan de hun toekomstige bestaansmogelijkheden, dan is het maar de vraag of ze dat pikken.
De oplossing Egt echter niet in het veroorzaken van een generatieconflict, maar in het
samen met de nu "zittende" generatie oplossingen bedenken en ui tvoere nT zodat volgende
generaties de problemen wel aankunnen, (,.,)
Het becijferen van aangerichte milieuschade
en de kosten van herstel is van groot belang.
Dan kan de rekening worden gepresenteerd
aan degenen die de vervuiling veroorzaken en
niet aan een nog onmondige generatie' (Het
Paroot72 juni 1993).
Wat de NJMO vooral interessant maakt is zijn
brede ondersteuning en het feit dat de opbouw
zich afspeelt in een verkiezingsperiode waarin
de politieke jongerenorganisaties gezamenlijk
een jongerencoalitie vormen. Vooral nu de
meestepolitieke partijen het milieu steeds meer
lijken te 'vergeten* in hun programmma's is
het interessant welke consequenties de jongerencoalitie kan hebben op de partij discussies.
720
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Interessant is ook het contract met de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) om de jeugd te
betrekken bij zijn beleid. Andere activiteiten
die zijn aangekondigd zijn een jon geren-milieureferendum en de Duurzame Ontwikkelings Contracten ( DOC) die de NJMO afsluit met
bedrijven en instellingen. De ideeën zijn hoopgevend, wat vele 'bobo's' uit de milieu- en
ontwikkelingswereld blijkbaar ook vinden: zij
kwamen in groten getale naar de oprichting

X2

Tot besluit
De oprichting van de NJMO valt midden in
de discussie over het gebrek aan motivatie bij
de Nederlandse jeugd, 'Afgaand op de publieke opinie van de laatste maanden, lijkt er maar
één conclusie mogelijk: het gaat bar slecht met
de jeugd* (uit *Van de redactie* in: Jeugd en
samenleving 1993, nr.6/7). De problematiek
van de hedendaagse jeugd is weerbarstig, wat
ook blijkt uit de tegenstrijdige conclusies van
de recente rapporten van SCP en WRJR. {jeugd en
samenleving 1993, nr.ó/7). Mieke de Waal
schrijft in haar essay voor de Commissie Lange
Termijn Milieubeleid: 'De druk op de jeugd
om te presteren en te consumeren leidt tot
toenemende aandacht voor andere zaken dan
milieu en natuur' (cxw 1993). En ze vervolgt:
'niets kan jongeren beter motiveren dan het
goede voorbeeld van de huidige generatie'.
Ook in dit opzicht is de NJMO interessant: de
jeugd raakt eindelijk ongeduldig. We doen
kennelijk niet genoeg met onze acties voor
duurzame ontwikkeling.
Als kleine zorg blijf ik houden dat zoveel
jongeren-initiatieven te sterk afhankelijk zijn
geweest van enkele individuen. Stei dat de
NjMo'ers van het eerste uur 'oudere jongeren*
zijn geworden, zullen er dan nog genoeg
'jongere jongeren' zijn om de fakkel over te
nemen? De schreeuw van de eeuw moet weerklank krijgen, allereerst bij ouderen en daarna
bij de (piep)jongeren.

MiekedeWaal

Konijns recht op frisse lucht
Anne H3}kan er niet over uit; Jfk snap niet dat mensen zelf het mifieu
verpesten. Ze kappen het tropisch regenwoud, ze dumpen vieze
stoffen, ze jagen op zeldzame dieren,., ik vind dat heel gek/ Anne
was 8 toen ze zich bewust werd van de roofbouw die mensen op hun
natuurlijke omgeving plegen; 'tk had een keer ïn een natuurprogramma gezien hoe baby-zeehondjes doodgeknuppeld werden.
Daar heb ik verschrikkelijk om moeten huilen. Ik wist eigenlijk nog
van niks. Een meïsje in mijn klas vertelde me toen veel meer. Dat
wist zij: weer omdat ze lid was van natuurbladen en omdat haar
moeder werkte In een winkel met natuurprodukten.'
Anne herinnert zich dat ze als jong kind erg bezorgd was om het
milieu, maar dat ze er geen idee van had hoe zij er iets aan kon
veranderen. Samen met haar vriendin heeft ze ïn de loop der jaren
echter allerlei manieren bedacht om te strijden voor een beter
milieu; 'Ik gooi zo min mogelijk weg en ais ergens veel verpakking
om z\\, kooptk het niet. Als kind kun je echt wel iets doen: protes. teren, ïid worden van een club die tegen milieuvervuiling is, brieven
schrijven aan mensen die belangrijk genoeg zijn om ietste kunnen
veranderen.'
Thuts richt Anne haar milïéubeschermïógsactiés Op haar moeder/
ma ar da ar heeft ze een harde dobber aanj'ivlijn moeder heeft geen
zin in die rompslomp met gescheiden awaf. Flessen in de glasbak
luktnogwëLnrraaralsïkhfetopletgooitzehetoüdepapiertoch
weer in tJe vuilniszak. Over de wc maken we vasfc ruzie; zo lang vye
geen waterbesparende wc hebben, vind ik datje na een pj as niet
m oet d o o tt r ék ke n. Mi j a m
lichten achter iedereen uit, maar dat vindt mïjn moed er ongezellig;
TÜi c h he l pt m ij ng e z e u r we I ï étsi we ga a n o n g eb 1 e e kte koff j ef tl te r s;
OpdebasisschóolwasAnnegewendopkhaarkJasgenotenaante
spreken óp hun vervuilende gedrag; -Als iemand heel veel papier
•" gèbr ü i ktè', ze iX kda a twatva n;: E n aa nki n d er e n d m m et spu itbu ss§ n:
\i e p en lv- roèg i k óf ze we i vy i sté n vvat v oor t ro e p d at ïs, H et werkt h et
beste;ais je kinderen apart spreekt. Vooral jongens: móetönatoer
••doen als ze in een groep zjln. Die zeggen dan aHeeh maan "Waar
s I a ai: d at hou: w e er. op ? " S ï n d s d e z o m e r i i t s k i n id e b r u g k la s, d u s i fc •
ze g. n o g n i èi zo ve e i. N ög n i et:. ••' -AIs'Anne en ; haar moeder me;.üi11aten, zegt de \aatste: 1 k vfnd hét
rn o o i d a t ze zo b e t r ofcke n ï s, m aa r i Je wo rd e r s o m s n i et g o ed va n h o e
zé op rne: vit. Ik mag: nu:zelfs in de tuin metmeerroken V Anne lacht
betra pt en zegt: •'R o ken is sJechtvoór haar gezo t\d he rd. Bovendien
2ït;mijn ; koeijn: er. oofc,;en:ïk vind het heel naar v o o r h é m om in de
stank ta
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A. van der HoevenvanDoornum

