
TT Treffen Boxtel 2016, workshop Fossiel vrij,  door Liset Meddens

Voor wie het nog niet heeft gezien, het is een aanrader om de aflevering “Tegenlicht”van 29 
november 2015 te bekijken, die gaat over Fossiel vrij en daar heeft Liset aan meegewerkt. 

Binnen vijf minuten in deze workshop heb ik weer een nieuw begrip toegevoegd aan mijn 
woordenlijst: “de carbon bubble”, wat zoveel wil zeggen als de reusachtige overwaardering van de 
mondiale olie- en gasreserves, waar Shell een behoorlijk handje in heeft. Het doel van Shell is puur 
geld verdienen, al het andere is ondergeschikt en de aandeelhouders spelen hierin een grote rol.  Dat
stuit op verweer, logisch. Maar het gaat er bij actie voeren niet om dat ze Shell kapot willen maken, 
eerder om ze te laten meedenken over een alternatief. Het zou beter zijn dat ze hun geld gaan 
uitgeven aan landen waar ze veel kapot hebben gemaakt. 

Daarnaast de Fossil Free Campagne om het pensioenfonds ABP te overtuigen niet meer te beleggen 
bij Shell. Ze zijn met 4 vrijwilligers actie gaan voeren en hebben het binnen een jaar voor elkaar 
gekregen dat ze met de top van het ABP om de tafel zaten. Dat noem ik nou eens lef hebben en 
doorzetten. 

Ander punt zijn de klimaatproblemen, die vaak als een “geloof” worden gezien en niet als iets dat op 
wetenschappelijke feiten is gebaseerd. Mensen worden tegen elkaar uitgespeeld, dus wordt het 
steeds belangrijker dat we zelf meer gaan onderzoeken, want hoe meer we weten des te steviger we 
staan en kunnen we bewuste keuzes maken. Maar nog erger dan onwetendheid is de 
onverschilligheid die bij veel mensen heerst. Die komt vaak voort uit het gevoel dat je nooit genoeg 
doet en een angst om niet naar de toekomst te durven kijken. 

Bij de stelling “zou je wel of niet meegaan naar een protest actie” waren de meningen verdeeld. Er 
waren zowel voor- als nadelen. Maar ook en/en. Sommigen schoven tijdens de discussie van nee 
naar ja en weer terug. Het kwam er op neer dat acties goed zijn, maar dat er ook andere manieren 
zijn om iets voor elkaar te krijgen. En soms is een groeiend proces van bewustwording al een stap in 
de goede richting. 

Als we door burgerlijke ongehoorzaamheid zoveel mogelijk mensen organiseren, staan we samen 
veel sterker. Positieve energie steken in dingen die WEL goed gaan. Niet alleen maar acties voeren 
voor dingen die je NIET wilt. Protesteren is NEE en stuit bij veel mensen op ongemak, het maakt ze 
boos. Er is veel weerstand tegen verzet, alhoewel het soms ook goed is om te vechten. Maar dan 
moet je mensen wel iets in handen geven dat ze iets kunnen doen tegen hun gevoel van onmacht en 
angst. 

Het ideaal zou zijn om  een paar goede, sterke politieke leiders op je hand te krijgen. Dan kan er in 
korte tijd veel veranderen. Niet proberen om 17 miljoen burgers in beweging te krijgen, dat kost veel 
te veel tijd. Veel burgers zijn kuddedieren en zullen een sterke leider volgen. 

De rol van de media is ook van belang, maar ook allerlei andere wegen niet onbenut laten. Zoals 
kunst, muziek, twitter. Mensen willen graag horen bij een “winning team”. 

Nog een andere misvatting: volgens Darwin geldt  “survival of de fittest”, maar als je naar de natuur 
kijkt is de regel eerder “wie samenwerkt wint”. 



Na afloop spreek ik Liset nog even aan, want het is voor mij nog erg veelomvattend. Als ik zelf nu iets 
wil doen, waar begin je dan. Over haar antwoord hoeft ze niet lang na te denken: “ga gewoon het 
geld achterna”  en vooral ook “houd het buiten jezelf”. Daar kan ik wel wat mee. 

Het gaat erom dat ons geld dat wij bij de bank en de pensioenfondsen hebben staan, niet wordt 
uitgegeven aan de fossiele industrie. Zelfs organisaties waar je het niet van zou verwachten zoals 
Natuurmonumenten,  beleggen hun eigen geld  bij organisaties als Shell, om er zelf aan te verdienen. 
Het mag dan wel zo zijn dat ze het verdiende geld weer besteden aan mooie natuur projecten, maar 
daar zit voor mij dan toch wel een luchtje aan.

Nog een ander advies wat Liset me als laatste meegaf en dat ik graag met iedereen deel is:
“JIJ bent niet de schuldige, maar Rutte maakt er een potje van. We mogen best wat feller worden en 
niet zomaar alles accepteren.”

Want hoe dan ook, de klimaatverandering gaat onze totale levenswijze beïnvloeden.

Ik heb veel positieve energie van deze workshop meegekregen.
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