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Tekst 1 
 

Een staaltje van menselijk kunnen 
 

 
1  Het poëtische beeld ’eenzame stilte’ 

heeft in het tijdperk van de massamobiliteit 
een nieuwe lading gekregen. Vroeger, vóór de 
samenleving zich massaal in beweging zette, 
kwam de stilte tot haar recht in een omgeving 5 

waarin men zich eenzaam kon wanen. Nu is 
de stilte zélf eenzaam geworden, omringd 
door bedrijvigheid en beweging alom. Dit 
gedachtespinsel kwam bij mij op tijdens een 
fietstochtje langs de vogelplas Starrevaart.  10 

2  Langs de Starrevaart staat een bord van 
de provincie met daarop – naast informatie 
over de vogelpopulatie – het verzoek de rust 
niet te verstoren. Met het geluid van voort-
razend snelverkeer op de achtergrond komt dat 15 

verzoek zonderling over, net zo mal als de uit-
nodiging te genieten van de vogelgeluiden. 
Het bord, dat associaties oproept met een 
afgelegen natuurgebied waar stilte heerst, 
heeft een vervreemdend effect op de lezer, die 20 

zich op een steenworp afstand bevindt van een 
van de drukste snelwegen van het land, de A4 
tussen Amsterdam en Den Haag. Met dat mis-
plaatste bord en die vogelplas die thuishoort in 
een weids, ongestoord landschap maar niet 25 

hier, afgezoomd door het permanente geraas 
van een eindeloze stroom auto’s, is dit een 
wezenloze plek. De provinciale overheid heeft 
hier illusiepolitiek met het landschap be-
dreven. Dat bedrog is voor iedereen zichtbaar 30 

en hoorbaar. 
3  Ik vind de Starrevaart exemplarisch 

voor een landinrichting waarbij natuur is ge-
degradeerd tot decorstuk van een autosnelweg, 
een ornament in een urbane omgeving. Ook 35 

het verschijnsel dat hier het lawaai van de 
autosnelweg wordt genegeerd als probleem, is 
naar mijn idee typerend voor de wijze waarop 
wij onze leefomgeving benaderen. Klaar-
blijkelijk hebben we ons neergelegd bij de 40 

teloorgang van de stilte in de randstad en de 
meeste delen van het land. In toenemende 
mate leven we met het geluid van auto’s op de 
achtergrond. Stilte wordt een herinnering van 
de oudere generatie. 45 

4 Schrijver Geert Mak heeft met 
betrekking tot die stilte eens vastgesteld dat 
het in de randstad overal ”dreunt en bromt”. 
Hij signaleert een opvallende wisseling van 
leefsferen van stad en platteland. Vanouds 50 

hoort stilte bij het platteland en herrie bij de 
stad, als centrum van menselijke activiteit. 
Mak stelt vast dat je in sommige steden 
midden op de dag de stilste plekjes kunt aan-
treffen, wat een contrast vormt met de voort-55 

durende geluidshinder op het platteland. Hij 

wijt deze wisseling aan de verandering die 
Nederland onder invloed van de dynamisering 
van het leven sinds de Tweede Wereldoorlog 
heeft doorgemaakt. Mensen bewegen zich met 60 

toenemende snelheid van de ene ervaring naar 
de andere, ”Nederlanders wonen niet meer, ze 
bewegen”. 

5 Als er geen bescherming bestaat tegen 
geluidshinder, ontstaan er gevoelens van 65 

onlust en onmacht die zich uiten in agressie en 
onverschilligheid voor de omgeving, zo blijkt 
uit tal van bronnen. Geluid dat we niet kunnen 
plaatsen, kan desoriëntatie en angst veroor-
zaken. De toenemende akoestische vervuiling, 70 

vooral door het verkeer, maakt steeds meer 
mensen ziek. Rond de Londense luchthaven 
Heathrow neemt het aantal mensen in 
psychiatrische ziekenhuizen evenredig toe met 
de groei van het luchtverkeer. Uit onderzoek 75 

in Frankrijk blijkt dat geluidsoverlast op het 
werk verantwoordelijk is voor elf procent van 
de bedrijfsongevallen en vijftien procent van 
het ziekteverzuim. 

