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SAMENVATTING 

In deze dissertatie onderzoek ik de reële, plaatselijke effecten van het opstellen van windturbines op 

industriële schaal. Terwijl hernieuwbare, en in het bijzonder windenergie, als nastrevenswaardig, 

duurzaam en  schoon te boek staat, betoog ik hier dat de grote projecten ter opwekking van 

windenergie de logica’s van uitbuiting en beheersing die het kapitalisme als zodanig kenmerken, in feite 

continueren. Het onderzoek richtte zich op de landengte (de “isthmus”) van de Tehuantepec regio in 

Oaxaca, Mexico. Ik bekeek het proces van “marketing” door ondernemingen die zich op hernieuwbare 

energie richten. De bevindingen bieden inzicht in de gebeurtenissen aan de frontlinies van windenergie-

ontwikkeling door vooral te kiezen voor het perspectief van de deelnemers aan de verzetsbeweging ter 

plekke, die strijdt om zeggenschap over land, de kust en de zee, en culturele integriteit te bewaren.  

Dit antropologisch onderzoek, zoals in de “Introduction” uiteengezet, neemt een kritische positie in ten 

opzichte van de antropologische discipline. Antropologie en alle sociale wetenschappen lenen zich 

ervoor ingezet te worden door de staat en nationale en internationale ondernemingen. Dit geldt eens te 

meer in gebieden waar conflicten rondom de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen plaatsvinden. Daar 

kunnen sociale wetenschappers worden gecontracteerd om gegevens te verzamelen over deze partijen 

in deze geschillen, die gebruikt worden om de situatie te pacificeren, protestbewegingen te 

neutraliseren, en het beleid of de projecten door te drukken. Zo’n band met de staat of een 

onderneming gaat tegen de antropologische ethiek in. Antropologen ontvangen in zulke 

samenwerkingen met bijvoorbeeld de politie, de strijdkrachten en hulpbronnen-exploitanten volledige 

institutionele steun. Periodes van lage-intensiteit van het conflict worden gebruikt om de situatie te 

“monitoren”, om gegevens te verzamelen en “counterinsurgency” toe te passen op de rebellerende 

populaties. Dit speelde ook op de landengte van Tehuantepec. Daar werkten sociale wetenschappers 

voor de windturbinemaatschappijen teneinde het verzet te ondermijnen of af te kopen, zonder de 

structurele en onderliggende grieven rondom de plaatsing van de windturbines daadwerkelijk aan te 

vatten. Dit versterkte de argwaan van de lokale bewoners jegens onderzoekers, en droeg daarmee bij 

aan een verhoogd risico voor hen in deze en andere conflictregio’s.  

In het eerste hoofdstuk schets ik de context van de casus door een korte geschiedenis van de 

Tehuantepec landengte, in Oaxaca, Mexico te bieden. Op basis van een uitgebreide literatuurstudie 

wordt de geschiedenis vanaf pre-koloniale tijden tot en met de komst van de windturbines verhaald. 

Aandacht is er vooral voor historische wetgeving rondom landdistributie en voor revoltes, en voor 

patronen van koloniale samenwerking en onderhandeling. Belangrijke regionaal-historische figuren als 

Che Gomez en generaal Heliodro Castro Charis, ontwikkelingsprojecten zoals de Benito Juárez dam, en 

de opkomst van “Isthmus Coalitie van Arbeiders, Boeren en Studenten” (COCEI) worden belicht. Dit 

hoofdstuk biedt daarmee de historische achtergrond voor de huidige politieke scheidslijnen en posities 

op de landengte – alwaar de komst van windenergie het laatste hoofdstuk vormt van een geschiedenis 

van regionale antwoorden op externe ontwikkelingsinterventies.  