Er is in Nederland nauwelijks em- - informatie over dit onderwerp op.
ptrisch onderzoek gedaan naar de Van der Hoeven vindt het opvallend
manier waarop jeugdigen denken over hoe kinderen zich bezorgd tonen om
Kinderen over het het milieu en reageren op müieupro- mondiale milieuproblemen, maar de
milieu blemen. De laatste jaren begint daar ernst van de problemen in hun eigen
Nijmegen, Instituut mondjesmaat verandering in te ko- omgeving zoveel mogelijk minimalivoor Toegepaste men. Breed opgezette jeugdonder- seren. Het blijft onduidelijk in hoeSociale zoeken bevatten al vaker een para- verre het specifiek is voor kinderen
Wetenschappen, graaf over de opvattingen van jonge- om op zo'n manier te proberen de
1992, 171 blz., ren over milieuproblematiek, en in emotionele schade te beperken.
/ 3 1 S - 1990 verscheen een eerste vooronHet is de bedoeling, schrijft ITSderzoek van Dijkman en Voragen directeur Mens in zijn voorwoord bij
naar de plaats van natuur en milieu in Kinderen over het milieu; dat de bede leefwereld van 12- tot ló-jarigen, vindingen uit dit kleinschalige en
bij het Instituut voor Toegepaste hoofdzakelijk kwalitatieve onderzoek
Sociale Wetenschappen (ns). Vorig in een vervolgonderzoek op grote
jaar volgde, eveneens vanuit het rrs, schaal getoetst gaan worden. Welke
Van der Hoeven.- van DoomumsiGw- bevindingen, vraag ik me af, rechtderen over bet milüu.
vaardigen zo'n groter kwantitatiever
Van der Hoeven sprak samen met onderzoek? Want alle citaten ten spij t
haar interview-medewerkers met 84 blijft Kinderen over het milieu toch
kinderen van zes basisscholen uit ver- een beetje vlak. Iets wat de auteur
schillcnde plaatsen. De helft van de tracht te camoufleren door triviale
kinderen kwam uit groep 5 ,de andere uitkomsten in omslachtige formulehelit uit groep 8, De onderzoekers ringen en redeneringen te verpakken,
kozen voor half- open interviews waar- Over de bevinding dat veel kinderen
bij de vragen wel maar de antwoord- graag en met liefde over de natuur
categorieën niet zijn voorgeschreve n. praten, sch rijft zij bij voorbeeld: 'Het
Per kind hoopten ztj zo in een ge- intrigeert kinderen dat de regels en
sprek van tussen de twintig en vijftig wetten die in de natuur gelden, niet
minuten een beeld te krijgen van hun door mensen zijn bedacht. Dat geeft
beleving van natuur, mÜieu en mi- iets extra's aan het bestaan, Utt interlieuproblematick. Behalve met de kin- views blijkt een fundamentele houderen spraken de onderzoekers ook ding ten opzichte van de natuur bij
met een van hun ouders en legden zij kinderen aanwezig te zijn, een houde leerkrachten van alle betrokken ding die gebaseerd is op het verschijnklassen een vragenlijstje voor.
sel dat het beste kan worden omHet verkennende onderzoek van schreven als liefde voor de natuur'
Van der Hoeven Ie vert een uitgebr ei - (p. 15 2).
de reeks - vaak pakkende - uitspraken Gezien het voornemen een kwanvan kinderen over het milieu op. Alle titatief vervolgonderzoek uil te voekinderen, concludeert de auteur, hou- ren, is het spi j tig dat met dit vooronden van de natuur en vinden dat derzoek niet compromislozer voor
volwassenen iets moeten doen aan de de 'diepte* is gekozen. Ik had het
bedreiging ervan. Kinderen zijn vol- groteaantal eenmalige en relatief korte
gens Van der Hoeven goed op de interviews graag verruild voor een
hoogte van de milieuproblematiek, meer antropologisch getint onderDat is geen wonder; thuis, op school zoek waarbij de onderzoeker zich in
en via televisie-programma's doen de leefwereld van de betrokken kinkinderen - de een meer dan de ander deren had begeven. Dan was misJeugd en samenleving december 1993 12

ƒ. Goudsblom De milieuproblematiek als ee
een

Op het individuele vlak leidt gulzigheid
tot onverzadigbaarheid ea 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 Vertevéling1 in het klein. Maar
vertevéling heeft zich vanouds ook in het
groot voorgedaan, zoals in de paleizen van
de Romeinse keizers. In aile 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 difiuser 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.

Ook fiiosofen 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 vertevéiing. Medici, zoals Hippocrates en Gale
nus, 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:

'Ich kenne die Weise, kh kenne den Text,
Ich kenn auch die Herren Verfasser;
Ich weiss, sic tranken heimlich Wein
Und predigten öffentlich Wasser.1
{Heinrich Heine, Deumhl&nd. Ein Winterm&rchm. Caput 1)

Te^entrends

Ten tweede dienen we te bedenken wat
Naast de sterke neiging tot een zo hoog altijd de meest voorkomende reden tot mamogeiijk 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 matiging. 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 atstand 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 weeide 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.
juist de eüte tot matiging wordt aangespoord.
Het zou echter ook verkeerd zijn te meHierbij 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 welzijn. De boodschap luidde: weel- dan zich overgeven aan ongebreidelde bede brengt geen geluk; het eerste vereiste voor geerten. De anomie was altijd maar betrekkeeen gelukkig leven is matigheid.
lijk, Ook in de hoogste kringen hebben de
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.
633
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schien gebleken in hoeverre kinderen tig gekleurd snoep? Ook was dan
thuis de gelegenheid krijgen om hun wellich t me er in het algemeen dui de alledaagse consumptiepatroon aan te lijk geworden hoe opvattingen en
passen aan hun zorg voor het milieu: handelen - het heikele punt bij mikunnen ze weigeren vlees uit de bio- lieugcdrag - zich bij de onderzochte
industrie te eten, krijgen ze onbespo- kinderen tot elkaar verhouden,
ten fruit en niet-verpakt of -kunstma- MIEKE DE WAAL