6  Ik heb er lang over gepiekerd waarom 80 

ik zelf, ondanks mijn gewenning aan de 
prominente plaats die de auto in de moderne 
maatschappij inneemt, het lawaai van een 
snelweg in de stad zo moeilijk te verdragen 
vind. Naar mijn idee ligt één van de oorzaken 85 

in de monotonie en de oneindigheid van dit 
geluid. Burengerucht, de herrie van een café, 
het lawaai van een openluchtfestival zijn 
vormen van geluidshinder die horen bij het 
stadsleven. Het zijn bovendien geluiden waar-90 

van van tevoren vaststaat dat ze eindig zijn. 
De overlast is tijdelijk en daarmee dragelijk. 
Het kenmerk van het lawaai van de snelweg is 
daarentegen dat het er altijd zijn zal. Het is 
geluid zonder begin en zonder eind. Verzet 95 

tegen dergelijk geluid heeft geen zin. Het 
lawaai van de snelweg is in een stad een ver-
vreemdende ervaring. Een stad is een plaats 
om te vertoeven, een auto een middel om zo 
snel mogelijk een plek te passeren. Het geluid 100 

van immer voortrazende auto’s is wezens-
vreemd aan de verblijfsfunctie van een stad. 

7  De teloorgang van de stilte in het land-
schap is – daar heeft Geert Mak gelijk in –  
niet verrassend in een samenleving die aan 105 

beweging een hoge waarde toekent. Beweging 
is in de westerse samenleving synoniem met 
dynamiek, en dynamiek is onontbeerlijk voor 
de vooruitgang. Stilte, het ontbreken van 
beweging, wekt de associatie met een gebrek 110 

aan dynamiek. Stilstand heet dan ook achter-
uitgang. Sinds de industriële revolutie beleeft 

                                          Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie www.sslleiden.nl.



200017  2A 3 Lees verder 

de westerse maatschappij een permanente 
versnelling van het leven. 

8 Het effect van de exponentieel 115 

groeiende mobiliteit in de moderne samen-
leving is dat de betrokkenheid van mensen bij 
hun leefomgeving afneemt. Het verplaatsen 
verdringt het verblijven. Het verschijnsel dat 
een huis generatie na generatie in het bezit is 120 

van één familie is een fenomeen uit vervlogen 
tijden. Gemiddeld schijnt een huis iedere 
zeven jaar nieuwe bewoners te krijgen. ”De 
plaats van uitverkiezing uit het verleden, de 
eigen plek die bij iemand hoorde, is vervangen 125 

door de plaats van vertrek en aankomst”, zo 
meent de Franse architect Virilio. Het verschil 
tussen vroeger en nu is, volgens hem, dat 
mensen van ingezetenen van een stad 
inzittenden van een voertuig zijn geworden. 130 

Steeds meer ruimte zal nodig zijn voor een 
bevolking die veelvuldig onderweg is en 
minder dan ooit woont. 

9 De expanderende mobiliteit werkt een 
toenemende onverschilligheid jegens de om-135 

geving in de hand. Iemand die zich verplaatst, 
heeft doorgaans weinig boodschap aan de weg 
waarlangs hij rijdt. Door de auto veranderden 
landkaarten in wegenkaarten. We gebruiken ze 
om te kunnen zien wat we kunnen vermijden, 140 

niet wat er valt te ontdekken. Het landschap 
aan weerszijden van wegen is geen omgeving 
om te vertoeven, maar om te passeren. Geen 
passant ervaart het gebrek aan stilte hier als 
een probleem. Ook de vormgeving van deze 145 

plekken is afgestemd op passage, niet op 
verblijf, dus op tijdelijkheid, niet op per-
manentie. Dat verklaart wellicht ook de 
onbestemde, oppervlakkige architectuur van 
weidewinkels, wegrestaurants en meubel-150 

boulevards langs snelwegen. Uit de aard van 
hun functie zijn dat geen plekken waaraan 
mensen zich zullen binden. De Franse antro-
poloog Augé schetst dit postmoderne land-
schap als een anonieme ruimte waarin de 155 

toekomstige gebruiksmogelijkheid van meer 
waarde is dan de historische dimensie, de 
economie een zwaarder gewicht heeft dan de 
natuur en beweeglijkheid een hogere waar-
dering krijgt dan plaatsgebondenheid. 160 

