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Zelden lees je een artikel met
zoveel verdraaiingen en onwaar-
heden (zoals dat Mahmoud
Abbas de Holocaust zou ontken-
nen of dat de kinderen van
niet-Palestijnse vluchtelingen
geen vluchtelingen zouden zijn)
als dat van Ronald Kaatee over
kritiek op Israël (‘Maak van
Israël geen pariastaat’, DvhN,
30-09). Mensenrechtenorganisa-
ties als Al Haq, B’tSelem, Amnes-
ty International en Human
Rights Watch beschuldigen
Israël in goed onderbouwde
rapporten van apartheid. Juist
omdat Europa een waardenge-
meenschap is wordt Israël, net
als vroeger apartheids-Zuid-
Afrika, een pariastaat. Helaas
zijn er ook in Europa mensen
die vanwege Israël vijandig doen
jegens Europese Joden. Dit anti-
semitisme is helemaal verkeerd,
en daarom is het belangrijk om
Israël en Joden niet door elkaar
te halen, zoals de heer Kaatee
juist wel doet in zijn goedkope
poging om kritiek op Israël te
onderdrukken. Het is zaak om
zowel Israëlische apartheid te
bestrijden, als te voorkomen dat
vijandigheid jegens Israël om-
slaat in vijandigheid jegens
Europese Joden.

Hoogezand, J.C. Bosma

Pariastaat
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REAGEREN?

Iedereen heeft een horoscoop,
gebeurtenissen worden van
hogerhand gepland. Dus ook de
levensloop van opperbaas Poe-
tin. Met een gecorrigeerde ge-
boortetijd kun je een horoscoop
verkennen. Gebeurtenissen
gekoppeld aan progressieve
aspecten en transits. Rusland
heeft Pars Frt. in 21 graden Ram
en conjunct Cheiron van de USA.
Symbolisch betekent de 21ste
graad Ram: een bokser betreedt
de boksring. Dit is zeer veront-
rustend. Niemand kan dit veran-
deren. Leer jezelf kennen is een
onmogelijke zaak. Wie dat weet
mag zijn vinger opsteken.

Ezinge, Andries H. Cats

Bokser Poetin

Mar Menor, een arme regio in Span-
je. De lagune leek wel een weeskind,
niemand sprong ervoor in de bres.
De belangen van de kassenteelt
bleken te groot.

Hoewel de lokale besturen de
duizenden aangespoelde vissen van
de voorbije zomers eerst nog exclu-
sief weten aan de hitte, vonden de
bewoners rondom het meer het
enkele jaren terug welletjes. Ze ver-
zamelden meer dan 600.000 stem-
men voor een wetgevingsintiatief,
dat moet garanderen dat het meer
eigen rechten krijgt.

Ze vonden die inspiratie in Nieuw-
Zeeland, Bangladesh en Colombia,
alwaar via wetten of gerechtelijke
uitspraken de rechten van rivieren
reeds werden erkend. Dat gebeurde
deels als tegemoetkoming aan de
inheemse bevolking, die de voorbije
eeuw veel schade had geleden door
de drang naar ongebreidelde ontgin-
ning. De Maori zien de natuur niet
als iets dat los staat van hen. Nu kon
de natuur zelf naar de rechtbank
stappen via een systeem van voog-
den.

Het toekennen van rechtsper-
soonlijkheid aan de natuur is een
idee dat in de jaren 70 ook al werd
geopperd door de vorig jaar overle-
den Amerikaanse professor Chris-
topher Stone in zijn bekende artikel
Should trees have standing? (1972).

Als bedrijven rechtspersoonlijkheid
kunnen krijgen, waarom dan de
natuur niet?

Zover zijn we nu in Spanje. Na het
groen licht van de Spaanse senaat,
krijgt de bedreigde lagune eigen
rechten via een bijzondere wet. 230
Spaanse parlementsleden stemden
voor, 30 onthielden zich en slechts 3
stemden tegen. De extreemrechtse
partij Vox noemde de wet ‘juridische
nonsens’, ‘ideologisch’ en een onver-
antwoorde stap richting een ‘ecocen-
trisch beleid’, waarin de belangen
van de mens niet langer centraal
staan. Dat laatste klinkt wat wrang,
nu de lagune onder Europees recht
al van bijzondere bescherming ge-
noot. Zoals we ook in het stikstof-
dossier zien is Beschermde natuur is
nu al niet langer tandeloos.

