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H
ij is niet bang is om uitgelachen te wor-
den. Waarschijnlijk is dat zijn grootste 
kracht, zegt Mark van Baal halverwege 
het gesprek. Of nee, nuanceert hij met-
een: ‘Misschien is het eerder zo dat ik een 

plaat voor mijn kop heb. Ik werd bijvoorbeeld ooit ontzet-
tend agressief geïnterviewd door een bekende journalist, 
maar dat realiseerde ik me pas toen ik het interview terug-
hoorde. Ook kreeg ik in het begin van Follow This vaak te 
horen: “Je wilt Shell veranderen? Een nobel streven.” Pas 
later begreep ik dat ze eigenlijk zeiden: Jongen, dat gaat je 
nooit lukken.’
Gelukkig hielp die plaat voor zijn hoofd hem dus onver-
stoorbaar door te gaan. En zie: het lukte hem wél. Shell 
begint te veranderen. Eind vorig jaar formuleerde de mul-
tinational als eerste en tot nu toe enige oliemaatschappij 
concrete klimaatdoelen. ‘En dat was heus niet doordat de 
bedrijfstop zo gevoelig was voor onze morele argumenten – 
“de wereld gaat kapot als we fossiele energie blijven gebrui-
ken”. Het was doordat we een aantal grootaandeelhouders 
zover kregen dat ze onze resolutie steunden. Dát kon Shell 
niet negeren.’
Het motto van Van Baal – ‘Change the system by entering 
it’ – lijkt daarmee bewaarheid te worden: om gehoor te 
vinden bij Shell moet je niet boos op de voordeur bonzen, 
maar via het aandeelhouderspoortje naar binnen glippen. 
‘Shell is zo machtig dat het echt niet luistert naar veront-
ruste burgers. En ook niet naar overheden – daar is het 
eerder andersom, dat werd wel duidelijk toen onze regering 
twee jaar geleden de dividendbelasting wilde afschaffen. De 
enigen naar wie dit bedrijf luistert, zijn de beleggers.’

Zo komt het dat het leven van Mark van Baal sinds 2015 
meer dan fulltime om het Shell-aandeelhouderschap draait. 
En dat terwijl hij helemaal geen financial is. Hij is werk-
tuigbouwkundig ingenieur, hij werd opgeleid in Delft. 
Waar hij trouwens de collegebanken deelde met een aantal 
latere Shell-medewerkers – in zijn ervaring ‘slimme, fat-
soenlijke mensen die heus het beste met de wereld voorheb-
ben’. Daarom kiest hij in de actiemails die nieuwe Follow 
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This-aandeelhouders aan Shell kunnen sturen, ook bewust 
voor een positieve toon: ‘We geloven dat Shell de wereld kan 
veranderen, onze steun heb je.’ En nee, dat is geen tactisch 
slijmen, Van Baal gelooft er echt in. ‘Ze hebben de brains, 
ze hebben de billions. Als ze die inzetten voor hernieuwbare 
energie, kunnen ze echt het verschil maken.’ 

Je moet niet boos op de voordeur 

bonzen, maar via het aandeelhouders-

poortje naar binnen glippen

Zelf ging Van Baal na zijn afstuderen niet bij Shell werken. 
Hij werd salesmanager en reisde de wereld rond om koel-
systemen te verkopen. Leuk werk, mooi inkomen. ‘Maar 
rond mijn dertigste dacht ik: dit wil ik niet tot mijn pensioen 
blijven doen. En ik heb óók geen zin om carrière te maken 
binnen dit bedrijf. Ik hoef geen CEO worden.’ Dat verwarde 
hem, want tegelijkertijd vond hij zichzelf best ambitieus. ‘Ik 
probeerde altijd mijn werk zo goed mogelijk te doen, mezelf 
te blijven ontwikkelen. Dus daar klopte iets niet.’
Na enig zelfonderzoek besefte Van Baal dat hij creatiever 
werk wilde doen, met meer maatschappelijke impact. Daar-
om volgde hij in de avonduren een opleiding tot journalist. 
In 2005, hij was inmiddels 36, zegde hij zijn baan op en 
begon hij te schrijven voor diverse technische bladen. Heel 
bevredigend werk: ‘Je denkt “daar zou ik wel wat meer van 
willen weten”, en dan kun je daar betaald onderzoek naar 
doen.’ Een vaste baan zat er echter niet in, want zo’n begin-
neling in dienst nemen vonden veel bladen te riskant. Zijn 
inkomen daalde dus behoorlijk. Maar in de jaren ervoor had 
hij veel geld opzijgezet, dus dat kon. Met enige verbazing: 
‘Vrienden riepen in die tijd geregeld: “Ik zou ook wel zo’n 
carrièreswitch willen maken.” Om vervolgens te zeggen dat 
ze daarvoor te veel verdienden. Terwijl dat juist de vrijheid 
kan geven om te stoppen! Als je maar spaart. Daarmee was 
ik dus meteen begonnen toen ik ging werken. Ik zag te veel 
mensen die hun baan haatten.’
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eld,  koop Shell’