10  Dankzij de moderne vervoersmogelijk-

heden is onze actieradius groter dan ooit en 
kunnen we in één vakantie meer steden, 
dorpen en streken bezoeken dan onze voor-
ouders in hun hele leven. De paradox is dat 165 

voor de moderne toerist geldt dat hoe méér hij 
kan bezoeken, hoe minder hij ziet. Het besef 
dat er dankzij auto, trein en vliegtuig zoveel 
valt te bezichtigen, geeft de reiziger haast. De 
ritmeversnelling van ons leven creëert zo 170 

oppervlakkigheid. Een tweede paradox is dat 
er dankzij het feit dat we steeds grotere afstan-
den kunnen overbruggen, allerlei voorzie-
ningen zoals ziekenhuizen, scholen en winkels 
op grotere afstand van elkaar gebouwd kunnen 175 

worden. Kortom, vervoer dat wordt aange-
prezen omdat het bestemmingen dichter bij 
elkaar brengt, heeft juist het effect dat deze 
doelen van elkaar verwijderd raken. Verkeer 
genereert verkeer, met als gevolg dat de stilte 180 

verder in het gedrang komt. 
11  Het valt op dat de overheid als com-

pensatie voor het verlies aan landschap – het 
gevolg van allerlei projecten als wegen, hoge-
snelheidsspoorlijnen en een nieuwe lucht- 185 

haven – steevast de ontwikkeling van nieuwe  
’natuur’ aankondigt. Dat past uitstekend in haar 
moderne filosofie van de maakbaarheid van de 
samenleving. Komen we natuur te kort, dan 
maken we er gewoon wat bij. Maar, zoals de 190 

filosoof Lemaire opmerkt, de vernietiging van 
de natuur heeft met de ontwikkeling van 
nieuwe natuur gemeen, dat het landschap zijn 
geschiedenis wordt ontnomen. Met de ver-
dwijning van de sporen die het verleden heeft 195 

nagelaten, verliest het landschap ijkpunten  
voor de herinnering van mensen. Dat kan de 
achteloosheid jegens de omgeving vergroten, 
met als gevolg het ontstaan van nieuwe 
wezenloze plekken. 200 

12  Ter afsluiting een citaat van Koos van 
Zomeren over de verwording van het Neder-
landse landschap: ”De Nederlandse natuur is 
in korte tijd veranderd in het tegendeel van 
wat zij altijd geweest is, van een herinnering 205 

aan menselijk onvermogen in een staaltje van 
menselijk kunnen. Vroeger slingerde een 
riviertje omdat dat riviertje dat wou, nu omdat 
het waterschap dat wil. Natuur wordt feestelijk 
geopend, of verplaatst als ze in de weg zit.”210 

 
 naar: Marcel ten Hooven 
 uit: Trouw, 5 juni 1999 
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Tekst 2 
 
 

Bevlogenheid verslaat deskundigheid 
 
 

1  De ondergang van de wereld houdt de 
mensheid al eeuwenlang bezig. In de oudheid 
waren het vooral priesters en sterrenkundigen die, 
in opdracht van de heersende koning of keizer, 
probeerden uit te rekenen hoe lang het nog zou 
duren voor de wereld zou vergaan. Deze geleerden 
kwamen vaak tot de conclusie dat die ondergang 
niet lang meer op zich zou laten wachten en 
waarschuwden voor het naderende einde. Ook in 
latere tijden heeft het ondergangsgeloof vele 
uiteenlopende verschijningsvormen en tal van 
verkondigers gekend. Steeds vond er wel een 
historische gebeurtenis plaats, zoals een oorlog, 
een hongersnood of een natuurramp, die voedsel 
gaf aan bespiegelingen over het einde der tijden. 

2  Ook in onze tijden van weelde en 
voorspoed steekt het geloof in een naderende 
ondergang regelmatig de kop op. Veel mensen 
zijn ontvankelijk voor de boodschappen van de 
hedendaagse onheilsprofeten. Zij hebben het 
gevoel dat de mens niet zomaar straffeloos zijn 
eigen genoegens kan blijven najagen en op den 
duur zal moeten betalen voor de achteloze en 
spilzieke manier waarop hij met de natuurlijke 
hulpbronnen omspringt. 

3  Het besef van een naderende ondergang is 
meer op angstgevoelens gebaseerd dan op 
wetenschappelijke inzichten. Deze angstgevoelens 
worden door de milieubeweging doelbewust 
aangewakkerd. Zij houdt de mensen voor dat het 
leven op aarde ernstig wordt bedreigd en zij 
waarschuwt dan ook onophoudelijk tegen het 
onheil dat de mensheid bezig is over zichzelf af te 
roepen. Het opmerkelijke aan de milieubeweging 
is dat zij haar voorspellingen doet op grond van 
onvolledige gegevens, op grond van niet-
wetenschappelijke vooronderstellingen en op 
grond van de meest verschrikkelijke 
doemscenario's. Het zou de milieubeweging sieren 
als zij ruiterlijk zou erkennen dat de 
betrouwbaarheid van haar voorspellingen daarom 
niet zo groot is. Ze is echter bang daarmee haar 
imago - de milieubeweging wil zich voordoen als 
de enige instantie met een juiste visie op de 
gevaren die ons bedreigen - te ondergraven. 