K Stokking
De vele activiteiten die worden van. Net als bij andere maatschappeOver de inhoud uitgevoerd op het gebied van de na- üjke problemen wordt voor NME naar
van natuur- en tuur- en milieu-educatie vormen aan- de school gewezen als de plaats waar
milieu-educatie in leiding tot onderzoek. De vragen die alle kinderen van jongsaf aan bereikt
het basisonderwijs onderzoekers trachten te beantwoor- kunnen wórden. Evenals voor andere
RU Utrecht, ISOR, den zijn: in hoeverre verandert het nieuwe vakken en leergebieden is een
1993 milieubesef van de bevolking door werkgroep ingesteld om de hoofdlij134 blz., ƒ20,50 natuur- en milieu-educatieve activi- nen te schetsen: wat zijn de kernbebestelnr. 93,05 teiten, en. in hoeverre verandert het grippen en wat de belangrijkste doegetlragvan mensen in de richtingvan len van ;NME? Het Instituut voor de
K. Stokking een duurzame samenleving door een leerplanontwikkeling ($ix>) ontwikOpvauingen over toegenomen milieubesef? Deze vra- kelde het concept-kernieerplan voor
NME in kaart gen zijn moeilijk te beantwoorden; NME in zowel het basis- als het voortgebracht
- Pas op lange termijn zijn even- gezet onderwijs.
RU Utrecht, ISOR, tuele effecten aantoonbaar.
Het kernleerplan voor de basis199 3 - Het is nog Jang niet duidelijk hoe school - een programmavoorstel - is
2 0 blz., ƒ 13,5 0 een mentaliteitsverandering tot stand zoal gemeen geformuleerd dat daarin
bestelnr. 93.06 komt. Bovendien zijn er verschillen- nog versehiliende accenten gelegd
de opvattingen over de inhoud, doe- kunnen worden. In het leerplan is
Te bestellen bij de len en werkwijzen van zo'n mentali- gepoogd de verschillende visies over
rapportencentrale teksverandering.
NME
metelkaarte
verenigen
en
hoofdvan het ISOR, (030)
- Een groeiend bewustzijn van lijnen aan te geven. Maar wat is het
53 48 Ó3. milieuproblemen leidt niet noodza- ^oordeel van de betrokkenen, de onkelijk tot verandering van gedrag; er t^rwijsge venden, onderwijs-onderzijn allerlei motieven waarom men- steuners en NME-deskundigen, over
sen keuzes maken. B o vendien zijn de de ge formuleerde uitgangspunten en
boodschappen die mensen ontvan- doelstellingen? Deze vraag naar de
gen vaak tegenstrijdig: de regering legitimering van het kernieerplan, een
zegt bij voorbeeld (in beleidsstuk- ^ e i h n g van de mate van acceptatie,
ken) dat het autoverkeer moet ver-~^as het uitgangspunt van een onderminderen maar tegelijkertijd worden ö^öek dat de Rijksuniversiteit Utrecht
er maatregelen genomen waardoor ^uitvoerde en waarvan in het rapport
het openbaar vervoer duurder en min-J||pj«r de inhoud v&n natuur- en mider aantrekkelijk wordt, en zijn tiï^Hieu-educatie in het basisonderwijs
plannen om het net van autowegen verslag gedaan wordt. Het leerplan is
nog verder uit te breiden.
ook getoetst op consistentie, inhou- Inzichten over wat het beste is delijke juistheid en (opvattingen over)
voor het milieu kunnen in de loop der uitvoerbaarheid •
tijd veranderen.
Eerst worden in het rapport de
uitgangspunten, doelen en leerervaDe milieuproblematiek is een in- ringen van het concept-deelleerplan
gewikkeld maatschappelijk probleem NME voor de basisschool samengevat,
en natuur- en milieu-educatie {NME) Vervolgens wordt de opzet van het
moet bijdragen aan de oplossing er- onderzoek beschreven: er werden
723
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schriftelijk (veelal gesloten) vragen mening een goed voorbeeld van het
voorgelegd aan een aantal geselee- belang van het samengaan in onderteerde beoordelaars in twee rondes, wijsonderzoek van een zo groot moDe beoordelaars zijn gekozen uit ver- gelijke objectiviteit met betrokkenschillende categorieën deskundigen, heid. De auteur laat zo integer mogemet verschillende opvattingen over lijk de feiten spreken, en geeft daaren een verschillende betrokkenheid naast zijn oordeel,
bij NME. Het blijkt dat veel beoordelaars de begrippen in het deelleerplan, Inhetverlengde van dit toetsings zoals 'natuur', 'milieu' en 'duurzame onderzoek en mede met gebruik van
ontwikkeling*, onhelder vinden. Er is gegevens daaruit werd een rapport
bovendien veel minder consensus over uitgebrachtoverde opvattingen over
de uitgangspunten dan het leerplan NME van verschillende groepen bedoet voorkomen. De meeste beoor- trokkenen, Opvattingen over NME in
delaars vinden het zelf onderzoek kaart gebracht. Hiervoor kregen belatcn doen door kinderen een belang- trokkenen bij het onderwijs 72 stelrijke leerstrategie. Daarnaast vinden lingen voorgelegd, geordend in vier
zij dat NME geen apart vakgebied mag rubrieken: standpunten en verschilworden maar ingebed moet worden lende visies op de milieuproblematiek
in verschillende vakken en vormings- en op NME; de plaats van NME in het
gebieden in de basisschool.
onderwijsveld en in het leven van
De beoordelaars hebben commen- kinderen; doelen van NME; inhoud,
taar geleverd op de vij f doelstellingen aanpak en veronderstel 1 i ngen. De stelvoor NME in het deellecrplan. Op lingen zijn ook goed te gebruiken in
grond daarvan beveelt de onderzoe- discussies over NME door onder andeker aan de ze terug te brengen tot drie re schoolteams en -ondersteuners. Een
doelstellingen: kennis van de beteke- voorbeeld van twee stellingen over
nissen van natuur en milieu; inzicht in angsten van kinderen: 'natuur- en
de invloed van de mens op natuur en milieu-educatie is erop gericht leermilieu, hoe mensen hun leven inrich- lingen te leren om te gaan met angtcn en welke consequenties dat heeft; sten voor milieuproblemen*; * als rnen
inzicht in problemen die voortkomen leerlingen wil leren om te gaan met
uit de levenswijzen van mensen, hoe angsten voor milieuproblemen is het
die ontstaan en wat eraan gedaan kan nodig openlijk over deze angsten te
worden. De 'sleutelbegrippen' in het spreken.'
leerplan ten slotte blijken aanleiding
Uit dit onderzoek blijkt onder
te geven tot veel verwarring. Het zijn meer dat er een duidelijk draagvlak is
er te veel, hun onder li nge samenhang voor NME in het basisonde rwijs .waaris zeer onduidelij k en de relatie met de bij vooral leerkrachten zich ambi deus
doelen blijft onhelder.
tonen. Verder blijkt dat het onderDe onderzoeker beschrijft e n ana- scheid tussen 'groen' (natuur) en 'grijs'
lyseerr niet alleen, hij geeft ook zijn (milieu) wel gemaakt wordt door de
eigen oordeel en doet voorstellen voor onderwijsondersteunende organisaeen grondige herziening van het kem - tiesmaarveel minder door leerkr achleerplan, meer aandacht besteden aan ten. Er zijn in het onderzoek ook
de inbe dding van NME in de wereldo- nieuwe vragen opgekomen > zoals: zij n
riënterende vakken en verdere over- de verschillende opvattingen over de
denking van de uitgangspunten en milieuproblematiek en NME ook te
doelstellingen. Verschillen in opvat- herkennen in de praktijk?
tingen moeten niet verdoezeld worOok dit is een helder rapport, dat
den maar resulteren in alternatieve kan bijdragen aan het zuiverder en
uitwerkingen van NME. Er is, kortom^ gedifferentieerder nadenken over en
nog heel wat werk aan de wi nke 1. vormgeven aan NME in de basisschool.
D it onderzoeksrapport isnaarinijn
KEESBOTH
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Jannet van der
De participatie van Marokkaanse niet-Marokkanen.
Hoek en Martine meisjes in het onderwijs en op de
Tot nu toe werd in de meeste
Kret arbeidsmarkt is zonder meer laag. Er publikaties alleen het onderscheid
is nog nauwelijks onderzoek gedaan gemaakt russen traditionele en moMarokkaanse naardereden(en) daarvan. Dat bracht derne gezinnen. Van der Hoek en