Het tweede hoofdstuk stelt de ervaringen in het dorp “La Ventosa” met de komst van de windenergie 

centraal. Ik betoog dat veel mensen in die regio voorzagen dat er geen gezamenlijk voordeel voor hen 



uit het initiatief van de windturbine-projecten voortvloeide – zoals dat wel het geval was voor de 

grootgrondbezitters, voor politieke autoriteiten en de organisaties die loyaal aan hen waren. In plaats 

van voordelen leverden de turbines overlast voor de omwonenden, sociale fricties en een soort van 

rurale “prestige-stijging” op. Lokale leefstijlen en gebruiken veranderden, de prijzen van land, 

huisvesting, voedsel en elektriciteit stegen, en er waren veel gezondheidsklachten, zoals misselijkheid, 

verhoogde bloeddruk, slapeloosheid en chronische hoofdpijnen – symptomen die vaak genoemd 

worden in het controversiële debat over het windturbinesyndroom. 

De bezetting van en het verzet tegen de bouw van het Bíi Hioxo windpark net buiten de “Zevende 

Sectie”-buurt in Juchitán staan centraal in hoofdstuk drie. Hier wordt vooral aandacht besteed aan de 

repressieve technieken die de staat, de ondernemingen en (informele) autoriteiten aanwendden om het 

verzet van de bevolking tegen deze bouw op gemeenschappelijk land te breken. Het gebruik van 

“harde” en “zachte” technieken om het protest te pacificeren en marginaliseren, en het park te kunnen 

voltooien, staat hier centraal. Daarnaast bespreek ik de milieu-zorgen die lokale bewoners woonachtig 

nabij het park inbrachten. De conclusie is dat het park sociale verdeeldheid, leidend tot geweld, bracht, 

dat het de lokale duurzame patronen negatief beïnvloedde, en dat het ernstige consequenties had voor 

met name de inheemse bevolking die hecht aan een harmonieuze relatie met de natuurlijke omgeving.  

Het vierde hoofdstuk gaat in op de strijd die in het dorp Álvaro Obregón geleverd werd teneinde een 

smalle strook land, de Barra de Santa Teresa, van windenergieprojecten te redden. Het behandelt het 

verzet, maar ook de vele complicaties daarvan en daarbinnen. Ik richt me daarbij op de concrete, lokale 

realiteit van de ontwikkeling van windenergieprojecten en op de complexe micro-politiek met 

bijbehorende vernietiging van gemeenschapsrelaties. De effecten van de gehanteerde 

landverwervingsstrategieën binnen een semi-zelfvoorzienende samenleving staan centraal. Het 

hoofdstuk begint met een chronologie van het ontwerp- en bouwproces en de redenen waarom de 

gemeenschap zich verzette – uiteindelijk ook tegen de lokale politieke partijen. Dit leidde tot een 

bezetting van het gemeentehuis. Ik behandel ook de interne verdeeldheid binnen de gemeenschap en 

de complexe verhoudingen en spanningen tussen de bescherming van de kust en de zee, de strijd voor 

autonomie, de aanvallen van rivaliserende fractie gelieerd aan de politieke partijen, en de 

windenenergie-ondernemingen (de constitucionalistas versus de contras). Deze geschiedenis eindigt 

met het noodgedwongen vertrek van mijzelf omdat een aanslag op mijn leven en een belegering van het 

dorp om verkiezingen af te dwingen dreigden.  

In het vijfde hoofdstuk onderzoek ik het recente streven van de Mexicaanse overheid om de 

grondwettelijke richtlijnen te eerbiedigen rondom de verplichting de bevolking van de landengte te 

consulteren middels de “Free, Prior and Informed Consent”-procedure (FPIC) over de verdere 

ontwikkeling van windenergie. In november 2014 startte de eerste consultatie, over het “Eólica del Sur”-

windproject in Juchitán. Het proces duurde acht maanden en was niet alleen maar een eerbiediging van 

de bepalingen in Conventie 169 van de International Labor Organization (ILO) die Mexico in 1990 had 

getekend, maar was ook afgedwongen door het brede verzet in de regio. Het hoofdstuk reviseert eerst 

de bestaande literatuur over FPIC alvorens aspecten van het feitelijke proces in Juchitán te analyseren – 

zoals de ruimtelijke vormgeving van de locaties voor de bijeenkomsten, de ontwikkeling van de 

discursieve posities, en de repressieve atmosfeer. Ik keek hier met name naar de discursieve technieken 



van het FPIC-technisch comité (TC) dat – ondanks dat vele vragen onbeantwoord bleven en het verzet 

aanhield – op 30 juni 2015 het project goedkeurde.  Ik concludeer dat de consultatie uiteindelijk de 

inheemse autonomie ondermijnde, en de politieke en economische asymmetrie tussen staat, 

ondernemingen en elite-belangen enerzijds en inheemse vissers en boeren anderzijds versterkte. De 

consultatie verstevigde de staatsmacht en diende als marketing-platform voor 

“ontwikkelingsprojecten”, terwijl het de illusie van oprechte dialoog, onderhandeling en democratische 

besluitvorming creëerde.  

