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Anders ziet veel exponentieel 

Het jaar 2020 zal de geschiedenis ingaan als het Corona-jaar, maar 

anders dan voor veel andere virologen, epidemiologen en 

microbiologen is dat voor Doctor Anders geen reden om het er hier 

met elkaar over te hebben, laat staan erover te discussiëren. Hij is er 

helemaal klaar mee en bovendien staan er diverse vaccinelichtjes 

aan het einde van de tunnel.  

In plaats daarvan flitst hij bijna 75 jaar terug en vervolgens weer 25 jaar 

vooruit. Een eeuw bij elkaar is genoeg om te zien dat er veel verandert en 

dat dit steeds sneller gaat. Hetzij ten goede omhoog, hetzij ten kwade 

omlaag. Bovendien kan men inzien dat dit gebeurt met heel verschillende 

constanten in de exponent van het natuurlijke basisgetal 𝒆. Haak nu niet 

af want dit is de essentie van het voorliggende boekje en veel moeilijker 

dan dit zal het echt niet worden.  

Exponentieel verlopende processen zijn veel gewoner dan u denkt en 

bovendien allesbepalend. Helaas gaan alle variaties van de functie  𝒆𝒌𝒕 

ons beperkte aangeboren denkraam te boven. We houden nu eenmaal 

meer van rechte lijnen en vierkante kaders en u hoeft zich daar niet voor 

te schamen. Het zou echter wel jammer zijn als u daardoor zou missen 

dat er nog wel een klein beetje hoop voor de toekomst is.  

Daarom dit overzicht om u als lezer en onder begeleiding zonder angst 

voor verdwalen eens van dat rechte pad af te laten gaan. 
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Een leven lang gefascineerd door exponentiële groei 

Hoewel ik een stuk 

jonger ben dan Sir David 

Attenborough kan ik 

toch ook al terugkijken 

op een leven waarin 

planeet aarde gevaarlijk 

begon te kantelen. Ik 

maakte geen prachtige 

natuurfilms in verre 

streken maar raakte geboeid door exponentieel verlopende 

processen die overal om ons heen voorkomen. Het zijn processen 

die niet geleidelijk rechtlijnig en dus heel voorspelbaar verlopen, maar 

steeds sneller of steeds trager omdat het resultaat van het proces de 

oorzaak versterkt of verzwakt.  

Ze komen zo veelvuldig in de natuur voor dat je er haast niet omheen 

kunt, maar vaak wel onherkenbaar in combinatie van meerdere 

tegelijk of als opeenvolgende fasen. Soms verloopt het op een schaal 

van miljoenen jaren zoals de evolutie van nieuwe soorten, zodat een 

mensenleven te kort is om het te zien. Soms verloopt het zo snel dat 

het voorbij is voor we er erg in hebben en ook alles daar tussenin is 

mogelijk. Eenmaal erdoor gefascineerd, kun je ze echter overal zien. 

Groeien met een bepaald klein percentage per jaar is zo’n proces, 

maar ook een explosie volgt diezelfde wetmatigheden en ook een in 

snelheid afnemende groei tot aan een maximum zoals bij een boom. 

Zelfs het verval van radioactief materiaal of de stroomversnelling in 

een sneeuwlawine verloopt exponentieel. De verspreiding van 

nieuwe huishoudelijke apparaten sinds 100 jaar geeft zelfs een hele 

fraaie reeks van exponentiële curves. 

De wiskundige formules voor al deze exponentieel verlopende 

processen verschillen slechts door de waarde van een constante en 

een plus of min teken in de exponent van het getal e, het grondtal 

van de natuurlijke logaritme. In de meest simpele vorm geschreven:  

𝑥 = 𝑒𝑘𝑡  
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In de meeste gevallen gaat exponentiële groei halverwege over in 

een geleidelijk afnemende groei, waarvoor dezelfde formule met een 

minteken en een andere constante geschreven moet worden. Voor 

het gemiddelde menselijk brein dat zich tot rechtlijnigheid op de korte 

termijn beperkt, is dit moeilijk te bevatten en zonder rekenmachientje 

kan zelfs een goede hoofdrekenaar er niet mee overweg.  

Ik zat er zelf midden in en kwam mee 

met de geboortegolf vlak na de oorlog 

en droeg er samen met nog 280.000 

andere Nederlandse borelingen aan bij 

om de teller voor de wereldbevolking 

op 2,5 miljard te zetten. In de 75 jaar 

daarna met een gemiddelde groei van 

circa 1,5% per jaar verdrievoudigde het 

aantal wereldburgers. De wereldeconomie deed er met een jaarlijkse 

groei van 3 à 4% nog een schepje bovenop. Een klein percentage 

lijkt vooral in het begin een gestage toename en de meeste mensen 

geloven dan ook niet dat dit na ruim 100 jaar tot een 

vervijftigvoudiging voert. Toch is dat precies wat er sinds de eerste 

wereldoorlog met de wereldeconomie is gebeurd.  

Nederlanders klagen graag over de woningnood en geven dan de 

regering of “het systeem” de schuld. We staan er niet bij stil dat het 
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geheel onze eigen schuld is. Tijdens mijn jeugd waren gezinnen met 

acht of meer kinderen immers heel normaal waarbij vier kinderen op 

één kamer sliepen terwijl één generatie verder hun kinderen elk twee 

kamers bezetten, één bij elk van de gescheiden ouders. Daar kun je 

niet tegenop metselen. 

Tijdens mijn schooltijd had ik meestal meer dan 40 klasgenoten. Er 

was geen tekort aan leraren, hoogstens een teveel aan leerlingen. 

Als bioloog in opleiding zat ik in het eerste studiejaar met 250 

medestudenten in de collegezaal. Er was nog niks digitaal en ik hing 

aan de lippen van de vermaarde Dr PJ Kipp en professor Von 

Königswald. Zij vertelden op bloemrijke wijze 

en vol vuur en met gebruik van armen en benen 

over de spectaculaire evolutie van soorten 

gedurende de vele honderden miljoenen jaren. 

