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ZICHTIG VOORZ
MISTISCHOPTIM

Het klimaatakkoord van Parijs mocht een klinkende overwinning heten, zegt klimaat-
activist en duurzaam ondernemer Jeremy Leggett. Maar de weg naar de daadwerkelijke 
uitvoering van de goede voornemens is nog griezelig lang. Dat het einde van het fossiele 
tijdperk is aangebroken, leidt voor hem geen twijfel. Maar of het snel genoeg gaat...?

ANNELIES ROON

Voor Jeremy Leggett is het een oorlog. Een 

strijd tussen de voorvechters van hernieuw-

bare energie en de transitie naar een kool-

stofvrije samenleving, en de ‘fossielen’ van 

de olie- en gasindustrie. Hij deed verslag van het strijd-

toneel aan de hand van blogs over de ontwikkelingen 

richting ‘Parijs’, gebundeld onder de titel ‘Th e winning 

of the carbon war’. Hoe optimistisch mag je die titel 

interpreteren? 

“We hebben nog niet gewonnen,” zegt hij tijdens een 

driedaags bezoek aan Nederland. “En zelfs als het ons 

lukt om een of andere vorm van koolstofarme samen-

leving te bewerkstelligen, dan kun je je afvragen: zal 

dat op tijd zijn?” Per dag beantwoordt hij deze vraag 

anders, geeft hij toe, afhankelijk van de ontwikkelingen 

die hij in de krantenkoppen aantreft, zodra hij ’s mor-

gens zijn laptop opent. “Er gebeurt zó ontzettend veel, 

nu. Je leest een dag geen krant, of maar één krant, en je 

mist van alles. De kranten zélf missen van alles.” Vóór 

‘Parijs’ kostte het hem dagelijks al twee tot drie uur om 

de nieuwe ontwikkelingen te volgen. Nu is hij een ver-

gelijkbare hoeveelheid tijd kwijt om alleen al een lijst 

te maken van de dingen die hij die dag eigenlijk zou 

moeten lezen. “Die versnelling is op zich hoopgevend, 

maar het deprimerende is dat ook de berichtgeving 

over de ernst van de situatie aanzwelt. We zitten echt 

fl ink in de problemen. Record op record wordt gebro-

ken, de ene ‘warmste maand ooit gemeten’ volgt op de 

andere.” 

Van lezing naar lezing

Het nuttigste wat Leggett momenteel dan ook met zijn 

tijd kan doen, vindt hij zelf, is lezing na lezing geven, 

waarbij hij hoopt dat de uitstoot van zijn vlieguren 

ruimschoots weg te strepen valt tegen zijn impact op 

de denkwereld van beslissers, beleidsmakers en aan-

deelhouders. Daarnaast blogt hij over de enorme hoe-

veelheid informatie die hij verzamelt over het onder-

Interview met Jeremy Leggett over ‘het einde van fossiel’

werp, en adviseert hij het bedrijfsleven over een 

verstandige transitie naar een post-fossiele samen-

leving. Want dat is de enige manier om onze aarde

Jeremy Leggett 

Leggett is oprichter en directeur van Solarcentury, een Britse onderneming 

in zonnecellen. In 2006 richtte hij SolarAid op, een non-profi t organisatie die 

de Afrikaanse markt voor verlichting op zonne-energie wil ontsluiten, als 

middel om armoede en klimaatverandering terug te dringen. Ook is hij voor-

zitter van Carbon Tracker, een denktank die de ‘carbon bubble’-gedachte 

onderbouwt met marktanalyses. Als geoloog werkte hij aanvankelijk als on-

derzoeker in opdracht van de fossiele industrie, waarna hij voor enige tijd de 

overstap maakte naar Greenpeace. Leggett schreef vier boeken over de link 

tussen de fossiele industrie en klimaatverandering. Zijn meest recente werk 

verscheen 8 juni jl. in het Nederlands onder de titel ‘De Overwinning’.
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leefbaar te houden, weet Leggett. En dat ziet ook een 

groeiende groep investeerders die hun beleggingen 

terugtrekken uit de fossiele industrie, evenals de eerste 

nutsbedrijven die op zoek gaan naar nieuwe overle-

vingsstrategieën. 

De fossiele industrie zelf is minder voortvarend, merkt 

Leggett. “Om de weg naar een ordentelijke transitie in 

te slaan, is het nodig dat de olie-industrie hardop toe-

geeft dat het spel uit is. Ze moeten erkennen dat het 

onmogelijk is om onze beschaving te handhaven bij 

een temperatuurstijging van drie graden. Sommige 

hebben wel aangegeven dat ze twee graden als boven-

grens accepteren, maar ze hebben nog op geen enkele 

manier een strategie ontworpen waarmee ze laten zien 

dat ze daar ook naar handelen. Zij moeten echt over de 

rand worden geduwd door hun aandeelhouders, door 

stakeholders en beleidsmakers. De cultuur en de ego’s 

in die wereld zijn te dwingend voor een vrijwillige 

koerswijziging. Dat weet ik uit eigen ervaring, want ik 

was zelf ooit een oliemannetje.”

