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Het groene optimisme
Wijnand Duyvendak 

Groene politiek is de rode draad in de activi-

teiten van Duyvendak. Maar zijn interesse is 

breder. Hij was jarenlang voorzitter van het 

campagneteam van GroenLinks en had in de 

Tweede Kamer een groot scala aan onder-

werpen in zijn portefeuille. Duyvendak is ge-

fascineerd door politieke en maatschappelijke 

processen en vooral door de vraag hoe deze 

zijn te beïnvloeden.  Zijn conclusie: uiteindelijk 

draait het om mensen én om media. 

Het boek ‘Het groene optimisme’, dat eind 

2011 van hem verscheen, is een diepgra-

vende, historisch-journalistieke speurtocht 

naar de oorsprong van de klimaatpolitiek en 

de opbrengst van 25 jaar aandacht voor de 

opwarming van de aarde. In 1986 brak het 

broeikaseffect door op de publieke en politie-

ke agenda. In dat jaar hielden hooguit tiental-

len mensen zich ermee bezig. Anno 2011 zijn 

tienduizenden mensen op de een of andere 

manier betrokken bij het klimaat: als weten-

Wijnand Duyvendak is in de jaren tachtig een bekend actievoerder, ontwikkelt 

campagnes en geeft in de jaren negentig leiding bij Milieudefensie. In de 

nieuwe eeuw wordt hij politicus en het groene gezicht van GroenLinks in de 

Tweede Kamer. Recent publiceert hij het boek ‘Het groene optimisme – het 

drama van 25 jaar klimaatpolitiek’. 

T E S T I M O N I A L S 

“In ‘Het groene optimisme’  probeert Duyvendak dat (gebrek aan) beleid te recon-

strueren. Duyvendak schrij�  het allemaal soepel op: hij hee�  diep in de archieven 

gegraven en met hoofdpersonen gesproken.”  

Michael Persson – Volkskrant (vier sterren)

“In ‘Het groene optimisme’ analyseert Duyvendak niet alleen het falen van de poli-

tiek maar brengt hij ook de onderliggende ideologische verschuivingen in het kli-

maatdebat in kaart. In zijn research hee�  Duyvendak pikante feiten opgedolven.” 

� omas Vanheste – Vrij Nederland

“Duyvendak zegt dat een historische blik verheldert. Dat klopt. Voor mensen die 

werken in de klimaatbusiness is het boek een must. Voor actieve CDA- en VVD-

politici trouwens ook”. 
Lot van Hooijdonk – GroenLinks Magazine

schapper, ambtenaar, actievoerder, adviseur, 

installateur, politicus, Bekende Nederlander of 

vanuit het bedrijfsleven. Het onderwerp is ge-

explodeerd. Tegelijkertijd is de CO
2
-uitstoot de 

afgelopen 25 jaar in Nederland gestegen, en 

niet gedaald zoals de bedoeling was. Wat be-

treft hernieuwbare energie behoort Nederland 

tot de hekkensluiters van Europa. Wijnand 

Duyvendak is op zoek gegaan naar het verhaal 

achter de aanpak van de klimaatverandering 

in Nederland.  Wat ging er de afgelopen de-

cennia mis? En stelt de vraag: hoe is het tij de 

komende decennia nog te keren?

De afgelopen vijfentwintig jaar is het niet ge-

lukt een succesvolle aanpak van de opwarming 

van de aarde te vinden. Maar deze bestaat 

wel, volgens Duyvendak. Onze waardeoriën-

tatie zal moeten veranderen: we moeten veel 

meer rekening houden met de gevolgen van 

ons handelen voor onze kinderen, kleinkinde-

ren en mensen ver weg in ontwikkelingslan-

den. De politiek zal de leiding moeten nemen, 

de bevolking moet betrokken zijn en nieuwe 

technologische doorbraken zijn zeer welkom. 

De omslag is ingewikkeld maar uiteindelijk 

hoeft de prijs van een succesvolle aanpak niet 

bijzonder hoog te zijn.

wijnandduyvendak@speakersacademy.nl
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w i j n a n d  d u y v e n da k

h e t  d r a m a  va n  25  j a a r  k l i m a at p o l i t i e k

w i j n a n dd u y v e n da k

‘Het groene optimisme’, 

ISBN 9789035137097 is uitgeven 

door Promotheus en kost 29,95 euro.
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