tfattermeisjes. de Ministeries van Binnenlandse Za- Kret komen op basis van de gesprekes* ws/wp/fltfflfe» <# ken en van Welzijn, Volksgezond- ken tot een indeling in vier categorie kevsen en kansen heid en Cultuur in 1990 ertoe een en: het ambitieuze gezinstype, het
Utrecht, Jan van opdracht te verstrekken aan bet Leid- assertieve gezinstype, het ambivalenArkel, 1992 se Institute of Development Studies te gezinstype en het afhoudende ge17 5 b! z., ƒ 2 5, - and Consultancy Services { LIDESCO) zinstype. Voor alle typen geldt dat zij
om een onderzoek uit te voeren naar vasthouden aan bepaalde basiswaarde opvoeding van Marokkaanse meis- den in de opvoeding, zoals het voorjesindetienerkeftijd{12totl6jaar). bereiden van meisjes op de rol van
Centraal stond de manier waarop echtgenote en moeder en het behoud
Marokkaanse tienermeisjes thuis wor- van de maagdelijkheid tot het huweden voorbereid op deelname aan on- lijk. Over het volgen van voortgezet
derwijs en arbeidsmarkt. Het onder- onderwijs en een beroepsopleiding
zoek werd uitgevoerd in Rotterdam en over buitenshuis werken lopen de
door Janner van der Hoek en Martine meningen echter sterk uiteen. De
Kret. Zij interviewden 56 meisjes en verschillen hangen samen met achter(een van) hun ouders uit 44 Marok- gronclkenmerken van de ouders, zokaanse gezinnen. Dat leverde waar- als de streek van herkomst en de
devolle informatie op over de opvoe- opleiding. Ook ervaringen na de rriidingspatronen van Marokkaanse gratie zijn van invloed. Ouders kunouders en de ambities van ouders en nen bij voorbeeld van mening veranhun dochters ten aanzien van onder- deren door eerdere ervaringen met
wijs en werk.
oudere dochters. De onderzoekers
Het Marokkaanse gezin en het wijzen er herhaaldelijk op dat de door
Marokkaanse meisje bestaan niet, hen ontwikkelde typologie geen staconcluderen de onderzoekers. Dat is tisch gegeven is.
natuurlijk niets nieuws, maar terecht
De ouders van het ambitieuze gestellen zij dat de overheid en instellin- zinstype stimuleren hun dochters om
gen Marokkanen meestal wei als ho- voortgezet onderwijs in een passend
mogene groep benaderen. De uitge- schooltype te volgen. Hun ambities
breide beschrijvingen van de gesprek- liggen bij een beroepsopleiding of
ken met de meisjes, moeders en va- universitaire studie voor hun dochders illustreren dat er een grote diver- ter. Werken en een beroep hebben
siteitis onder de onderzochte Marok- zijn geaccepteerd. Ouders van het
kaanse gezinnen. Enige ordening assertieve gezinstype accepteren voortwerd aangebracht door ee n indelijn g gezet onderwijs voor hun dochte rs en
in verschillende categorieën, Die werd eventueel een korte beroepsopleiding
gemaakt op basis van de houding van daarna, maar daartoe zal het meisje
ouders ten opzichte van het volgen dan het initiatief moeten nemen,
van onderwijs, werken en trouwenen Werken is geaccepteerd, zo lang het
allerlei andere aspecten van de socia- geschoold werk betreft. In het ambilisatie van Marokkaanse meisjes tus- valente gezinstype moedigen de
sen 12 en 16 jaar. Voorbeelden daar- ouders hun dochters nu eens wel en
van zijn de opvoedingsstijl, normen dan weer niet aan om voortgezet
en waarden, seksedifferentiatie, leef- onderwijs te volgen. Zij hebben geen
tijdsdifferentiatie, de relatie moeder- principiële bezwaren daartegen. Het
dochter en vader-dochter, en de so- volgen van een beroepsopleiding ligt
ciale contacten van het gezin met niet voor de hand en ook werken
familieleden, andere Marokkanen en worde niet als vanzelfsprekend beJeugd en samenleving december 1993
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schouwd. Het opvoedingsdoet is het zoek naar meer informatie,
huwelijk, dat idealiter rond het 20e
De onderzoekers pleiten ervoor
jaar dient plaats te vinden.. Ouders betrokkenen bij het onderwijs aan
van het afhoudende gezinstype, tot Marokkaanse meisjes gebruik te laten
slot, tonen geen belangstelling voor maken van de ontwikkelde typologie
het volgen van voortgezet onderwijs als hulpmiddel om Marokkaanse
doorhundochters. Oncie rwij s wordt ouders te bereiken. Leerkrachten van
als een plicht gezien, die vervalt aan het basisonderwijs wordt de suggeshet einde van de leerplichtige leeftijd- tie gedaan naar aanleiding van de
Het huwe lijk dient zo spoedi g moge - ciTO-toets op huisbezoek te gaan. Op
lijk plaats te vinden, liefst rond het die manier kunnen zij zich een beeld
17e jaar.
vormen van het gezinstype. Dat lijkt
De meest uitgesproken gezins- me niet eenvoudig, aangezien opvattypen zijn het ambitieuze en het af- tingen over onderwijs en arbeid zeker
houdende. Vooral deze gezinnen niet alleen bepaald worden door obhebben een duidelijke stellingname. jectieve ken merken als streek van herOf het volgen van onderwijs staat komst, migratieleeftijd of opleidingsvoorop in tie opvoeding van meisjes niveau.
in de tienerleertijd óf de voorbereiWat het onderwijs betreft vinden
ding op het huwelijk. De andere rwcc de onderzoekers het belangrij k dat de
typen, het assertieve en het ambiva- meisjes worden doorverwezen naar
lente, schommelen daar tussenin. Bij scholengemeenschappen, zodat doorde omschrijving van het ambivalente stroming naar igeïere schooltypen
gezinstype kreeg ik de indruk dat het gemakkelijker wórdt. Over apart onhier vooral gaat om ontregelde gezin- derwijs voor meisjes zijn zij terugnen, die wel wat anders aan hun hoofd houdend. De zogenaamde * voorporhebben dan het stimuleren van de talen* die Rotterdam kent, onderonderwijskansen van hun dochters, wijsvoorzieningen speciaal voor alBij het assertieve gezinstypc wordt lochtone meisjes, zijn naar hun idee
ved aan de meisjes zelf overgelaten. cigenlij k niet nodig. Het gaat i mmers
maar om een kleine groep ouders die
Het onderzoek van van der Hoek bezwaren heeft tegen gemengd onen Kret heeft veel waardevolle infor- derwijs. Toch pleiten de onderzoematie opgeleverd over het leven van kers ervoor bij wijze van experiment
Marokkaanse meisjes thuis. Wat be- op enkele scholengemeenschappen
leidsmakers, leerkrachten en anderen aparte meisjesklasscn in te stellen,
die van invloed kunnen zijn op de waaraan autochtone en allochtone
schoolloopbaan van Marokkaanse meisjes kunnen deelnemen. Op die
meisjes, met de informatie kunnen manier zou nagegaan kunnen wordoen is echter niet zo duidelijk. Aan den of ouders van het afhoudende
aanbevelingen ontbreekt het niet - er ge2instype wei bereid zijn hun dochworden er ruim dertig ge geven - maar ters een LEAO - of MAVO- opleiding te
de praktische vertaling ontbreekt hier laten volgen als er aparte meisjesklasen daar. Zo geven de onderzoekers sen zijn.
als hoofdaanbeveling het beleid bij Van der Hoek en Kret zijn er goed
voorkeur te richten op gezinnen. Zij in geslaagd inzicht te verschaffen in
pleiten voor het aansluiten bij be- de invloed van het gezin op de keuzen
staande programma's ter bestrijding en kansen van Marokkaanse meisjes
van achterstandssituaties. Ais voor- in het onderwijs en op de arbeidsbeeld geven ze de gezinsgerichte be- markt. Stereotypen als zouden Manadering, die blijkbaar in het Kotter- rokkaanse meisjes in het algemeen
damse onderwijsvoorrangsbeleid geen onderwijs mogen volgen met
wordt gehanteerd. Wie daar iets over jongens of niet mogen deelnemen
zou willen weten moet echter zelf op aan de arbeidsmarkt worden hiermee
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ontkracht . De onderzoekers he b ben deren weer verder met het stimuleren
aangetoond dat dat slechts voor een van Marokkaanse meisjes en hun
kleine minderheid opgaat. Met deze ouders om een toekomst te kiezen die
kennis in het achterhooiü, en wetend gericht is op sociale en economische
dat geen enkel (Marokkaans) gezin zelfstandigheid,
gelijk is, kunnen leerkrachten en anMARIEJOSÉ GEENEN