Von Königswald was zelf wereldberoemd 

geworden door in de voetsporen van Eugene 

Dubois onderzoek te doen aan 1 miljoen jaar 

oude schedelfragmenten van de eerste rechtop 

lopende mens op Java. Zoiets als baan leek mij 

ook wel wat. 

Minstens zo boeiend waren de vijf mysterieuze massale 

uitstervingsgolven in de geschiedenis van het leven op aarde, over 

de oorzaak waarvan we toen alleen nog maar konden gissen. 

Inmiddels weten we dat vier van de vijf uitstervingsgolven veroor-

zaakt werden door klimaatverandering als gevolg van hoge 

concentraties broeikasgassen.  

Tot ieders verbazing verliep de 

evolutie van nieuwe soorten na 

elke uitstervingsgolf weer 

opnieuw exponentieel. Op deze 

tijdschaal van zo’n 600 miljoen 

jaar verscheen de mens pas op 

het allerlaatste nippertje op het 

toneel, maar het ziet er naar uit 

dat hij in zeer korte tijd na zijn 

komst de zesde uitstervingsgolf zal veroorzaken.    
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Op het milieulab 

Hoewel ik achteraf gezien misschien liever boswachter was 

geworden of een reizend natuurfilmer zoals Sir Attenborough, begon 

mijn loopbaan na de studie in een laboratorium van de chemische 

industrie. De baan ontstond vanwege de Wet Verontreiniging 

Oppervlaktewateren in 1970 die volgde op een situatie met hoge 

schuimkoppen en duizenden dode vissen in de rivieren van Europa.  

Daar onderzocht ik 

het lot van 

chemische stoffen 

en afvalstoffen voor 

het geval die in het 

milieu zouden 

belanden. Ik deed 

dat door te kijken wat 

er gebeurde indien 

de stoffen in een 

flesje bacterierijk 

water losgelaten werden en kreeg daarvoor de beschikking over 

kostbare apparatuur waarmee de groeicurves van die bacteriën 

zichtbaar werden. Vaak verliepen die curves exponentieel. Soms snel 

binnen een paar dagen en soms traag gedurende enkele weken. 

Achteraf weet ik niet meer hoeveel honderden van die curves ik heb 

bestudeerd, maar wel weet ik heel zeker dat er nooit één curve bij is 

geweest die onbeperkt bleef doorlopen, dus die niet voortijdig afboog 

en eindigde in een plafond. Voor mij was het duidelijk: Exponentiële 

groei is een tijdelijk fenomeen en 

soms net zo tijdelijk als het genot. 

Ruim 32 jaar na mijn afstuderen had 

ik zo veel gerekend aan dit soort 

uitdovende groeisnelheden dat ik er 

in 2001 een mooi en ingewikkeld 

proefschrift over kon schrijven en 

me voortaan doctor mocht noemen.  
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Milieu adviseur in volle breedte 

Ik verkeerde tijdens die eerste baan bijna 20 jaar in de luxe positie 

dat ik via de abstracts in het blad “Current Contents”, en het 

documentatiecentrum van het bedrijf ongelimiteerd kopieën kon 

aanvragen uit ruim duizend wetenschappelijke tijdschriften. 

Gemotiveerd door Silent Spring van Rachel Carlson uit 1962 over het 

dramatische effect van pesticiden, wilde ik mijn steentje bijdragen om 

de wereld voor de ondergang te 

behoeden. In mijn selectie zaten dan 

ook behalve artikelen over stoffen die 

mijn werkgever maakte, ook berichten 

over schuimende rivieren door niet-

afbreekbare wasmiddelen, zure regen, 

het ozongat, de overbemesting door 

fosfaat en stikstofverbindingen, de 

vogelsterfte door DDT, PCB en 

Dieldrin, de vergiftigingen door 

Dioxinen en PFAS, kwik, cadmium en 

lood.  

Daartussen verscholen, zaten ook de 

allereerste publicaties over klimaat-

verandering door broeikasgassen. Ik 

hield mijn gehoor binnen het bedrijf, 

bestaande uit chemici en hun managers, voor dat de wereld zou 

vergaan als de Chinezen net zo zouden gaan leven als de 

Westerlingen. Het was een dreigende voorspelling op grond van de 

exponentiele groei van de economie in China. Een voorspelling die 

50 jaar later nog net niet is uitgekomen. 

De meeste van deze milieuproblemen zijn in de 50 jaar sindsdien 

redelijk effectief aangepakt en in Europa grotendeels opgelost. Zo 

niet het klimaatprobleem en het aantal artikelen daarover nam dan 

ook exponentieel toe en was weldra niet meer te bevatten. De 

wetenschappelijke tijdschriften gingen geld vragen om te mogen 

kopiëren en mijn werkgever ging voor de zoveelste keer 
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reorganiseren en bezuinigen. Ik vertrok, naar een andere baan en 

hield me als adviseur voor zowel hogere als lagere overheden bezig 

met milieu effect rapportage voor stortplaatsen, sanering van 

bodemverontreiniging en een schier oneindige reeks 

risicobeoordelingen voor chemische stoffen. Milieu was hot in die tijd 

en de ene wet volgde op de andere. De meest vooruitstrevende 

milieuministers kwamen toen nog uit de VVD. Er was werk voor 

honderden collega’s en tientallen grote en kleine adviesbureaus.   

  

 

Enkele jaren nadat ik de Current Contents niet meer doorzocht, kwam 

Internet en met de zoekmachine van Google Scholar kon ik toch de 

wetenschappelijke ontwikkeling op klimaatgebied blijven volgen.  