Echte verandering

Dat Follow Th is, een kleine groep activistische aan-

deelhouders van Shell, dit voorjaar slechts drie pro-

cent van de stemmen achter zich wist te krijgen voor 

een resolutie waarin aandeelhouders het Shellbestuur 

opriepen om de winst voortaan te beleggen in her-

nieuwbare energie, wil volgens Leggett niet zeggen 

dat deze beweging niet al volop is ingezet: “Er is echt 

een verandering gaande. Kijk naar vergelijkbare initia-

tieven wereldwijd. De roep om actie vanuit aandeel-

houders is groter dan ooit. Tel dat op bij de zakelijke 

problemen die de industrie heeft. De totale schulden-

last van de fossiele industrie is nu 1,3 biljoen dollar. 

En kijk naar hun vooruitzichten, de manier waarop 

analisten nu naar hen kijken: de conservatieve Finan-

cial Times beschouwt hen als een stervende sector. 

Th e Economist heeft het over ‘Not So Big Oil’, en ga zo 

maar door. Dergelijke ontwikkelingen zijn niet lineair. 

De fi nanciële wereld gedraagt zich als een kudde 

schapen. Dus als de verandering echt begint, dan zal 

iedereen steil achteroverslaan over hoe snel het gaat. 

Geen zinnig mens zal meer willen investeren in de 

toekomst van die bedrijven.”

Ook juridische strategieën, zoals Urgenda toepaste 

door de Nederlandse regering wegens nalatigheid voor 

de rechter te dagen, spelen een belangrijke rol in ‘het 

winnen van de oorlog’. “Het kost veel voorbereidings-

tijd, maar ‘de vijand’ is inmiddels heel erg gesensibili-

seerd op dat risico. De bankencrisis heeft daartoe bij-

gedragen, het Volkswagen-schandaal, de Panama 

Papers, en het minder bekende oliecorruptieschandaal 

rond Unaoil….. We leven in het transparantietijdperk 

van sociale media en klokkenluiders. Illegaal gedrag 

wordt in toenemende mate bestraft, dus bedrijven be-

ginnen anders naar zichzelf te kijken. Tegelijkertijd zie 

je dat koplopers beloond worden door positieve reac-

ties in de maatschappij. Belangrijker nog: hun eigen 

medewerkers respecteren hen erom. Sociaal gedrag 

wordt steeds meer beloond.” 

Explosie van zon

Een andere ontwikkeling die het einde van het fos-

siele tijdperk naderbij brengt, is volgens Leggett de 

explosieve groei van de zonnesector. “Niemand zag 

aankomen hoe ontzettend succesvol dat zou zijn. 

Sinds 2000 verdubbelde die markt ruwweg elke twee 

jaar. Dus die is inmiddels zeven keer verdubbeld. 

Daarmee maakt zonne-energie nog steeds maar zo’n 

twee procent uit van de totale energievoorziening. 

Maar verdubbel de markt nog zes keer en de hele 

wereld draait op zonne-energie. En dan hebben we 

nog zoveel andere hernieuwbare opties. Wie had ooit 

gedacht dat het zo snel zou gaan? Veel mensen weten 

dat nog niet op juiste waarde te schatten. Ikzelf waar-

schijnlijk ook niet.”

Ook de stijgende olieprijs zal de fossiele sector er niet 

meer bovenop kunnen helpen, is Leggetts overtuiging. 

“De vraag zal afnemen door de toenemende concur-

rentie vanuit de hernieuwbare sector. Kolen is sowieso 

dood, de productiekosten van olie en gas stijgen ge-

staag. Maar zelfs als de prijs weer boven de 100 dollar 

per vat zou uitkomen, dan hebben ze helemaal een 

probleem om nog de concurrentie met renewables aan 

te gaan . Dan weet men niet hoe snel men eruit moet 

stappen.” 

Al met al is Leggett naar eigen zeggen voorzichtig 

optimistisch over de mogelijkheid dat de transitie 

naar een klimaatneutrale samenleving toch min of 

meer ordelijk zal plaatsvinden. Maar of dat op tijd zal 

zijn? Hoe lang we daar nog de kans toe hebben? “Ik 

weet het niet. Niet lang. Binnen tien jaar zullen we een 

aardig beeld hebben van de uitkomst. Dat ga ik nog wel 

meemaken. Maar uiteindelijk doen we het allemaal 

voor de generaties na ons. De kinderen van mijn doch-

ter gaan een renaissance beleven, of kannibalisme op 

straat. Serieus.”  

De voordracht die Leggett op 8 juni van dit jaar in 

Amsterdam hield is te zien op:  

www.youtube.com/watch?v=-pH4vHytGO0

Jeremy Leggett in de ArenA tijdens de presentatie van het boek ‘De Overwinning’
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