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TEGENGEWERKT DOOR 
GROENE UNIVERSITEIT

Kort nadat Jacob Nordangård pro-
moveerde, kreeg hij van zijn univer-
siteit te horen dat voor verder onder-
zoek geen budget meer was. ’Anders 
Wijkman, co-voorzitter van de Club 
van Rome heeft een eredoctoraat 
aan de Universiteit van Linköping,’ 
zegt Nordangård. ‘Ik interviewde 
hem voor mijn onderzoek. Hij belde 
later de universiteit met het verzoek 
geen ruchtbaarheid aan mijn pro-
motie te geven. Ik verloor daarna 
alle steun van mijn universiteit. Uni-
versiteiten horen vrijplaatsen voor 
creativiteit te zijn. Maar mijn univer-
siteit heeft veel financiële belangen 
bij het heersende groene beleid.’

KLIMAAT / Jacob Nordangård ontra-
felde hoe multinationals klimaatweten-
schap en milieuclubs gebruiken tegen 
nationaal democratische belangen.

Controle over grondstoffen en 
steeds verdergaande internatio-
nalisering zijn het eigenlijke doel. 
De dreiging van mondiale milieu-
rampen dient volgens Nordangård 
als politiek pressiemiddel voor die 
agenda.

Zoals bankier David Rockefel-
ler van JP Morgan Chase schreef in 
zijn autobiografie in 2004: ‘Som-
mige mensen [….] karakteriseren 
mijn familie als “internationalis-
ten”, die met anderen rond de we-
reld samenspannen om een meer 
geïntegreerde mondiale politieke 
en economische structuur te be-
werkstelligen; als dat de aan-
klacht is, ben ik schuldig en daar 
ben ik trots op.’ Een ‘complot’ dus 
volgens de woordenboek-defini-
tie: het maken van plannen om 
andere belangen te beschadigen. 
Want de nationale democratie en 
de individuele soevereiniteit zijn 
het kind van de groene rekening, 
waarschuwt Nordangård. ‘Men-
sen mogen wel meer op hun 
hoede zijn.’

Netwerkonderzoek
Een elite van (olie-)multinationals 
en (olie-)bankiers rond de New 
Yorkse zakenfamilie Rockefeller 
financiert en faciliteert al decen-
nialang de milieu-agenda van de 
Verenigde Naties, zo bleek uit zijn 
historische netwerkonderzoek. 
Het VN-hoofdkantoor in New York 
is bijvoorbeeld gebouwd op grond 
van de Rockefellers. De Verenigde 

Naties bankierden bij de door de 
Rockefellers opgerichte Manhat-
tan Chase Bank, nu JP Morgan 
Chase. 

De Canadees Maurice Strong 
was een protegé van de familie, 
die zorgde dat Strong een invloed-
rijke positie kreeg bij de Canadese 
overheid en in de (fossiele) ener-
giewereld. 

Strong speelde een hoofdrol in 
het opzetten van het politieke 
raamwerk voor mondiaal milieu-
beleid. Hij was oprichter en eerste 
voorzitter van de milieutak van de 
Verenigde Naties, de UNEP, in 
1972. Hij organiseerde de belang-
rijkste VN-milieuconferenties in 
1972 in Stockholm en 1992 in Rio 
de Janeiro. Hij was voorzitter van 
de Brundtland-commissie voor 
duurzame ontwikkeling. Daaruit 
volgde in 1992 het hele mondiale 
klimaatbeleid van de Verenigde 

Geoliede 
klimaatlobby

In kringen van milieuactivisten 
circuleert een populaire com-
plottheorie. De olie-industrie 

betaalt zogenaamde klimaatscep-
tici. Die zouden vervolgens ‘twij-
fel zaaien’ bij het publiek over de 
conclusies van het klimaatpanel 
van de Verenigde Naties. Op die 
manier zouden zij het klimaatbe-
leid frustreren. 

Dat schrijft bijvoorbeeld mili-
euconsultant Jan Paul van Soest 
in zijn breed aangehaalde boek De 
Twijfelbrigade. Van Soests verhaal 
is een nationale variant op de 
complottheorie van historica Na-
omi Oreskes in Merchants of 
Doubt. Er zou een door de olie-in-
dustrie betaalde samenzwering 
bestaan tegen het internationale 
klimaatbeleid.

Het klinkt logisch dat de olie-
industrie niet staat te juichen bij 
beleid dat – op papier – een einde 
wil maken aan het gebruik van 
fossiele brandstoffen. En dus 
stelde vrijwel niemand de vraag: 
stemt die theorie overeen met de 
feiten en politieke realiteit? De 
Zweedse politiek wetenschapper 
Jacob Nordangård (46) promo-
veerde op precies dat onderwerp 
aan de Universiteit van Linköping 
in Zweden. Hij kwam tot een te-
genstrijdig klinkende conclusie: 
de groene agenda is juist met olie-
geld gesmeerd, en gestut door 
bankiers.