Eén van de boeiendste onderwerpen die ik volgde, was de steeds 

snellere opwarming van de aarde als gevolg van processen die voor 

een positieve terugkoppeling zorgen. Dat wil zeggen dat het gevolg 

van de opwarming de oorzaak van de opwarming weer verder 

versterkt. Dit is bijvoorbeeld het geval door steeds sterkere absorptie 

van zonlicht in het zwarte water van de noordelijke ijszee na het 

smelten van het witte zee-ijs. Daarmee werd duidelijk dat ook de 

klimaatopwarming een exponentiële toename vertoonde. Behalve 

het smelten van zee-ijs kwamen er in de afgelopen dertig jaar nog 

tientallen andere processen aan het licht die een versnelling 

veroorzaken. Toch ondernam de mensheid tientallen jaren 

nauwelijks iets om dit tegen te gaan en werd het steeds duidelijker 

dat we gevaarlijk dichtbij een kantelpunt kwamen.  
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Terug naar de oertijd 

Na 36 jaar ondergedompeld te zijn in de problemen met giftige stoffen 

en afval had ik er even schoon genoeg van en koos voor vervroegde 

pensionering. Zodoende had ik alle tijd en nog voldoende fut om met 

volle kracht in een heel ander vakgebied te 

duiken. Ik las me een breuk over alles wat er in 

de veertig jaar sinds de colleges van Von 

Königswald bekend was geworden over de 

evolutie van de mens en in het bijzonder over de 

evolutiepsychologie, de evolutie van 

aangeboren gedrag bij mensen. In mijn eerste 

dikke boek “Oermenselijk” van 2009 maakte ik 

een wandeling langs deze boeiende wetenschap 

en probeerde ik de wortels van ons huidige 

gedrag te duiden aan de hand van onze 

overgeërfde gedragspatronen. Aan het einde kwam ik toch weer uit 

op de exponentiële groeispurten van de mensheid sinds de uitvinding 

van het vuur, de landbouw en vervolgens tijdens de industriële 

revolutie door het gebruik van fossiele brandstoffen, gevolgd door de 

digitale revolutie. Zoals vaak in de natuur verlopen verschillende 

exponentiële processen niet synchroon en dit geldt met name voor 

de evolutie van ons aangeboren gedrag vergeleken met de moderne 

maatschappelijke ontwikkelingen. Omdat deze laatste plaats vonden 

in een tijdsbestek dat veel te kort is om ons via evolutie te kunnen 

aanpassen, meende ik veel sociale problemen in de moderne 

mensenwereld te kunnen verklaren. Wij zijn door deze exponentiële 

ontwikkeling uit ons natuurlijke 

verband gerukt en denderen 

voort als een oude 

stoomlocomotief met de vaart 

van een hogesnelheidslijn.  
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Zorgen over de toekomst 

Ik was niet de enige en zeker niet de eerste die inzag dat deze 

exponentiële groei niet onbegrensd kon blijven. De Britse wiskundige 

en demograaf Thomas Malthus 

waarschuwde al in 1820 voor het 

gevaar van exponentiële groei van de 

bevolking en Paul Ehrlich deed dit in 

1968 nog eens over met zijn boek 

“The population bomb”.  

De Club van Rome voorzag een paar 

jaar later in 1972 dat er zonder 

ingrijpen tekorten aan grondstoffen, 

voedsel, ruimte en water zouden komen en gebruikte geavanceerde 

computerberekeningen en modellen met scenario’s om dat duidelijk 

te maken. Toch wist de mensheid dank zij technologische 

vooruitgang en verhoging van efficiëntie de economische groei 

uitgedrukt als Bruto Binnenlandse Productie (BBP) voort te zetten. 

Gecorrigeerd voor inflatiecorrectie, groeide het bruto product per 

persoon in de westerse wereld gedurende de afgelopen 140 jaar 

gemiddeld met 2% per jaar leidend tot de toename met een factor 16. 

Het kon nog sneller. In Oost 

Azië groeit het BBP per 

persoon al sinds 56 jaar met 

gemiddeld 3,5% per jaar. 

Maar het kan ook veel 

trager zoals voor een groot 

deel van de mensheid in de 

zogenaamde derde wereld, 

waar het BBP per persoon 

nog slechts een fractie 

bedraagt van dat in de 

rijkste landen.  
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Gemiddeld voor de hele wereld en vermenigvuldigd met de groei van 

1,5% voor de wereldbevolking komen we uit op een jaarlijkse groei 

van de wereldeconomie tussen 3 en 5%. Weinig mensen staan er bij 

stil dat dit sinds de tweede wereldoorlog, dus ruim binnen één 

mensenleven, gepaard is gegaan met een 20-voudig gebruik van 

voedsel, grondstoffen en fossiele energie. 

Vanuit mijn ervaring met exponentiële groeicurves verwachtte ik dat 

er weldra een plafond bereikt zou worden. Toch bleven alle politici en 

economen ervanuit gaan dat een economische groei van 3 à 5% het 

grote ideaal is waar de mensheid naar moet blijven streven.  

 

 

Landen naar bbp per hoofd van de bevolking in 2015[1]  

■> $64.000 ■$32.000 – 64.000 ■$16.000 – 32.000 ■$8.000 – 16.000 ■$4.000 – 

8.000 ■$2.000 – 4.000 ■$1.000 – 2.000 ■$500 – 1.000 ■< $500   niet beschikbaar 

 

Ik stelde mezelf de vraag: Waarom hebben mensen nooit genoeg? 

Waarom stagneert de groei van de consumptie niet als er een soort 

verzadiging is bereikt? En waarom kunnen achterblijvers de rijken 

nooit inhalen?  

  

 
1 https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_landen_naar_bbp_per_hoofd_van_de_ 

bevolking#cite_note-1 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_landen_naar_bbp_per_hoofd_van_de_bevolking#cite_note-1
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De Meerziekte als exponentiële functie 

In mijn boekje “De Meerziekte” uit 2011 heb ik geprobeerd dit vanuit 

de evolutiepsychologie te verklaren, waarbij ik wederom bij het 

karakteristieke kenmerk van exponentiële groei uitkwam. Mensen 

zijn van nature ras-verzamelaars die erg hechten aan bezit en status. 