Eily Rood-Pijpers Oppervlakkig beschouwd kunnen werd besloten een meer verkennend
en Lia Combrink- de talrijke discussies die de afgelopen onderzoek uit te voeren naar beelden
Kuiters jaren binnen, met en over de Neder- over de reclassering in de drie gclandse reclassering zijn gevoerd, bij noemde steden. Niet zozeer de reGelet op de buitenstaanders zoals ik gemakkelijk presentativiteit van de beelden, ais
reclassering. Een het beeld oproepen van een schip vol wel hun inhoud en versclieidenheid
onderzoek naar vechtende mannen en vrouwen, dat stonden voorop. Het onderzoek
beelden intussen stuurloos rondzwalkt over moest tendensen in het denken over
Arnhem/Den steeds woeliger baren. Maar stuurlui- de reclassering aangeven, waarna laBosch, Gouda aan-wal leveren natuurlijk niet altijd ter eventueel in een groter, kwantitaQuint/Ncderlanctse de meest gefundeerde kritiek en veel tief onderzoek kon worden nagegaan
Federatie van kan worden begrepen in het licht van of bepaalde opvattingen inderdaad
Reclasserings- de minstens zo talrijke bezukiigin- kenmerkend zijn voor een bepaalde
instellingen, 1991 gen. Het onderzoek van EUy Rood en beroepsgroep. Het ïs jammer dat de
Reclassering-Recht Lia Combrink naar beelden over de regionale spreiding van de verkenReeks nr.4 reclassering is gelukkig genuanceerd, nende zoektocht nogal beperkt is.
175 blz,, ƒ43,50 en vormt beslist een zinvolle aanzet Voorstelbaar is immers dat de reclastot nieuwe discussies. Ik vraag me wel sering in Noordoost-Groningen ofin
af ofhet alle vooroordelen zal kunnen Roermond andersoortige pro blemen
wegnemen.
heeft dan in de Randstad, en dat de
De aanleiding tot het onderzoek visies op haar functioneren daardoor
was een verzoek van de StichtingscU- verschillen. Zelfs met weinig midderectcuren uit Amsterdam, Rotterdam len was het interessant geweest ook
en Den Haag om een ievaluatie van tets verder 'over de grens' te kijken,
de taakuitoefening'. Aangezien de
reclassering de enige instantie is die
De onderzoeksters interviewden
gedurende het hele strafproces een ongeveer 120 vertegenwoordigers uit
rol speelt, bestond behoefte aan een achtvcrschillcndc beroepsgroepen die
overzicht van de opvattingen over in het strafproces te maken kunnen
haar functioneren bij £m' aantal groe - heb ben met dienten van de redassepen waar zij in het dagelijks werk mee ring.' Daaronder vallen rechters, orfite maken heeft. °Ats|Sé- reclassering eieren van justitie, advocaten, politie geen speelbal wil zijn vaft het justitie Ie mensen, psych i aters en een vrij grote
apparaat, dan moet zij een eigen be- groep 'diversen7, afkomstig uit verleid uitstippelen, otidernemen, ini- schillende organisaties, zoals de RIAGG,
tieren en experimente ren. * De onder- de Raad voor de Kinderbescherming,
zoeksters wilden aan de hand van een arbeidsbureaus en huisvestingsinstanevaluatie van het functioneren van de ties. Bovendien werden 33 cliënten
reclassering nagaan of zij * kwalitatief en ex-cliënten van de redassering
goede produkten aflevert, die effec- gevraagd naar hun visie op het redastief en adequaat inspelen op de plaat- seringswerk,
selijke
behoeften.'
De
beroepskrachten
kregen
in
een
Maar tot een grondige evaluatie open interview de gelegenheid zich
kwam het, bij gebrek aan voldoende uit te spreken over een aantal van
financiële middelen, niet. Daarom tevoren opgestelde aandachtspunten.
—_
_—.
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Die hadden gedeeltelijk betrekking door de reclassering gevoerde beleid
op de visie van de respondent op de en haar (gebrek aan) samenwerking
samenleving, en in het bijzonder op met andere instanties,
de strafrechtspleging, en gedeeltelijk
Rood en Gombrink besluiten hun
betroffen ze het functioneren van de studie met een aantal aanbevelingen,
reclassering. De (ex-)cliëiiten werd De reclassering moet wat aan haar
een op en-vragen lijst voorgelegd, imago doen, teveel is nu nog afhankewaarin de verschillende taken van de lijk van individuen, en er moet beter
reclassering mee r concreet aan de orde worden overlegd met de verschillenwerden gesteld.
de beroepsgroepen over onderlinge
De algemene visie van de respon- taakafbakening. Verder moet de redenten uit de beroepsgroepen ver- dassering actiever meedenken over
raadt, zoals de onderzoeksters op- nieuwe projecten in het kader van de
merken, soms hun positie in he t straf- nazorg of als alternatief voor gevanproces- Advocaten Hjken meer ge- genisstrarren. Landelijk overleg tusneigd de 'zonzijde' van hun cliënten sen de verschillende afdelingen is gete zien dan officieren van justitie. In wenst om regionale ervaringen te
alle beroepsgroepen bestaat veel kri- kunnen uitwisselen,
tiek op het functioneren van de strafAanvullend zou mijn aanbeveling
rechtspleging. Het systeem is log en zijn het toch vooral niet bij een kwaineffectief georganiseerd, de capaci- litarief (voor-)onderzoek te laten,
tcit Is te gering en daardoor de pak- Want, hoewel dat enigszins inherent
kans laag, en er worden te veel fouten is aan het soort onderzoek, de studie
gemaakt. Mede hierdoor blijkt voor maakt door de kleine aantallen resde meeste respondenten generale pre- pondenten een wat over- genuanceerventie geen serieus strafdoel meer te de indruk. Duidelijk wordt wel dat de
zijn. Verder zijn relatief veel geïnter- aloude discussie over het al of niet
viewden ongerust over ontwikkeiin- aanvaarden van justitiële (controlegen in de misdaad: die wordt geweld- cende) taken volgens de meeste geïndadiger en agressiever en bovendien terviewden een gepasseerd station is.
steeds vaker gepleegd door jongeren De reclassering is een acrobaat die
in groepsverband. moet balanceren tussen straf en hulpHet beeld van het functioneren verlening. Zij fungeert in het strafvan de reclassering is de laatste jaren proces niet als tweede officier van
duidelijk positiever geworden. De (sof- justitie, maar is zeker oo k geen tweete pluizebol met geitenwollen sok- de advocaat. Nu de komende drie jaar
ken' heeft plaatsgemaakt voor een in het 'Experiment Vrijheidsbepermeer realistische, confronterende re- king' allerlei alternatieven voor de
dasseringswerker, die zijn cliënten vrijheidsstrafzullen worden beproefd,
aanspreekt op hun verantwoordelijk- is dit beeld voor de redassering moheden. D e tevrede nhdd over de re- geüj keen belangrij k ge geven in nieu dassering heeft vooral te maken met wc discussies over de te varen koers,
de voorlicbtingsrapportage en'de
jos VAN MULBREGT
dienstverlening. Over de nazorg is
het oordeel veel minder gunstig. De
reclassering stelt zich hierin te passief
op en er is meestal geen gedegen plan.
De meeste (ex- )diënten hebben soortgelijke ervaringen; zij hebben na hun
vrijlating vooral behoefte aan materiële hulpverlening op bij voorbeeld
het gebied van werk en huisvesting.
Andere kritiekpunten hebben betrekking op de onduidelijkheid van het
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Co ngressen, - De afdeling vrouwenstudies van 86, 3 01 2 BT Rotterdam, (010)414
studiedagen, het Koninklijk Nederlands Aardrijks- 77 04.
manifestaties kundig Genootschap wil in november 1994 een interdisciplinair en in- - Op zondag 14 januari 1994 orternationaal congres organiseren over ganiseert de stichting Program, het
het rhzmz kind en ruitnte* Het thzmz. Zuidhollands steunpunt voor sociaalwordt uitgewerkt in: geografie voor cultureel werk en jeugdhulpverlening
kinderen (de onderwijslijn), ruimte is samenwerking met de Popunie ea
van kinderen (de onderzoekslijn) en Theater Zuidpiein de jaarlijkse Theaeen stad voor kinderen (beleidslijn), terdag voor Jongeren. Ongeveer 35
Het is bij alle onderwerpen debedoe- cabaret-, muziek-, (straat)theater- en
ling dat er specifieke aandacht be- variété-groepen zullen optreden in
steed wordt aan sekseverschillen en - het Theater Zuidplein in Rotterdam,
overeenkomsten.
De dag is bedoeld voor programAls u over een van deze onderwer- meurs van onder meer theaters, jonpen een paper kunt presenteren wordt gerencentra, dub- en buurthuizen,
u gevraagd zich op te geven. Meer en andere belangstellenden,
informatie zal u dan toegestuurd
De toegang voor de hele dag beworden evenals het verzoek een sa- draagt ƒ15,-; kaarten kunnen besteld
menvatting van de paper (2 50 woor- worden vanaf maandag 24 januari bij
den) in te leveren. Wilt u uiterlijk in Theater Zuidplein, (010) 48 1544.
begin december contact opnemen met Vanaf begin januari is het programLia Karsten, UvA, ïnst. voor Sociale ma-overzicht te bestellen bij Program,
Geografie, Nw. Prinsengracht 130, (010) 436 17 66.
1018 VZ Amsjgrdam, (020) 525
4086/4054/^P,
- Op zaterdag 12 februari 1994
organiseert Jeugdwerkadvies buro JAN- Op woensddjfS december organi - ZEUVEN de beun Kijk -Doe-Idee 1994.
seert het Jongeren Informatie Punt Op deze beurs worden 60 activiteiten
(JIP) Rotterdam^een studiedag over getoond die gebruikt kunnen worhet beleid en déjfëraktijk van jonger- den doorvrijwilligers in het jeugd- en
eninformatie. Centraal staan de vra- jongerenwerk, buurt- en clubhuisgen: wat is jongereninformatie, welk werk, onderwijs, sportverenigingen
aanbod is van belang (informatie voor en andere sectoren die werken met
jongeren, voor ouders en voor be- groepen kinderen en jongeren,
roepskrachten, die met j ongeren wcr- De Kijk- D oe - Idee vindt plaats van
ken) en wie heb je erbij nodig? De 10 tot 16.30 uur in het Nederlands
studiedag is bedoeld voor betrokke- Congresgebouw in Den Haag, Toenen bij jongereninformatie in brede gang bedraagt ƒ 10,- inclusief activizin, zoals medewerkers en beleidsma- teken- boek.
kers in de jeugdhulpverlening, in het
jongeren- en sociaal-cultureel werk,
- Tot en met zondag 19 januari
het onderwijs en bibliotheken.
1994 is in het Museon de tentoonDe studiedag wordt gehouden van stelling Oog voor elkaar, oor voor el10 tot 17 uur in de Academie voor kaartt zien. De expositie is sarnengeBouwkunst, Overblaak 85 in Rotter- steld door de Stichting Handicap en
dam. Deelname kost ƒ75,- inclusief Samenleving en bedoeld voor iederlunch. Voor meer informatie en op- een vanaf 9 jaar. Het doel is kennis en
gave kunt u terecht bij JIP Rotterdam, ervaring op te doen die zullen leiden
Hans Middelham, Witte de Withstraat tot acceptatie van en meer begrip
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voorÜchameüjkgehandkapten. Naast heiUng op te rijden, hoe kun je een
een algemene inleiding over 'gehan- brief schrijven als je je handen niet
dkapt zijn' staan vier gehandicapte kunt gebruiken?
kinderen centraal, die vertellen over
Het Museon is gevestigd in de
de verschillen en overeenkomsten van Stadhouderslaan 41 in Den Haag en
hun leven en dat van niet-gehandi- geopend op dinsdag t / m vrijdag van
capte kinderen. Aan de hand van op- 10 rot 17 uur, en zaterdag en zondag
drachten kan het publiek zelf ervaren van 12 tot 17 uur. Toegang voor de
wat een handicap in de praktijk bete- tentoonstelling bedraagt ƒ 5,-, voor
kent: hoe telefoneer je als je doof kinderen t / m 12 jaar ƒ3,-.
bent, hoe is het om in een rolstoel een