De Spaanse wet creëert drie orga-
nen, die samen de voogdij nemen
over de beschermde natuur. Maar de
wet staat ook toe dat elke fysieke of
rechtspersoon namens de lagune
naar de rechtbank kan trekken. Elke
handeling die de rechten van de
lagune schendt, wordt ongeldig
verklaard. Dat gaat verder dan wat
het Europees recht nu voorziet. Bij
ons zijn het voornamelijk milieuver-
enigingen en actiegroepen die naar
de rechter kunnen stappen, in Span-
je lijkt het ruimer te gaan. Ook zal de
beheersstructuur die nu in het leven

geroepen wordt, ook een uitgebreide
vertegenwoordiging tellen van bur-
gers en milieuverenigingen.

Het gaat dus niet louter om sym-
boolwetgeving. De wet lijkt uit te
sluiten dat economische korteter-
mijnbelangen het voortbestaan van
de lagune in gevaar brengen. Recen-
te ervaringen uit Ecuador, waar de
natuur al sinds 2008 rechten in de
Grondwet zijn toegekend, tonen aan
dat rechtbanken niet langer terug-
deinzen om bestaande vergunnin-
gen te overrulen wanneer deze
bedreigde ecosystemen in gevaar
brengen. In december vorig jaar
oordeelde het Grondwettelijk Hof
van Ecuador nog dat een grootscha-
lig mijnbouwproject, dat nochtans al
over de benodigde toelatingen be-
schikte, niet door kon gaan in het
kwetsbare bosgebied Los Cedros.

Niet dat het erkennen van rechten
van de natuur steeds een succesver-
haal is. De poging om via lokale
wetgeving de rechten van moeras-
sen en meren in de Verenigde Staten
te erkennen, liep uit op een sisser in
de rechtbank. Elders worstelt men
met de concrete uitvoering ervan.
Rechten van de natuur zijn geen
quick fix als het beleid niet volgt.

Men kan de erkenning van de
rechten van de natuur bovendien
gemakkelijk wegzetten als de ultie-
me verovering van de natuur door
de mens. Het idee van individuele
rechten is bij uitstek het resultaat
van ons westerse verlichtingsden-
ken, dat we nu loslaten op de na-
tuur. Dat klopt ten dele. Toch lijkt in
deze tijden van ongeziene klimaat-
verandering geen ander alternatief
te bestaan voor het geven van een
meer centrale plek aan de natuur
binnen onze eigen, menselijk gecon-
strueerde juridische realiteit.

Uiteraard weten we op zich niet
wat die natuur precies wil. Misschien
wil de vervuilde lagune wel definitief
verdwijnen? Nochtans weten we ook
niet wat baby’s en mensen in coma
wensen, toch kennen we hen ook
rechten toe. De expliciete erkenning
dat bepaalde onderdelen van de
natuur intrinsieke rechten bezitten,
is dan ook geen revolutie, maar een
logische evolutie.

Waarom de menselijke afhanke-
lijkheid van de natuur niet eenvou-
digweg verankeren in de Grondwet,
als logisch uitgangspunt van het
natuurlijke contract waarop de men-
selijke samenleving is gestut?
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Vlaamse gemeente Lennik.

Vissers halen hun netten op in het Mar Menor bij Murcia, aan de Spaanse

zuidoostkust van de Middellandse Zee. FOTO AFP/JORGE GUERRERO

Hopelijk zullen gemeentes het
idee van minister Jetten, om ’s
nachts de straatverlichting uit te
doen, massaal negeren. Het is
onveilig en krantenbezorgers
hebben hier enorme last van. Zij
zijn ’s morgens al heel vroeg uw
krant aan het bezorgen, en het is
geen pretje om dit in het donker
te doen. Een ongeluk zit in een
klein hoekje, vooral met stoepen
en straten die scheef liggen.

Bedum, Marjan Groen, depothou-

der Mediahuis Noord

Geen pretje

De lagune
leek wel een
weeskind,
niemand sprong
ervoor in de bres