4  In de jaren zeventig ontfermde de 
milieubeweging zich over de nalatenschap van de 
econoom Malthus (1766-1834). Die stelde dat de 
explosieve groei van de wereldbevolking geen 
gelijke tred hield met de ontginning van 
bodemrijkdommen en met de voedselproductie. 
De strijd om de hele wereldbevolking van 
voldoende voedsel te voorzien, leek in de ogen 
van de milieubeweging definitief verloren. Grote 

hongersnoden met miljoenen slachtoffers zouden 
niet meer te vermijden zijn. Spoedig zouden niet 
alleen Afrika en de achterbuurten van Azië de 
treurige aanblik bieden van creperend leven, ook 
Amerikanen en Europeanen zouden er volop mee 
te maken krijgen. 

5  De voorspelde catastrofe bleef tot dusverre 
echter uit. Dankzij de waarschuwingen van de 
Club van Rome1) - zeggen sommigen. Die heeft de 
mensheid aangespoord tot meer inventiviteit in het 
gebruik van de natuurlijke hulpbronnen. Voor de 
échte milieuactivist evenwel, heeft de 
waarschuwing voor de akelige dingen die gaan 
komen, niets aan actualiteit ingeboet. Dat de 
catastrofe zich niet heeft voltrokken volgens het 
scenario van de Club van Rome, wil niet zeggen 
dat de gevaren van onbeperkte economische en 
industriële groei zijn bedwongen. Integendeel. De 
symptomen van de kwaal zijn slechts aan het oog 
onttrokken. Van het afwenden van de ondergang 
zal geen sprake zijn zolang de consument zichzelf 
geen beperkingen weet op te leggen. 

6  Ondertussen is de gemiddelde wereldburger 
beter gevoed dan ooit. Honger is vooral het gevolg 
van (burger)oorlogen, natuurrampen en 
onvolkomenheden in de voedseldistributie. De 
groei van de wereldbevolking blijft al enige tijd 
achter bij die van de agrarische productie. En de 
zeeën, die volgens de onheilsprofeten van weleer 
omstreeks 1980 zouden zijn leeggeplunderd, zijn 
jaarlijks goed voor 110 miljoen ton vis - tegen 60 
miljoen ton in 1969. Hoewel daarmee niet gezegd 
is dat de productiegroei tot in lengte van jaren zal 
aanhouden, hebben de pessimisten vooralsnog de 
schijn tegen zich.  

7  De zure regen was ook zo’n verschijnsel dat 
door toedoen van de milieubeweging voor grote 
onrust zorgde. Op het moment, begin jaren 
tachtig, dat wetenschappers nog bezig waren met 
de inventarisatie van het probleem, sloeg de 
milieubeweging alvast groot alarm. De 
Amerikanen werden voorbereid op de wisse dood 
van hun bossen. Terugdringing van de uitstoot van 
zwaveldioxide zou de omvang van het grote 
sterven misschien nog enigszins kunnen vertragen, 
maar de tot bezinning gekomen mens zou niet 
meer bij machte zijn het proces te stoppen. In 
Duitsland namen ramptoeristen alvast afscheid 
van hun eeuwig ruisende wouden. Des te meer 
verbazend was de betrekkelijke nuchterheid 
waarmee zo’n vijftien jaar later werd gemeld dat 
het Zwarte Woud - dat op dat moment  Europa’s 
meest uitgestrekte bomenkerkhof zou hebben 
moeten zijn - ongekend vitaal bleek te zijn. Sinds 
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1901, zo bleek uit rapporten van de inspectie, had 
het nog nooit zo’n grote soortenrijkdom en zo’n 
uitbundige groei te zien gegeven. Uit soortgelijk 
onderzoek in de Verenigde Staten en Canada 
bleek eveneens dat de opwinding over de zure 
regen op z’n minst voorbarig was.  

8  De milieubeweging vermijdt echter 
hardnekkig de indruk te wekken dat ze succes 
heeft met haar waarschuwingen tegen een 
aftakelend milieu. In een brief aan de Volkskrant 
betoogden de directeuren van de Stichting Natuur 
en Milieu, Greenpeace Nederland, en de 
Vereniging Milieudefensie in 1997 dat ”de 
vaststelling dat de milieuverloedering nu veel 
minder snel toeneemt en soms zelfs afneemt, 
bepaald niet het sein brand meester rechtvaardigt. 
De milieubeweging zou haar opdracht dan wel 
heel slecht verstaan.” Met andere woorden: goed 
nieuws over het milieu verdraagt zich per definitie 
niet met de taak die de milieubeweging zichzelf 
heeft gesteld. Voor de milieubeweging waren de 
feiten met betrekking tot de zure regen geen 
aanleiding het eerder afgekondigde alarm in te 
trekken en dat is typerend. De huidige vitaliteit 
van de bossen zou volgens haar wel eens even 
bedrieglijk kunnen zijn als de bossterfte van twee 
decennia geleden en duidt derhalve niet op een 
normale situatie. Ze zijn voor de milieubeweging 
al helemaal geen reden een wat voorzichtiger 
houding aan te nemen bij het doen van nieuwe 
voorspellingen.  