Follow This wordt begin 2015 
opgericht door Mark van Baal. De 
vereniging wil klimaatverandering 
stoppen door oliebedrijven – te be-
ginnen bij Shell – ertoe te bewegen 
zich aan het Klimaatakkoord van 
Parijs te committeren. Ze probeert 
dat gedaan te krijgen door mensen 
via haar site één Shell-aandeel te 
laten kopen. Op die manier heeft 
ze inmiddels al bijna 5000 ‘groene 
aandeelhouders’ samengebracht. 
Daarnaast heeft een aantal kapitaal-
krachtige Follow This-supporters 
voor vijf miljoen euro Shell-aande-
len gekocht. 
Dit aandelenpakket geeft de vereni-
ging het recht om op de jaarlijkse 
aandeelhoudersvergaderingen 
resoluties in te dienen. Ook lobbyt 
Van Baal intensief onder andere 
grootaandeelhouders – zoals de 
Nederlandse pensioenfondsen – om 
ze over te halen deze Follow This-
resoluties te ondersteunen en zelf 
ook met Shell in gesprek te gaan 
over klimaatdoelen.
Van Baals aandeelhoudersactivisme 
begint inmiddels effect te sorteren; 
Shell beweegt voorzichtig in groene 
richting. Dat was voor Follow This 
dit voorjaar reden om Shell even 
met rust te laten en in plaats daar-
van op BP, Chevron en Equinor te 
focussen.
Follow-this.org
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Als freelance journalist wist hij uiteindelijk trouwens best 
nog een behoorlijk inkomen bijeen te schrijven. En door-
dat de spaarzaamheid bleef, kon hij zich in 2015 die tweede 
carrièreswitch veroorloven. ‘Het was me duidelijk dat 
Follow This alleen kans van slagen had als ik me er volledig 
op kon focussen. Ik moest dus minstens een jaar zonder 
inkomen kunnen. Maar dat was mogelijk. Overigens ook 
doordat mijn vrouw toen nog een vaste baan had.’
Inmiddels is dat anders; Van Baals vrouw is eveneens voor 
zichzelf begonnen. Ze heeft een particuliere middelbare 
school opgericht waar helemaal op het individu afgestemd 
onderwijs wordt gegeven. Het Cabral Instituut zit in een 
oude houtzagerij in Amsterdam-West, die verder theater-
makers, kunstenaars en yogadocenten huisvest. Van Baal 
houdt er nu ook tijdelijk kantoor. Met een grijns wijst hij 
naar de studieplanningen en motivatiespreuken aan de 
wand van het lokaal waar het interview plaatsvindt: ‘Ik 
ben bezig de olie-industrie te veranderen, Marijke gaat het 
onderwijs beter en leuker maken. En zulke dingen kunnen 
we doen doordat we ervoor hebben gezorgd dat we van één 
inkomen kunnen leven.’
Voor het waarom van zijn missie moeten we terug naar 
2006, het jaar nadat Van Baal zijn vaste baan aan de wilgen 
hing. Het was ook het jaar dat Al Gore zijn documentaire 
An Inconvenient Truth uitbracht. Van Baal: ‘Voor mij was 
dat een enorme eye-opener. Ik was al twaalf jaar ingenieur, 
ik had geleerd machines te maken die CO2 de lucht in 
pompen, maar ik had nooit nagedacht over de gevolgen 
daarvan! Dat verweet ik mezelf, en ik verweet het Delft, 
want ik had echt al eerder kunnen weten dat het klimaat 
verandert door al die uitstoot. Maar vanaf het moment dát 
ik het wist, wist ik ook: hier moet ik iets aan doen.’