In het zesde hoofdstuk betoog ik dat de industrieel-economische processen rondom windenergie op de 

landengte leidden tot landonteigeningen en het blootstellen van lokale bevolkingen aan de sociale en 

milieugevolgen hiervan. Dit bedreigt overgeleverde lokale bestaansvormen en culturele waarden; de 

windenergie-industrie continueert zo de “koloniale genocide”. De schets van een brede definitie van 

kolonialisme dient om de bestendigheid van dit koloniale project tot in de huidige windenergieprojecten 

aan te tonen. Deze passage wordt gevolgd door een literatuuroverzicht van studies naar koloniale 

genocides. Daarin komen de relaties tussen het koloniale model, het uitoefenen van bio-disciplinaire 

macht, het proces van accumulatie-door-onteigening, en de logica van markt-sturing aan de orde. 

Aangetoond wordt dat de zogenaamde “groene-markt”-processen op de landengte het koloniale model 

in feite uitbreiden en deel zijn van de aanhoudende koloniale genocide van culturele en biologische 

diversiteit in de naam van het verzachten van de antropogenetische klimaatverandering. De afsluiting 

betoogt dat de milieuvernietiging die is besloten in deze ontwikkeling van hernieuwbare energie te 

onopgemerkt blijft in de schaduw van de methodes van extremere energie-extractie en -productie, zoals 

die waarbij aardolie, schaliegasmethodes, kolen en nucleaire energieopwekking betrokken zijn.  

In de “Conclusion” worden de bevindingen samengevat en wordt gereflecteerd op de intensivering en 

nieuwe benamingen van het industrieel kapitalisme, via de accentlegging op hernieuwbare energie-

technologieën en windenergie in het bijzonder. Ik onderzoek hier de verschuivingen in de 

technologische organisatie van bedrijven tussen beide wereldoorlogen en beschrijf hoe deze 

veranderingen de mogelijkheid openden voor verdere ongebreidelde organisatorische groei en 

winstmaximalisatie. Windenergie in het bijzonder en hernieuwbare energie meer algemeen houden, in 

onze tijd, een vergelijkbare technologische verschuiving in.  

Dit is een technologische verschuiving die de mogelijkheid van een ongelimiteerde industrieel-

infrastructurele en kapitalistische expansie openden. Het proces is afhankelijk van vorderingen in het 

recyclen van schaarse mineralen en metalen, maar nieuwe veranderingen in het promoten van 

industriële duurzaamheid vernieuwen nu het kapitalisme en kunnen bijdragen aan de verspreiding van 

zulke industriële infrastructuur naar de uiterste uithoeken van de aarde. Dit is het raamwerk 

waarbinnen milieuactivisten hun te beperkte kritiek op de fossiele energie economie richten. Het hier 

gehanteerde onderscheid tussen fossiele en hernieuwbare energie is misleidend en vals omdat ook 

windenergie intensieve processen van energie-extractie veronderstelt: het mijnen van metalen, de 

aardolie, het beton, de constructies, en dergelijke. Bezorgde burgers die hun kritiek uitsluitend richten 

op de fossiele industrie dragen bij aan beleid dat de structurele repressie inherent in het systeem 

ongemoeid laat. Dit kan het huidige patroon zelfs versterken door de beperkte eis voor wind- en andere 

hernieuwbare energie. Het probleem van de fossiele energiewinning aanvatten terwijl onkritisch voor 



hernieuwbare energie wordt gepleit loopt het risico de bestaande regimes van productie, consumptie 

en staatscontrole te versterken. Daarmee draagt het bij aan de vernieuwing en expansie van 

kapitalisme, aan nieuwe conflicten en aan de vernietiging van het milieu. 