730

Onderzoek naar In opdracht van het ministerie van ving onderverdeeld in drie groepen;
milieuparticipatU Volkshuisvesting, Ruimtelijke Orde- de spontaan enthousiastelingen (11
in hel jongerenwerk nln gen Milieu ( VROM) voert deStich- t / m 13 jaar), de te leurgestelden (14
ting Milieu Educatie (SME) het pro- t / m 16 jaar) en de zoekenden (17
ject 'Milieu-participatie in het jeugd- jaar en ouder). De jongste groep is
en jongerenwerk' uit. Het doel van thuis en op school actief bezig met
dit project is het jongerenwerk te het milieu. De 14- t / m 16-jarigen
stimuleren 'milieu' als thema in hun zijn teleurgesteld op basis van negaprogramma op te nemen. Het project tieve ervaringen en informatie. Hun
is gestart met een randvoorwaarden- desillusie uit zich in anti-gedrag, veronderzoek, uitgevoerd door onder- sterkt door het sodale dilemma 'de
zoek- en adviesbureau SARV Interna- anderen doen bet ook niet'. Voor de
tional. De onderzoekers hebben tien groep van 17 jaar en ouder speelt het
groepsdiscussies gevoerd met jonge- eigen toekomstperspectief een belangren en kaderleden, wat een beeld rijke rol. Het milieu komt bij hen
geeft van de milicubeleving en de weer in beeld, maar een positieve
plaats die milieu inneemt in het stimulans ontbreekt. Milieu blijkt geen
programma-aanbod van het jeugd- aantrekkelijk thema te zijn; er is been jongerenwerk. Het 'kwalitatieve' hoefte aan leuke en interessante actionderzock levert een aantal bruikba- viteiten, afgestemd op het jeugd- en
re inzichten, maar de onderzoeksme- jongerenwerk.
thode roept wel vragen op naar de
De onderzoekers doen tot slot
representativiteit.
aanbe
vÜingen
voor
het
vergroten
van
'Milieu - milieuvervuiling = mi- de milieu -participatie: door het direct
lieuzorg' wordt als ingang aangege- benaderen van jeugd- en jongerenven om milieuparticipatie te bevorde- verenigingen, de vrijwillige kaderieren. Dat het siecht gaat met het milieu den als intermediair te betrekken bij
staat voor alle jongeren vast. De eigen de invoerin g van nieuwe activiteiten
verantwoordelijkheid voor het milieu en rekening te houden met de verwordt door hen onderschieven > maar schillen tussen de drie genoemde
hun algemeen positieve attitude ten doelgroepen. Ook worden enkele
opzichte van milieuzorg zetten ze suggesties voor milieu-activiteiten
niet om in daden. Jongeren in de gedaan. Die moeten in ieder geval
Randstad staan duidelijk minder po- leuk zijn, niet te veel tijd in beslag
üitief tegenovermilieuzorg:'milieu is nemen,doeiennoodzaakervanmoevoor geitenwollen-sokken-types en ten vaststaan en het resultaat moet
som'es'; het milieu is 'uit' voor deze direct zichtbaar zijn.
groep.
De
Stichting
Milieu
Educatie
werkt
In het onderzoek wordenjonge- op basis van dit onderzoek samen met
ren op grond van hun milieu-bele- jeugdwerkadviesbureau JANZEUVEN
—
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aan twee nieuwe produktem het mi- participatie in bet jeugd- en jongeren
lieuspel 'De Thuisbende' en het werk (56 pagina's + bijlagen) is voor
miHeuzorgplan 'Katalysator'. Beide ƒ10,- te bestellen bij de sME,Postbas
produkten zullen zeer binnenkort op 13030, 3507 LA Utrecht, (030) 80
de markt verschijnen.
24 44.
Het onderzoeksrapport MilieuFRED VAN SANTWÏJK

Het reek: van
In 1960 reed in Nederland een de pressiegroep 'Stop de kmderHnderen op half miljoen auto's, in 1970 tweeen- moord* gaat door met haar activiteibuitenspelen half miljoen, nu vijf miljoen. Tot 1972 ten onder een nieuwe naam: 'Kindesteeg het aantal verkeersslachtoffers ren Voorrang'. Kinderen Voorrang
evenredig met de toename van het wil niet alleen het aantal jonge veraantal auto's. In 1972 vielen er 3.264 keersslachtoffers verminderen maar
doden in het verkeer, in 1992 nog ook kinderen hun bewegingsvrijheid
terug geven. In op'slechts* 1.270; een
dracht van Kinderen
daling van 60 procent.
Voorrang
heeft het onHet aantal gewonden
der zoeks bureau Redaalde met 30 procent.
gioplan de bewegingsAls we kijken naar kinvrijheid onderzocht
deren van 0 tot 14 jaar
van kinderen in vier
is de daling vanaf '72
gemeenten: Amsternog sterker: het aantal
dam (Kinkerbuurt; de
door het verkeer geafgelopen twintig jaar
wonde kinderen nam
weinig veranderd op
af met 45 procent} het
verkeerstechnisch geaantal door het verbied),
Haarlem (Leidkeer gedode kinderen
§£ buurt; 30-kilomezeüs met 80 procent.
•^ter-zone, drempels en
Het verkeer is veiliger
andere verkeersmaatgeworden y lijken deze
geruststellende cijfers aan te geven, regelen), Loon^op Zand (proefproMaar wat is de verklaring voor de ject met allerlei^maarregelen om het
amame van verkeersongelukken bij verkeer te vertragen) en Weststellingkinderen?
werf (vrij veel doorgaand verkeer,
In ieder geval niet dat auto's nu zo weinig veranderingen iii de afgelopen
langzaam rijden, niet dat verkeers- twintig jaar).
overtredingen nu veel strenger worDe onderzoekssamenvatting Uitden bestraft, niet dat er nu zulke geknikkerd} opgehoepeld bevat de beideale voorzieningen zijn voor voet- langrijkste uitkomsten van het ondergangers en fietsers, .De verklaring is zoek. In Amsterdam blijkt één op de
voor de hand liggend en treurig tege- drie kinderen (tot 10 jaar) nooit builijk: kinderen spelen veel minder bui- ten te spelen of zelistandig ergens
ten. Ook worden ze tot op hogere naartoe te mogen, gaan. In Haarlem
leeftijd dan vroeger gebruikelijk was en Loon op Zand mogen de kinderen
door hun ouders naar school, vriend- wat meer zelfstandig doen> maar nog
jes en clubs gebracht en weer opge- altijd veel minder dan twintig jaar
haald- daarmee is hun bewegingsvrij- geleden. Daarbij komt dat in Haarheid aanzienlijk ingeperkt. Terwijl lem weliswaar de onderzochte wijk
zelfstandig buitenspelen, alleen of met veiliger is geworden maar om bij voorandere kinderen, van belang is voor beeld naar een speeltumtje te gaan
de ontwikkeling van het kind.
moet weer een (te) drukke weg worDe inmiddels twintig jaar bestaan- den overgestoken. Naast het verkeer
731
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speelt de woonomgeving een rol bij
het afgenomen buitenspelen: er is
niet veel speelruimte 'in het wild'
meer. Braakliggende terreintjes worden bebouwd, de straat is bezet door
geparkeerde auto's. Ook het toenemende algemene gevoel van sociale
onveiligheid is van invloed: ouders
van nu zijn meer bezorgd dat hun
kind iets wordt aangedaan en houden
het daarom binnen of blijven erbij als
het kind speelt.
De onderzoekers geven nog een
aantal sociaal-culturele verklaringen
voor de afgenomen bewegingsvrijheid van kinderen: het verminderde
kindertal waardoor kinderen minder
in (veilig geachte) grote groepen kunneri optrekken; meer buitenschoolse
opvang waardoor weinig tijd voor
buitenspelen overblijft; meer vertier
binnenshuis (speelgoed, tv, video,
computer); meer besloten activitei-

ten buitenshuis (clubs, verenigingen)
- overigens spelen juist de kinderen
die hieraan niet deelnemen ook het
minste buiten. Bovendien zijn er nu
meer mogelijkheden om andere kinderen te ontmoeten: er wordt meer
samengewerkt op school, er wordt
meer deelgenomen aan clubjes en
buitenschoolse opvang. Tot slot is er
nu in de meeste huishoudens meer
ruimte om binnen te spelen.
Het boekje bevat belangrijke informatie, zeker voor (lokale) beleidsmakers en voor buurtcomité's die een
wijk veiliger willen maken. Uitgeknikkerd, opgehoepeld (samenvatting)

telt 28 pagina's en is te bestellen bij
het bureau van Kinderen Voorrang,
(020) 682 63 22. De samenvatting
kost ƒ5,- , het volledige onderzoeksrapport kost ƒ 24,50; inclusief verzendkosten.
MIES KROON