9  Illustratief is haar onwil nuances aan te 
brengen in haar voorspellingen met betrekking tot 
klimaatverandering en zeespiegelstijging. Feiten 
die daarmee niet in overeenstemming zijn - zoals 
de groei van de ijskappen op Groenland en de 
Zuidpool - worden genegeerd. Of ze worden 
toegeschreven aan misleide wetenschappers die 
hun ziel hebben verkocht aan - in haar ogen - 
milieuvijandige opdrachtgevers. Mensen met wie 
men niet in debat hoeft te gaan, ”omdat hun 
motieven verdacht zijn” en die beschouwd worden 
als verdedigers van ‘de gevestigde belangen’. En 
op die gevestigde belangen van de grootindustrie 
heeft de milieubeweging het niet zo begrepen.  

10  Dat ondervinden deze weken de 
onafhankelijke Wageningse en Delftse 
wetenschappers die menen dat de risico's van 
gasboring in de Waddenzee verwaarloosbaar zijn. 
Al hun bezweringen over hun zorg voor het milieu 
en de onafhankelijkheid van hun onderzoek ten 
spijt, worden zij afgeschilderd als dienstknechten 
van de aardoliemaatschappijen. De meeste van 
deze deskundigen voorzien een gemiddelde 
bodemdaling van hooguit één centimeter, maar de 
milieubeweging houdt koppig vast aan haar eigen 
standpunt: vijf centimeter.  

11  Om de onderbouwing van de prognose 
bekommert de milieubeweging zich minder dan 
om de effecten van haar protest. De goede zaak 
rechtvaardigt immers, zoals milieuactivist Stephen 
Schneider het ooit uitdrukte, ”versimpelde, 
dramatische uitspraken”. En daarvan getuigen de 
leuzen waarmee de milieubeweging tegen de 
aardoliemaatschappijen ten strijde trekt. De 
kokkel- en de mosselvisserij mogen dan veel 
schadelijker zijn voor de Waddenzee dan een 
beheerste gaswinning, de anonieme 
aardoliemaatschappij vormt een veel dankbaarder 
oorlogsdoel dan de visser, in wie iedereen zich 
wel kan inleven.  

12  Strategische bluf en alarmisme worden de 
milieubeweging echter nauwelijks aangerekend. 
Niet door het publiek - dat volgens de uitkomsten 
van enquêtes milieuactivisten betrouwbaarder 
vindt dan beroepsbestuurders en wetenschappers - 
en niet door de politiek - die zich tijdens het 
Waddendebat meer op emoties dan op argumenten 
beriep. Neutrale deskundigheid is besmet 
verklaard. De bevlogenheid heeft het gewonnen. 

13  De vraag is of de zaak van het milieu op 
lange termijn gediend is met deze aanpak van de 
milieubeweging. Hoeveel valse alarmmeldingen 
kan een mens verdragen? Hoe vaak zal hij zich bij 
wijze van voorzorg de schuilkelder in laten 
sturen? Op het moment dat de milieubeweging 
eindelijk terecht groot alarm slaat, zal misschien 
niemand haar nog willen geloven. En dan zal zich 
pas echt de ramp voltrekken die zij nu juist had 
willen voorkomen.

 
 naar: Sander van Walsum 
 uit: de Volkskrant, 27 november 1999 
 
 
Club van Rome: groep van deskundigen op allerlei terreinen uit de hele wereld, die in de jaren 
zestig een studie verrichtte en tot de alarmerende slotsom kwam dat de meeste natuurlijke 
energiebronnen bijna waren uitgeput. 

 
 
De teksten die voor dit examen gebruikt zijn, zijn bewerkt om ze geschikt te maken voor het 
examen. Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen van de auteur(s). Wie kennis wil nemen 
van de oorspronkelijke tekst(en), raadplege de vermelde bronnen. 
De Cevo is verantwoordelijk voor vorm en inhoud van dit examen. 

noot 1 

Einde 
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