Rypke Zeilmaker

Naties, waaraan ook Nederland 
zich conformeert.

Maar Strong was in 1976 tevens 
oprichter en topman van Canada’s 
grootste teerzand-bedrijf Petro-
Canada, nu Suncor. Toen Shell-
president John Loudon voorzitter 
was van het Wereld Natuur Fonds 
(1977-1981) was Strong er vice-
voorzitter. Die vriendschappelijke 
combinatie tussen olie en groen 
blijkt de regel, niet de uitzonde-
ring. Zij maakt deel uit van een 
strategie, zoals Canadese onder-
zoeksjournalist Elaine Dewar al in 
1995 beschreef in A Cloak of 
Green. 

Trojaans paard
Milieuconferenties als in Rio de 
Janeiro dienen daarbij als Tro-
jaans paard voor belangen van 
multinationals. Die ‘groene dek-
mantel’-aanpak toont de Rocke-
feller-zakendynastie bij uitstek, 
beschrijft ook Nordangård. De fa-
milie bouwde haar kapitaal op het 
vroegere Standard Oil-imperium. 
Oliemaatschappijen Exxon-Mobil 
en Chevron zijn daarvan afsplit-
singen. Hun filantropische stich-
tingen als de Rockefeller Founda-
tion halen dividend uit deze olie-
multinationals. Strong was 
commissaris van de Rockefeller 
Foundation.

Die filantropische stichtingen 
financieren onderzoek dat multi-
nationals dient. En zij stoken het 
vuurtje van de wereldwijde kli-
maatverandering op bij de media 
en politici. Zo schonk het Rocke-
feller Brothers Fund aan Green-
peace in vijf jaar tijd meer dan 1 
miljoen dollar. De Rockefeller 
Foundation betaalde 3,2 miljoen 
dollar voor de productie van een 
documentaireserie van de BBC: 
Hot Cities. Slim getimed – voor de 
klimaatconferentie van de Ver-
enigde Naties in 2009 in Kopenha-
gen – kregen BBC-kijkers tien af-
leveringen voorgeschoteld over 
klimaatvluchtelingen in Bangla-
desh en kokend hete steden in de 
nabije toekomst. 

Op de achtergrond stimuleren 
de stichtingen al decennia het po-
litieke raamwerk voor internatio-
nalisering met een groen verfje. In 
het Italiaanse Bellagio in de villa 
van de Rockefeller Foundation 
werd in 1968 de Club van Rome 

opgericht. Hier werden ook in 
1986 de afspraken gemaakt om 
ngo’s te financieren om de kli-
maatproblematiek op de agenda 
te krijgen.

Die Club van Rome hielp met 
apocalyptische rapporten als De 
grenzen aan de groei in 1972 de po-
litiek rijp maken voor mondiaal 
milieubeleid. In 1974 karakteri-
seerde hij de mensheid als ‘een 
kanker’ voor de aarde. Achter de 
schermen helpen Club van Rome-
leden ‘groene’ regelgeving invoe-
ren, zoals de richtlijn voor ‘duur-
zame’ energie van de Europese 
Commissie uit 2009, die Neder-
land moet volgen. Die kwam tot 
stand dankzij de Zweedse co-
voorzitter Anders Wijkman. 

Een belangrijke rol op het 
groene wereldtoneel was er ook 
voor ex-milieuminister en McKin-
sey-consultant Pieter Winsemius. 
Hij is nu verantwoordelijk voor de 
plaatsing van windturbines in 
Friesland op grond van het Ener-
gieakkoord. Winsemius schreef in 
1990 het rapport Beyond Interde-
pendence voor de Trilateral Com-
mission. Bankier David Rockefel-
ler richtte die elite-denktank op. 
In dit rapport – met voorwoord 
van David Rockefeller en Maurice 
Strong – stippelt Winsemius het 
plan van aanpak uit voor 2012 om 
de VN-klimaatagenda uit te rol-
len. 

Het rapport benadrukte des-
tijds al de noodzaak van een earth 
council: een soort ecologische 
raad van toezicht met mondiale 
bevoegdheden. In een hervormde 
economie zouden iedere wereld-
burger en elk bedrijf een CO₂-
budget krijgen opgelegd. Wie ‘te 
veel energie’ gebruikt, zou dan 
een bepaalde hoeveelheid energie 
moeten bijkopen bij een bank.

‘Klimaatbeleid wordt gebruikt 
om mensen in een technocratisch 
politiek systeem te dwingen met 
steeds sterkere controle over het 
individu en over grondstoffen,’ 
stelt Nordangård. ‘Tegelijk weten 
drijvende krachten achter dat be-
leid ook best dat de moderne we-
reld niet functioneert zonder fos-
siele brandstoffen.’ Ofwel, die olie 
verkoopt men toch wel. Economi-
sche controle is het doel, ‘het kli-
maat’ vooral een politiek pressie-
middel.  

KENNIS