Congresverslag over
De conferentie Natuur- en mi- de groep. Cursisten komen niet om
natuur- en milieu- lieu-educatie. Een zorg meer? Een zorg de praatgragen te horen. De ondereducatie minder! werd enige tijd geleden ge- liggende doelstellingen van NME-CUTorganiseerd door het ÏVN (landelijke sussen om gedragsveranderingen en
vereniging voor natuur- en milieu- een milieuvriendelijke houding te
educatie). De opdrachtgever was de bevorderen noemt hij imdoctrinair.
subsidientj het Ministerie van Land- Nieuw gedrag, zoals inkopen doen
bouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV), bij Me groene winkel', kan zelfs conen dé Natuurbeschermingsraad, Het tra-produktief zïjn. Het begeleidencongresverslag bevat de inleidingen de mooie gevoel staat kritisch denken
van de pedagogen Imeiman (hoogle- en in actie komen voor milieuzaken
raar pedagogiek) en Stroomberg (vol- die er echt toe doen in de weg. Imeiwassenen-educatie), en de co- refera- man pleit voor 'inhoudsrijke cursus*
ten van Jutten (beleidscoördinator sen* ofwel onberispelijke kennisoverIVN) en Westerman (consulent Steun- dracht. Hij geeft daarvan de conpunt sociaal- cultureel werk Drenthe). touren aan, schetst enige (didactiDaarnaast worden de vijf werkgroe- sche) deugden van de docent en - de
pen en de forumdiscussie beschreven. 'cursus natuur en milieu' van het IVN
Jeugd- en jongerenwerk vormde deugtnier. De heer Jutten van hetTVN
maar een van de doelgroepen van het liet zich dit natuurlijk niet aanleunen.
congres. De enige jeugddeskuncüge, Ook hij vindt kennis en inzicht weImeiman, spitste zijn betoog toe op zenlijke elementen van NME, 'maar
NMB-cursusmateriaal voor volwasse- aandacht expliciet voor houding, genen vanuit een pedagogisch perspec- drag, vaardigheden en handelingstief, ïn zijn uiteenzetting 'LerenfJy perspectieven acht ik even wezenlijk.
weten en geweten' veegde hij de vloer Het gaat om hoofd-hart-handen/
aan met het, volgens hem, alom in
'De boodschap of het kind?' is de
zwang zijnde ervaringsleren in en door titel van de inleiding die mevrouw
732
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J. Goudsblom De milieuproblematiek als een bcschavingsprobleem

Zoals Norbert Elias in zijn al eerder genoemde studie Ha 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, e o allerlei
lichamelijke verrichtingen zoveel mogelijk
aan de blik en de reuk van anderen te onttrekken. Dit dies in de eerste plaats om aan die
anderen geen aanstoot te geven en zelf niet
bekend te komen te staan als lomperik.
Ook in andere opzichten vertoonde de
elite een toenemende neiging tot grotere
terughoudendheid. Zo zijn rijke mensen
minder gaan eten {Mmnell 1985, zie ook
Van Otterloo 1990). Regelmatig veel eten
was lange tijd het exclusieve voorrecht van
een welvarende 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 correlatie is nu eerder andersom.
Lange tijd 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 VeeF werd 'weinig' 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 Staten, en vooral in kringen van hoger
opgeleiden, om roken te beschouwen als
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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 koinen daardoor steeds meer in de
verleiding om zich in het kamp van de nietrokers te voegen en hun geiederen dus nog
verder te versterken. Het is een mooi geval
van positieve feedback, een zichzelf versterkende trend, waarin sociale controle,
zeifdwang en vermoedelijk ook statusmotieven 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 onder zoek > en we mogen van
het resultaat geen hooggespannen verwachtingen hebben. Ik noem het echter vanwege
de gedachtengang die er aan ten grondslag
ligt
E>e mate waarin mensen afhankelijk zijn
van de buitenmenselLjke 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 tussen producenten en consumenten.
Mede Merdoor zijn.we ons van onze onderlinge afhankelijkheid steeds scherper bewust
geworden, en is de afhankelijkheid met de
natuur op de achtergrond geraakt.

Signalementen
Meyer Rkard (medewerkster IVN) haken vrijwilligers af als er veei voorhield voor de workshop over NME- kennis over natuur en milieu en veel
activiteiten voor de jeugd in hun vrije voorbereiding vereist zijn. Uit de
tijd. Zij belichtte de verschillende forumdiscussie bleek dat Jutten hiermogeüjklieden vanNMEin het onder- op tegen is. De centrale doelstelling
wijs en de vrije tijd. In het jeugd- en moet niet verloochend worden als
jongerenwerk zal de nadruk moeten het moeilijk blijkt bij het jeugd- en
liggen op speelse, spannende en uit- jongerenwerk binnen te komen,
dagende natuurverkenningen. De
Het verslag Natuur- en milieupretentie om aan te koersen op een Educatie. Een zorg meer'? Een zorg
meer verantwoorde omgang met na- minder7, telt 56 bladzijden en kan
tuur, milieu en landschap wil ze losla- besteld worden door ƒ 15,- over te
ten, onder meer vanwege de Lklan- maken op giro 347147 mv IVN Amten binding' \ kinderen willen het leuk sterdam ow de titel.
hebben in hun vrije tijd. Bovendien
MAYA VAN KEMPEN

Jongzijn in
Opgroeien in onzekerheid'^ de titel Noord-Brabant. Carla Verheijen en
Brabant van het vierde jaarboek van het PON, ïrudy Knijn maken in hun artikel
het Instituut voor Advies, Onder- 'Zoekend ouderschap' duidelijk dat
zoeken Ontwikkeling in Noord-Era- niet alleen opgroeien maar ook opbant. Het j aarboek is een bundeling voeden tegenwoordig in onzekerheid
van teksten van PON-medewerkers en geschiedt.
enkele journalisten. De bijdragen loNiet alle bijdragen halen het nipen nogal uiteen, zowel wat karakter veau van deze artikelen. Ton Hom
als niveau betreft. De artikelen, elk schrijft;^ssociatief over consumptie
zo'n tien pagina's lang, worden afge- en lcëJÈstjjlen en stelt dat er steeds
wisseld door korte interviews met meer sprake is van een Symbiose tusBrabantse jongeren: een meisje dat sen industrie en jongeren'. Zo brengt
wil gaan studeren, een ander meisje hij nog meer ronkende volzinnen
dat haar toekomst vooral in het moe- voort waarbij hij zich vooral beroept
derschap zoekt maar. ook fecn beetje op Amerikaanse schrijvers als de culwil blij ven werken', een j ongen in een tuurpessimist Al lan B loom. D iens The
opvangcentrum, een boerenjongen
Cksint0oftheAmsricanMind\s>kd\en een allochtoon meisje. Samen met nelijk door meer PON-medewerkers
een artikel van Frans Godfroy over gretig gelezen, want in verschillende
*De dorpsjeugd en de vaart der volke- bij dragen wordt Bloom met instemren' geven deze interviews een leven- ming aangehaald. De geldigheid van
dig beeld van de verschillende wijzen Blooms oordei en over de Amerikaanwaaróp je jong kunt zijn in Noord- se samenleving voor de Nederlandse
Brabant.
situatie,
laat
staan
de
Brabantse,
staat
De leefsituatie van jongeren in niet ter discussie.
Noord-Brabant verschilt tegenwoor- De meest verrassende bijdrage aan
dig niet meer wezenlijk van die van het fraai verzorgde - maar niet altijd
jongeren elders. Een groot deel van even goed leesbare - boek is die van de
wat Opgroeien in onzekerheid te bte- docent natuurkunde Rob Knoppert.
den heeft is daarom evenzeer van In zijn essay over het onderwijs schrijft
toepassing op Nederlandse j ongercn hij dat de meest wezenlijke vragen die
in het algemeen. De bijdrage van de adolescent zich stelt, datgene wat
Annemieke van Drenth en José van jongeren juist kunnen, willen en
Rosmalen over de ontwikkeling 'Van moeten leren, in het onderwijs niet
meisjespatronaat tot meidenwerk* aan de orde komen. Knoppert doelt
heeft nog het meest betrekking op hiermee op levensvragen als'Wat doe
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ik hier?' en 'Wat moet ik doen?' - de ven door het PON. Het jaarboek telt
onzekerheid waarin jongeren moe- 146 pagina's en is te besteilen door
ƒ30 r over te maken op giro 1081447
ten opgroeien.
Opgroeien in onzekerheid, onder tnv PON, Tilburg, ow 'Opgroeien in
eindredactie van Jos van der Lans en onzekerheid'.
GERT VAK DEN
Hans de Kuyper, is in 1993 uitgege-