Ze kijken niet in de eerste plaats naar wat ze nodig hebben maar naar 

elkaar om te zien of een ander meer heeft. Daarbij gaat het niet om 

een absoluut verschil in kralen, guldens of euro’s maar om een 

relatief inkomensverschil. Een verschil van 5 à 10% is nog te 

verdragen maar een verschil van 30% is al een sterke stimulans voor 

de minder betaalden om meer te willen. Een salarisverhoging van 5% 

per jaar zou genoeg zijn om die achterstand van 30% in vijf jaar in te 

lopen. Dat verlangen naar 30% meer geldt echter op elk niveau, dus 

ook voor de miljonairs. Maar 5% van een minimum inkomen is nu 

eenmaal veel minder dan 5% op een topinkomen en na 5 jaar is het 

verschil tussen arm en rijk alleen maar toegenomen. Daardoor komt 

er nooit een eind aan dit streven en verloopt niet alleen de toename 

van de wereldeconomie maar ook de gradiënt tussen arm en rijk 

exponentieel. In de economie die zich blind staart op 

groeipercentages per jaar wordt daar nooit voor gecorrigeerd. Wie 

niet gelooft in procenten groei doet aan heiligschennis.  

 

Het streven naar meer is logisch voor mensen die van een minimaal 

inkomen moeten leven, maar dat het op hoog niveau met ongeveer 

gelijke percentages door kan blijven groeien is vreemd. Waarom is 

het nooit genoeg? De verklaring is dat het consumptiepatroon 

verschuift van basaal via comfortabel naar luxe. Als de buren links 

vertellen over hun prachtige reis naar Nieuw Zeeland willen wij ook 

een wereldreis. Als de andere buren een nieuwe keuken krijgen, 

moeten wij misschien ook eens in de buidel tasten voor een 

kookeiland met zes pitten. Een grotere auto met meer PK’s zoals de 

achterbuurman of een boot zoals de overbuurman zou ook wel leuk 

zijn. Op het hoogste inkomensniveau worden de badkranen van goud 

en de vrouwen met juwelen behangen. In plaats van de beeldbuis 
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van 30 cm uit 1961 en één zender die door een koperen draadje uit 

een harkantenne binnenkwam, kregen we platte LED schermen van 

minstens 130 cm in een interactieve TV verbonden met een glasvezel 

waarmee je honderden zenders kunt ontvangen en terugkijken en via 

Netflix bijna oneindig veel films kunt kijken. Gingen we vroeger met 

een handjevol dubbeltjes af en toe naar de telefooncel op de hoek, 

nu is iedereen van jong tot oud continu online met een woud aan 

apps. Onze luxe consumptie kent geen grenzen en raakt nooit 

verzadigd. Producenten bedenken altijd wel weer iets nieuws om te 

willen hebben. 
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Interne wrijving 

Er is nog een andere verklaring waarom de Bruto Productie, de som 

van alle transacties, maar geen plafond lijkt te bereiken. Dit noem ik 

de interne wrijving van het sociale systeem waarin de anonieme 

massa verkeert. Simpel gezegd: De kosten om de boel bij elkaar te 

houden. Ons aangeboren gedrag is sinds een half miljoen jaar 

geleden niet veranderd en helemaal niet ontwikkeld om in 

miljoensteden te worden opgestapeld. De sociale problemen nemen 

dan ook onevenredig toe naarmate de samenleving massaler, 

gecompliceerder en zogenaamd welvarender wordt. Er zijn wetten 

nodig en een politieapparaat om die wetten te handhaven, de 

overtreders te vangen, rechters om te bestraffen en advocaten om te 

verdedigen. Er is een bureaucratisch systeem nodig om alle 

transacties te registreren en daar belastingen over te heffen. Om de 

concurrentie voor te blijven, moet elk bedrijf innoveren in een 

meedogenloze wedloop. De kosten voor research en ontwikkeling 

zijn hoog. Daarna moet een bedrijf zich ook nog eens profileren met 

kostbare reclame. Om te concurreren moeten we blijven investeren 

in steeds goedkopere productie met machines en daarvoor geld 

lenen tegen rente. Om steeds efficiënter te kunnen zijn dan de 

concurrent, moeten we ons specialiseren en worden onderdelen van 

het productieproces van uiteenlopende gespecialiseerde bedrijven 

betrokken die soms aan de andere kant van de wereld zitten. Daarom 

ontstaan hoge kosten voor goederentransport en verpakking, voor 

logistieke diensten en voor opslag van voorraden. Omdat ook 

werknemers steeds meer specialisten worden, ontstaat er meer 

woon/werkverkeer over steeds grotere afstanden en dat gaat 

gepaard met tijdverlies in files en de noodzaak voor steeds meer 

kostbare snelwegen, openbaar vervoer of een auto voor iedereen. 

Om geen slachtoffer te worden van grote onbetaalbare schades door 

pech moeten zowel particulieren als bedrijven zich via een forse 

premie in een collectief fonds verzekeren tegen ongevallen. Dat geldt 

natuurlijk ook voor ziektekosten. Behalve dat we ondanks alle 

medische zorg toch nog schadeposten door ziekte moeten 



15 
 

accepteren, ontstaat er ook schade door natuurrampen. Een slechte 

oogst kan ontstaan door droogte of door plagen, overstromingen en 

stormen. Steden kunnen getroffen worden door aardbevingen, 

branden en hittegolven. Naarmate onze bezittingen meer waard zijn 

worden de premies hoger en hoger. Omdat de welvaart met zich 

meebrengt dat we gemiddeld ouder worden, moeten we geld opzij 

zetten voor de oude dag en extreem hoge kosten maken voor zorg 

en medische hulp. Omdat landen elkaar het licht in de ogen niet 

gunnen, moeten we hele dure wapens hebben en raken we 

gevangen in een wapenwedloop met meer tanks, vliegdekschepen, 

en sterkere bommen. Om de hele ingewikkelde maatschappij nog te 

kunnen begrijpen moet elk van ons naar school en sommigen tot 

voorbij hun dertigste levensjaar voordat ze iets gaan verdienen.  