‘Ik had geleerd machines te maken die 

CO
2
 de lucht in pompen, maar nooit 

nagedacht over de gevolgen daarvan!’

Daarmee was de energietransitie vanaf het begin een 
belangrijk thema in zijn journalistieke werk. Talloze keren 
riep hij de vaderlandse olie-industrie erin op om meer in 
duurzame energie te investeren. En al was dat voor hem 
echt een morele kwestie, hij droeg er zorg voor dat hij 
ook met gedegen financiële argumenten kwam. ‘Want ik 
had al snel door dat ze het klimaat in de oliebranche nog 
steeds zagen – en zien – als een soort van corvee. Iets waar 
je heus wel wat voor wilt doen, maar alleen zolang het 
de winst niet in gevaar brengt.’ Het raakt hem diep, dat 
kortetermijndenken, vooral omdat voor hem vaststaat dat 
wat moreel juist is op termijn ook winstgevender is. ‘De 
opheffing van de slavernij, de komst van het vrouwenkies-
recht – al die grote stappen die de mensheid heeft gezet, 
brachten uiteindelijk economisch voordeel. Maar met 
zulke vergezichten overtuig je deze mensen niet. Het zijn 
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realiteitsmensen, geen mogelijkheidsmensen. Ze vinden je 
al snel te revolutionair.’ 
Dus schreef Van Baal dingen als: Shell, je moet een energie-
maatschappij worden, want de makkelijk winbare olie- en 
gasreserves raken op! Als je jezelf puur als oliemaatschap-
pij blijft definiëren ben je ten dode opgeschreven! En daar 
zullen je grootaandeelhouders ook niet blij mee zijn! Maar 
zelfs daarmee vond hij geen gehoor. En ondertussen werden 
de klimaatvooruitzichten steeds grimmiger. Zodat Van Baal 
eind 2014 besloot het stuur opnieuw om te gooien en zelf 
zo’n grootaandeelhouder te worden. 

Bijna vijf jaar doet hij dit nu. Follow This heeft naam 
gemaakt, en een groepje sponsors zorgt ervoor dat Van 
Baal zijn werk zonder geldzorgen kan voortzetten. Ook in 
beleggersland wordt hij nu serieus genomen. Toch heeft hij 
het bord voor zijn kop soms nog hard nodig. ‘Want als je 
eenmaal in het systeem zit, moet je er wel voor zorgen dat 
je geen polderaar wordt. Je moet je eigen missie en visie wel 
steeds duidelijk voor ogen houden.’ En: je moet altijd het 
spel van de beleefde aandeelhouder blijven spelen. ‘Zelfs 
wanneer je bij een grote belegger zit die zegt: “Wat jij wilt 
kán helemaal niet! En het interesséért me ook helemaal 
niet!” Na zo’n meeting voel ik me helemaal leeg.’
Gelukkig vindt hij ook geregeld gelegenheid om te spreken 
voor een publiek dat ‘dezelfde mindset’ heeft: ‘Mensen 
die ook geloven dat je de wereld kunt veranderen, en zich 
daarbij niet afvragen of dat misschien tegen hun belangen 
in gaat. Zulke bijeenkomsten geven weer energie.’
Wat gaat Van Baal doen als hij zijn doel heeft bereikt en Big 
Oil de overstap naar hernieuwbare energie heeft gemaakt? 
O, zegt hij, hij kan altijd terug naar de journalistiek. 
‘Hoewel…’ vervolgt hij, en zijn toon wordt haast dromerig; 
‘Ik denk wel eens: straks hebben we ons helemaal vergist 
en is niet de klimaatverandering, maar de bijensterfte het 
grootste probleem van dit moment.’ 
Kortom, Mark van Baal is nog lang niet klaar met actievoe-
ren.
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