Methodiek voor Werkloze meisjes moetrajectbegeleiding ten volgens het huidige
van meisjes en overheidsbeleid worden
jonge vrouwen toegelcid naar de arbeidsmarkt, al dan niet via het
onderwijs. Met name laaggeschoolde jonge vrouwen worden door de reguliere arbeidsvoorziening nog onvoldoende
bereikt. Het Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid subsidieerde
zestien projecten in het hele land om auteurs geven bij voorbeeld wel aan
voor deze doelgroep werkwijzen te dat bij persoonlijke problemen meisontwikkelen. Het project Wegwijs in jes worden doorverwezen naar de
Groningen is een van de experimen- hulpverlening en dat de begeleiding
tele projecten. In het gelijknamige van Werkwijs dan (tijdelijk) wordt
boekje geven Roelien Haasken en stopgezet, maar het wordt niet duiHeiinie Klasens een heldere beschrij- delijk of de doorverwijzingen siagen
ving van de ontwikkelde werkwijze, en of de meisjes weer terugkomen,
op basis van interviews met de twee Afgezien hiervan is het boekje zeer
projectmedewerksters. Praktij kvoor- bruikbaar voor beroepskrachten op
beelden van meisjes illustreren het het gebied van oriëntatie en toeleiverhaal,
ding
naar
school
of
werk.
Na een omschrijving van de doelWegwijs} metbodiekbeschrijving
groep en de werving wordt de werk- individuele trajectbeghiding vanmeiswijze van de individuele trajcctbege- jes en jonge vrouwen is geschreven
leiding beschreven. Aan de hand van door Roelien Haasken en Hennie
de fasen intake, oriëntatie , keuzes ma- Klasens. Het boekje (6 3 pagina's) is
ken, stappen zetten, uitstroom en een uitgave van de Srichting Vrouw
nazorg krijgt de lezer inzicht in bruik- en Werk Groningen , december 1992,
bare werkwijzen. Meisjes worden bij en te bestellen door ƒ10,- over te
voorbeeld gestimuleerd zelf informa- maken op giro 4011929 tnv Stichtie te verzamelen als onderdeel van ting Vrouw en Werk Groningen/
een in kleine stappen opgesplitst keu- project Wegwijs ow 'Methodiekboek
zeproces. Huiswerkopdrachten, vast- Wegwijs*. Vanaf januari 1994 te begelegd in een actieplan, ondersteu- stellen bij Centum vakopleiding van
nen dit. Tot slot formuleren de au- de Arbeidsvoorziening Groningen,
teurs conclusies en aanbevelingen voor (050)4485 55.
het project,
ELS SIETSMA
Het is jammer is dat niet wat meer
aandacht is besteed aan de ervaringen
met nelwerkontwikkeling, concrete
samenwerkingen doorverwijzing. De
T»AJECTB£ÖE1,EIDINÖ VAN
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Abstracts

j. Goudsbtom}[Environmental Problemsand the Civilizin^ Pracess
This artide highlights a seemingly paradoxical trend: as the human ecological
regime expandcd> aJlowijng for inercases in population and wealrh, the ecological
regime itselftended to becomc underrated. In ad vaneed agrarian socictieSjdie direct
struggle for the cxploitation of natural resources was largcly Ie ft to die lower classes.
Mcmbers of the ruling classes feit themselves more dircctly exposed to social than to
ecological pressures. Display of wealth and a high level of material consumption
becamt ciosely assotiated with high status and power. This was the setting ïn which
the civilizing process proceeded in all 'milirary-agrarian' societies.
There were, however, counter-trends as well. Acquiring a measure of self-restraiot
has always been part of die cïvilizing proecss. Wliile recendy oppominitics for material
consumption have beenïncreasïng, in areas as eating, rennement in taste has become
moreprestigious, whcreas die habitofconsuminglarge quanrities tends to bc valued
negatively. Hcre longer term considerations of healdi apparently combine with a
more direct concern försoriai prestige. It will be worth invesdgating the possïbilities
for appeaÜng to a combination of ecological responsibiüty and status motives in
lowering die levels of consumprion in various areas of conduct wirh important
environmental consequences.
Fauline Verloove-Vanborick, Pollution and Childrm's Heakh:
Epidemie or boifed Frog?
Serious pollution can have disastrous efFects on the healüi of children. The eSects
of milder degrees of pollution are kss clear. Often^ in anima! studies, crude outcome
measures such as death and growth are being used while efiècts on, for instancc, the
immune or endocrine system, are ignorcd. Furthermore, although many efforts are
being undertaken to define safety levels for exposures to pollutants, health effects on
children are rarcly separately studied- Fetuses, uiiants and tocldlers are known to be
cspetially vulnerabk, however. Children may be damaged at pollution leveis well
toleratedby adultSj because of the rapid growdi ofchildrenTtiieirspecific devdopmental
periods, their bchaviour wich brings them into close contact with soil and water, and
thcir lowcr abiüty to metabolize toxic materials efneiendy.
ïn the past 25 years the safety lcvds of blood-lcad in children have been gradually
Jowered from 60 to 10 }ig/dl, after long-term follow-up studies began to show
adverse eflëcts on motor and cognitive devdopment, behaviour and growth. It should
be obvious that for odier exposures ako, these typts of studies are necded before we
can accept certain Jevels of pollution as ^safe* for children.
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Personalia

Ida Bontim {1949) volgde de Pc- volgd en is free-Iance fotografe. Zij
dagogische Academie en studeerde heeft tentoonstellingen verzorgd over
andragogie aan de Universiteit van onder meer de integratie tussen oude
Amsterdam. Is werkzaam bij hetciBB en jonge generaties, kermis, en Sin(Centrum Innovatie Beroepsonder- ter klaas. Heeft reportages gemaakt
wijs Bedrijfsleven) en projectleider bij over onder andere vuurspmvers en
het Projectbureau Beroepsonderwijs jachthonden; boeken geïllustreerd
NME.
over schoolkinderen, verstandelijk
Kees Both (1942) studeerde peda- gehandicapten, landbouw en geneesgogiek MO A en B. Is onderwijzer kunde.
geweest en beeft gewerkt in de leerMart Roegholt (1953) heeft geplanontwikkeling voor natuuronder- schiedenis gestudeerd en de Mikojel
wijs Ln de basisschool. Sinds 1982 scw gevoigd- Heeft ervaring met jonwerkzaam bij het Christelijk Pedago - geren werk, volwasseneneducatie en
gisch Studiecentrum (c?s) als lande- kunstzinnige vorming. Publiceerde
lijk medewerker voor het Jenaplan- educatieve boeken> rapporten, en aronderwijs. Daarbij is hij intensief be- tikelerj in onder meer Jeugdwerk NU^
trokken bij het ontwikkelproject'We- Opzij en Vorming.
rcldoriëntatie Jenaplan' van de SLO.
Brie-Jan Tuininga is hoogleraar
Marie -José Geenen (1959) studeer- maatschappelijke aspecten van de wisde pedagogische en andragogische kunde, informatica en natuurwetenwetenschappen aan de KU Nijmegen, schappen. Daarnaast voorzitter van
Is coördinator van het Euro Open het Centrum Algemene Vorming van
Jeugd- en Jongerenwerk bij het Bra- de faculteit der natuur- en sterrenbants Steunpunt Jeugdwelzijn.
kunde van de Vrije Universiteit AmJ. Goudsblom is hoogleraar socio- sterdam.
logie aan de Universiteit van Amster- Pauline Verloove- Vanhorick
dam en auteur van onder andere Ni- (1946) is kinderarts. Werkzaam als
hilisme en cultuur (3e druk 19S7)en hoofd van de afdeling jeugd en geVuur en beschaving (1992).
zondheid van het TNO-Nederlands
Els de Groen (1950) heeft voor- Instituut voor Praeventieve Gezondheen gewerkt als lerares Frans, Is heidszorg. Daarnaast is zij bijzonder
schrijfster van romans voor kinderen hoogleraar preventieve en curatieve
en jongeren. Daarnaast schrijft zij als gezondheidszorg voor kinderen bij
journaliste essays en achtergrondarti- de vakgroep kindergeneeskunde van
kelen voor Hervormd Nederland en de RU Leiden.
Opzij.
Mieke de Waal (1956) "Studeerde
Jetske Mijs (1941) werkt ruim 25 culturele antrapologie. Promoveerde
j aar ais fiee-lance journaliste voor dag- in 1989 op een proefschrift over de
bladen, tijdschriften, radio en teievi- leerwereld van meisjes. Is free-Jance
sie. Is daarnaast eindredactrice van onderzoeker en journalist. Daarnaast
verschillende bladen voor en over redactielid van Jeugd en samenleving
minderheden.
en eindredacteur van Facta. SociaalJos van Mulbrzgt (1966) studeer- wetenschappelijk magazine,
de Nederlands recht aan de RU Gro- Maarten Wolsink is als universitair
ningen, waar hij eert promotie-on- hoofddocentverbondenaandeinterder2oek verricht naar het strafkarak- facultaire vakgroep rnilieukunde van
ter van alternatieve sancties.
de Universiteit van Amsterdam.

Margriet Stuijt (1956) heeft de
Academie voor Beeldende kunst ge736
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