Al deze interne wrijvingswarmte wordt volledig in het BBP meegeteld. 

Als alle systeemkosten om de boel bij elkaar te houden bij elkaar 

worden opgeteld, komen we heel dicht bij 95% van het Bruto 

Binnenlands Product (BBP). Dit groeit dus keurig exponentieel met 

een mooi percentage per jaar. We noemen dit groei en voorspoed, 

en omdat er steeds meer eigenlijk overbodige luxe consumptie komt, 

waardoor ook steeds meer banen ontstaan, hebben we niet in de 

gaten dat dit eigenlijk geen echte groei is maar een systeem is dat 

door interne wrijving in zichzelf warm loopt. Het is een beeld dat me 

nog vaak in mijn 

dromen achtervolgt 

sinds de motor van 

onze oude 

kampeerbus ter 

hoogte van Berlijn 

was vastgelopen. 
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Doorschuiven en afschuiven 

Maar er is meer. Er zijn namelijk ook kosten waarvan we denken dat 

we ze niet hoeven te betalen. Dit zijn bijvoorbeeld de externe kosten. 

De luchtverontreiniging door fabrieken en door uitlaatgassen gaat 

wereldwijd elk jaar gepaard met zeven miljoen zieken die na in een 

kostbaar medisch circuit te zijn behandeld, alsnog komen te 

overlijden. De door David Attenborough getoonde aantasting van 

natuurgebieden en het verlies van biodiversiteit, de overbevissing 

van de zeeën en het verlies van grond door roofbouw wordt door 

niemand betaald en dan heb ik 

het nog niet over de 

klimaatschade, want ook de 

aarde loopt warm. Al deze 

schades worden niet door de 

veroorzaker vergoed en niet 

expliciet door de consument 

betaald maar indirect uit de 

algemene middelen. Dan zitten 

ze in het BBP of worden naar de 

toekomst verschoven en dan 

zitten ze er niet in. Door het niet betalen van schade aan mens en 

milieu en het verlagen van belastingen voor gebruik van fossiele 

brandstoffen wordt elk jaar ruim 5 US triljon (=5000 miljard) USD naar 

de toekomst doorgeschoven. Daardoor wordt een ongelofelijk hoge 

schuld opgebouwd voor onze kinderen. Vroeg of laat komen die 

kosten alsnog op het bord van de burger en neemt vooral onder de 

laagst betaalden de armoede toe. Als je goed oplet, zie je dat dit al 

gaande is. 

Het merkwaardige is dat economische groei toch gemeten blijft 

worden als BBP waarin alle transacties inclusief alle interne wrijving 

van het systeem en alle externe kosten worden meegeteld. Zouden 

we al die kosten en de doorgeschoven kosten als een soort 

aftrekposten op onze winst in mindering brengen, dan blijft er weinig 

van echte groei over.  
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Tegelijkertijd ontstaat er een steeds grotere hoeveelheid 

vrijwilligerswerk die geheel buiten de boeken blijft. Dat de 

samenleving vast zou lopen zonder vrijwilligers zit niet in de 

economische groeimodellen. Dat elkaar wederzijds helpen meer 

voldoening geeft dan een betaalde hondenbaan, zit ook niet in de 

modellen. We houden onszelf grenzeloos voor de gek door te denken 

dat we onbeperkte groei hebben. De werkelijke welvaartsgroei neigt 

allang naar een plafond of is zelfs negatief.   
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Combinatie van risico’s 

De combinatie van deze eigenschappen leidt onvermijdelijk tot een 

aantal ernstige risico’s.  

Het eerste risico is dat een groot deel van de luxe consumptie, als 

het echt moet, gemist kan worden als kiespijn. Moeten we in de rijke 

delen van de wereld om de een of andere reden inleveren dan kan 

dat zonder dat we er fysiek slechter van worden. Dat is gevaarlijk en 

de vrees van elke groei-econoom is dat dat ooit zal gebeuren. Als de 

consumptie stagneert ontstaat er een crisis. Er kunnen zich echter 

omstandigheden voordoen waardoor het moet. Dat zal niet zonder 

mopperen gaan en vooral veel ruzie opleveren over wie het eerst en 

het meest moet inleveren, maar het kan. De Coronacrisis heeft dit 

duidelijk gemaakt. Alleen al door het sluiten van café’s en 

restaurants, bioscopen en theaters, het stoppen met feestvieren en 

sporten en niet meer op vakantie gaan naar verre landen daalt het 

BBP met grote sprongen. Daardoor houden veel consumenten met 

een gegarandeerd inkomen weliswaar geld over, maar omdat er 

tegelijkertijd hogere werkloosheid en een hausse aan faillissementen 

optreedt, stort als het te vaak gebeurt of te lang duurt, het 

economische systeem als een kaartenhuis in elkaar. 

Een ziekte als Corona kunnen we dankzij slimme wetenschappers en 

technologen binnen een paar jaar weer onder controle hebben, maar 

er bestaat een veel groter gevaar waardoor de luxe consumptie kan 

stagneren.  

Het tweede risico is dat de klimaatopwarming zich steeds sterker gaat 

manifesteren in de vorm van orkanen, overstromingen, hittegolven, 

langdurige droogteperiodes, watergebrek, bosbranden, lagere 

voedselproductie en plagen door schimmels en sprinkhanen tot en 

met uitbraken van ziekten met nieuwe virussen. Alles bij elkaar gaan 

die klimaatkosten een steeds groter deel van de echte economische 

groei afsnoepen. Aangezien de schade toeneemt met de 

exponentieel toenemende klimaatverandering, wordt het steeds 

moeilijker en steeds kostbaarder om de schade te herstellen of om 
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ons ertegen te verweren. Maar omdat economen alleen naar het BBP 

kijken waarin ook alle schadeposten gewoon meegeteld worden, 

zullen ze dit niet direct in de gaten hebben. Het klimaatprobleem 

wordt nu nog door veel mensen ontkent of gebagatelliseerd, en veel 

maatregelen worden zo lang mogelijk uitgesteld maar er komt een tijd 

dat de wereld erdoor in paniek zal geraken en alleen een drastische 

verandering van ons leefpatroon nog kan helpen. De klimaat-

lockdown staat voor de deur. Als dat betekent dat er luxe ingeleverd 

moet worden en de consumptie noodzakelijkerwijs daalt, komt de aan 

groei verslaafde economie tot stilstand en zakt het systeem als een 

kaartenhuis in elkaar. Dan is er geen vaccin om het weer overeind te 

krijgen. 

Het derde risico is dat deze toenemende klimaatschade het sterkst 

gevoeld zal worden door de landen en volken die het minst aan de 

opwarming hebben bijgedragen en nauwelijks kunnen inleveren 

omdat zij de minst luxe consumptie hebben. Zij zullen niet geheel 

onterecht eisen dat de rijke landen die er de meeste schuld aan 

hebben een deel van hun luxe gaan inleveren. Omdat slechts een 

klein deel van de wereldbevolking door hun luxe consumptie het 

grootste deel van de wereldeconomie trekt, is het niet denkbeeldig 

dat er bij een begrenzing van de groei het eerst naar de rijkste landen 

wordt gekeken. De tijdens een lange periode van exponentiele groei 

ontstane ongelijkheid zal zich wreken.  
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Een herverdeling van lusten en lasten zal echter niet zonder slag of 

stoot verlopen maar gepaard gaan met protectionisme, 

handelsoorlogen en gewelddadige oorlogen en toenemend 

terrorisme en zal ook leiden tot massale stromen van vluchtelingen. 

Deze geopolitieke instabiliteit ontstaat niet louter en alleen door 

dictatoriale gekken en religieuze fanatici maar is een indirect gevolg 

van de oplopende klimaatschade en de economische stagnatie.  

Om ons daarbij iets voor te stellen hoeven we alleen maar te 

bedenken wat er gaat gebeuren als alle van olie- en gasexport afhan-

kelijke landen deze inkomsten 

moeten missen. Of als 

noodgedwongen alle vee-

houderij moet stoppen. Het 

Malieveld zal te klein zijn evenals 

het Plein van de Hemelse vrede 

of het Tahrirplein. Geopolitieke 

onrust zal de wereldeconomie 

nog sterker doen stagneren. Een gevolg dat de oorzaak versterkt 

levert een exponentieel verloop. In dit geval een steeds sneller 

inzakkende wereldeconomie. Wie de politiek een beetje volgt weet 

dat dit proces eigenlijk al gaande is. 

De combinatie van deze ontwikkelingen is niet alleen dreigend maar 

ook haast onvermijdelijk. De kans om er aan te ontsnappen wordt 

immers met de dag kleiner. Als we te laat of te traag reageren en de 

transitie naar een duurzamer economie nog langer uitstellen, zal de 

sterk oplopende klimaatschade bij 3 à 4 graden opwarming ons 

economische groeimodel volledig in elkaar laten storten. Het klimaat 

zal over een kantelpunt heen schieten en op hol slaan. Wanneer dat 

gebeurt zal in slechts één generatie de wereldbevolking van pure 

ellende terugvallen tot 4 of zelfs 1 miljard zielen of nog minder. Als 

we dat niet willen en in paniek wel heel snel en krachtdadig zouden 

reageren met een drastische transactie zal door de ontwrichting van 

het oude systeem de wereldeconomie ook in duigen vallen. We zitten 

in de tang en terwijl de klimaat-tijdbom doortikt, ook gevangen in een 

polariserende strijd tussen partijen die niet willen veranderen en 

anderen die snel het hele systeem overhoop willen gooien. 



21 
 

Een gevaarlijke inhaalmanoeuvre 

Aan het einde van mijn essay: “In zeven 

dagen” van 2017 beschrijf ik een 

ontsnappingsluik als kleine kans om aan de 

ondergang door klimaatverandering te 

ontsnappen. Door de combinatie van in 

elkaar zakkende economie, gepaard gaand 

met drastische verlaging van de luxe consumptie en vermindering 

van de wereldbevolking, zal ook de uitstoot van broeikasgassen snel 

en rigoureus dalen. De broeikasgassen die al in de atmosfeer zitten, 

gaan er weliswaar niet zo snel 

weer uit, maar de toename van 

de concentratie zal vertragen.  

Als tegelijk drastisch wordt 

omgeschakeld naar een 

economie die is gebaseerd op 

duurzame energie en voeding in 

combinatie met geboortebeper-

king kan worden voorkomen dat 

de wereldeconomie geheel instort. Hoe groot dit ontsnappingsluik is 

en hoe pijnlijk, hangt af van de diverse snelheden.  

 

Een beeld dat wellicht meer aanspreekt is dat van een 

inhaalmanoeuvre op een tweebaansweg terwijl de tegenligger al in 

zicht is. De tegenligger is de klimaatverandering. De nieuwe 

duurzame technologie probeert de oude fossiele technologie in te 

halen en er ontstaat een bloedstollend moment of erger. 

Dit beeld van de spannende inhaalmanoeuvre is echter ook niet juist. 

Allereerst vergt het inhaalproces voor de economie van de toekomst 

op z’n best enkele tientallen jaren. Beleidsmakers beperken hun blik 

meestal tot de datum van hun eigen herverkiezing. Tijdens de G20 

top in 2020 is besloten dat er door de 20 landen nog 233 miljard USD 

wordt uitgegeven aan de stimulatie van fossiele energie en slechts 

146 miljard USD aan stimulatie van hernieuwbare energie. In plaats 
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van een afbouw van het gebruik van fossiele energie met 6% per jaar 

plannen de landen een groei met 2%.  

 

Intussen komt de tegenligger, het 

kantelpunt voor het klimaat, steeds 

sneller dichterbij. Maar ook het beeld van 

een kantelpunt klopt niet. Dit beeld 

suggereert dat we tot aan dat punt nog 

alle tijd hebben. Veel goedbedoelde 

beleidsplannen gaan uit van een 

comfortabele 30 jaar tot 2050. Volgens 

Climate Action Tracker moeten we de 

wereldwijde emissie van 50 miljard ton 

CO2-equivalenten per jaar al in 2030 

minstens tot de helft hebben 

teruggebracht, willen we het kantelpunt van 1,5 graad nog kunnen 

vermijden. In werkelijkheid zit de klimaatopwarming al in een hogere 

versnelling. De opwarming is ten gevolge van diverse positieve 

terugkoppelingen een exponentieel proces geworden. In december 

2020 riep voorzitter van de VN Antonia Guterres dan ook wanhopig 

uit dat de mensheid suïcidaal lijkt te zijn geworden. 

 

In 2020 schreef ik onder de 

titel kantelpunten voor 

Duurzaamnieuws.nl een 

serie columns over een stuk 

of twintig van deze 

versnellende factoren. De 

geïnteresseerde lezer doet er 

goed aan de site te volgen. 
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Exponentiele versnellingen tijdens de manoeuvre 

Maar ook voor de auto die inhaalt klopt het beeld niet. Een auto die 

even plank gas geeft om in te halen, kruipt ondanks de draaikolk in 

de tank steeds langzamer naar zijn topsnelheid. Veranderingen op 

het gebied van duurzame technologie nemen daarentegen 

exponentieel toe in snelheid. Een toename met 25% per jaar voor 

een klein beetje windenergie ten opzichte van fossiel lijkt in het begin 

tergend langzaam te verlopen. Het verandert in één jaar bijvoorbeeld 

van 2 naar 2,5%, maar diezelfde 25% groei geeft bij voortduring 

binnen 20 jaar wel een volledige vervanging van fossiel door 

duurzaam. 

Ten slotte klopt ook het beeld van de auto die wordt ingehaald niet. 

Hij kan op het laatste moment vloekend en toeterend op de rem 

trappen en zelfs de berm in schuiven. De oude technologie met 

fossiele brandstof en vleesconsumptie ondergaat echter al een flinke 

afremming als de inhaler nog maar net aan de manoeuvre is 

begonnen. Zodra de jaarlijkse groei van de omzet wegvalt, verdampt 

de winst en lopen de aandeelhouders weg. Verouderde technologie 

geraakt volgens een exponentieel verloop in een vrije val. Dit wordt 

fraai beschreven door Tony Seba in zijn boek: Clean Disruption.  

De afloop van de inhaalmanoeuvre wordt dus bepaald door drie 

snelheden die elk exponentieel verlopen en bovendien elkaar 

onderling beïnvloeden.  

Geen enkele toekomstvoorspeller 

kan deze afloop bepalen, laat 

staan dat beleidsmakers er iets 

mee kunnen. 

 

Eén ding is zeker, het zal er in de 

komende 25 jaar om spannen.  
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De kans bestaat dat we de overgang naar een 

duurzame wereld nog een poosje kunnen 

tegenhouden. In de VS wemelt het nog van de 

klimaatontkenners die betaald worden door de 

fossiele industrie. Zij hebben de oliebaronnen de 

Republikeinse partij in 

hun zak of aan een 

touwtje en deze hebben 

in 2016 een ziekelijk 

narcistische malloot op 

het schild gehesen die 

het land in de 

achteruitversnelling zette. Zijn tijd lijkt 

voorbij, maar het legertje acolieten in het 

Congres zit er nog.  

Het kan ook nog steeds dat de burgers zelf het allemaal niet willen of 

te ingewikkeld vinden, of met 

kortzichtige NIMBY argumenten blijven 

klagen dat windmolens en zonneweides 

lelijk zijn, of dat we het niet met elkaar 

eens worden over wie wat en waar 

eerst.  
 

 

Ik vergelijk die protesteerders vaak met 

patiënten die een spoedoperatie 

weigeren vanwege de kleur van dat 

rare OK-jasje.  

 

Ook door onderlinge verdeeldheid kunnen we met elkaar blijven 

zemelen en zeuren totdat we in de zesde uitstervingsgolf worden 

meegesleurd.  

Toch zal ik proberen het in de volgende columns wel iets leuker te 

maken door een aantal processen te beschrijven die tot een 

exponentiele versnelling van de inhaalmanoeuvre zullen leiden.  
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Goed nieuws voor jong en oud 

Voordat het nieuws door 

Corona werd overvleugeld 

deden op 20 september 

vorig jaar nog 4 miljoen 

mensen verspreid over 

163 landen mee aan een 

klimaatstaking. Volgens 

het Eenvandaag Opinie-

panel zou 61% van de 

groep tussen 18 en 35 jaar, dus ongeveer 2 miljoen jongeren in ons 

land, zich zorgen maken over klimaatverandering. Zij willen dat we er 

krachtdadig tegen optreden. Ook bij ongeveer 4 miljoen ouderen 

bestaan zorgen om het klimaat, maar dit betreft volgens deze 

opiniepeiling vooral de angst voor de portemonnee als we inderdaad 

fikse maatregelen zouden gaan treffen. Deze verhouding wordt min 

of meer weerspiegeld in de politieke verhoudingen in ons land. 

Daarmee brengt het klimaat niet alleen de politiek maar ook de 

gemoederen in een spagaat. 

Toch is er voor beide typen somberaars goed nieuws. Want het idee 

dat de transitie naar duurzame energie niet snel kan en niet 

betaalbaar zou kunnen zijn, klopt voor geen meter. 

Professor Dr Mark Z Jacobson heeft met een groep medewerkers 

van Stanford universiteit een knap stukje rekenwerk gedaan. Het 

artikel is te downloaden 2, maar ik heb het alvast voor u gelezen en 

samengevat. 

Voor 143 landen die samen 99,7% van alle CO2-emissie 

veroorzaken, hebben deze onderzoekers de transmissie naar 100% 

duurzame energie tot aan 2050 van top tot teen en tot in de kleinste 

details doorgerekend. 

 
2 https://www.cell.com/one-earth/fulltext/S2590-3322(19)30225-8 

https://www.cell.com/one-earth/fulltext/S2590-3322(19)30225-8
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Uitgangspunt daarbij is dat, om de klimaatdoelstellingen te halen 

omstreeks 2030 al 80% van de transitie bereikt moet zijn. Voor de 

transitie wordt geen biomassa ingezet en ook geen kernenergie en 

geen Carbon Capture en Storage (CCS). Het grootste deel van de 

duurzame energie (94%) wordt verkregen uit wind en zon en verder 

uit waterkracht, bodemwarmte en golfslag. Ook wordt in de plannen 

gebruik gemaakt van ondergrondse seizoensopslag van warmte, 

gewone waterkracht en opgepompte waterkracht alsmede opslag 

van waterstof en slimme netwerken waarmee vraag en aanbod op 

elkaar afgestemd worden. Per land wordt de optimale verhouding 

tussen deze bronnen doorgerekend, evenals het ruimtebeslag, de 

benodigde investeringen en de besparingen. 

De resultaten laten zien dat het energiegebruik tot aan 2050 met 57% 

kan afnemen doordat met moderne techniek veel minder verliezen 

optreden. Ook is er veel winst te behalen door lagere externe kosten, 

met name de veel lagere aantallen patiënten met longziektes. De 

uiteindelijke kosten voor energie zijn 61% lager, maar de sociale 
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kosten zijn met 91% zeer ruim lager. Deze bestaan voor iets meer 

dan de helft uit kosten vanwege schade aan gezondheid en voor de 

rest uit kosten voor klimaatschade. Het totale bedrag van deze 

schade voor de hele wereld waarvan bij de berekening is uitgegaan 

is US$ 58 trillion (= 58 x 1012) per jaar. Het team van Jacobson heeft 

dit zelf uitgerekend (tabel 15 en 16 van het supplement), maar het 

resultaat is in overeenstemming met de ramingen van het IMF. Het 

ruimtebeslag is minder dan 0,5% en er ontstaan wereldwijd 29 

miljoen meer banen dan er verloren gaan door het afbouwen van de 

fossiele sector. 

Voor heel Europa met 513 miljoen inwoners zou het voor de nieuwe 

energievoorziening gaan om een investering van $6,15 US trillion en 

jaarlijkse kosten van $674 miljard. Naar evenredigheid van aantal 

inwoners zou dat voor Nederland $23 miljard per jaar zijn. 

 

Klopt ook voor Nederland  

Dit komt aardig overeen met €25 miljard per jaar die ik met mijn 

sigarendoosmethode schatte in mijn column “Thierry Baudet belazert 

de kluit “ van 10 februari 2019. In dat stukje dat min of meer viraal 

ging, liet ik ook zien dat we nu aan fossiele brandstoffen circa €36 

miljard per jaar uitgeven en dat we aan indirecte kosten circa €31 

miljard kwijt zijn. Twee kostenposten die weg zullen vallen, waardoor 

we uiteindelijk niet duurder, maar veel en veel goedkoper uit zullen 

zijn. 

Een ambitie van 80% transitie in 2030 komen we niet veel tegen. De 

drie belangrijkste bezwaren: dat het niet hoeft, niet kan en niet 

betaalbaar is, worden door het rapport van Mark Jacobson 

gefundeerd naar de prullenbak verwezen. Het moet niet alleen snel, 

het kan ook snel en we houden er dik geld aan over. 
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Wijze rechters gaan het klimaat redden 

De succesvolle Klimaatzaak van Urgenda 

tegen de Nederlandse staat die begon in 

2013 en uiteindelijk in 2019 tot een 

uitspraak door de Hoge Raad leidde, heeft 

in diverse landen navolging gekregen. 

Inmiddels is advocaat Roger Cox nu 

betrokken bij een proces van Milieu-

defensie tegen Shell samen met zes 

andere organisaties (Greenpeace, 

Fossielvrij.NL, Waddenvereniging, Jongeren Milieu actief, ActionAid, 

BothEnds) en mede namens ruim 17.000 personen. Deze zaak is in 

april 2019 ingediend, de eerste hoorzittingen begonnen in december 

2020 en het geheel zal zoals alle rechtszaken nog wel enige jaren 

duren. Voorlopig denkt Shell weg te komen met een verweer waarin 

ze beweert juist voorop te lopen met maatregelen en dat een 

rechtszaak tegen Shell de consument niet zal verhinderen om auto 

te rijden. 

In de Verenigde Staten heeft het Hooggerechtshof in 2019 beslist dat 

staten en steden het recht hebben om aanklachten tegen de olie- en 

gasindustrie in te dienen. In een twaalftal gevallen waaronder New 

York en Baltimore was dat al gebeurd maar werd de zaak niet 

ontvankelijk verklaard. Deze zaken betroffen dan de eis tot 

schadevergoeding voor de opgelopen klimaatschade en de kosten 

voor de preventieve maatregelen zoals dijkverzwaring.  

Dit jaar start er een opmerkelijke nieuwe zaak door de openbare 

aanklager Karl A Racine van Washington District Columbia tegen 

ExxonMobile, BP, Chevron en Shell. In deze aanklacht gaat het om 

de doelbewuste misleiding van de consument door de vier bedrijven3.  

 
3 https://oag.dc.gov/sites/default/files/2020-06/DC-v-Exxon-BP-Chevron-Shell-Filed-

Complaint.pdf 

https://oag.dc.gov/sites/default/files/2020-06/DC-v-Exxon-BP-Chevron-Shell-Filed-Complaint.pdf
https://oag.dc.gov/sites/default/files/2020-06/DC-v-Exxon-BP-Chevron-Shell-Filed-Complaint.pdf
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Zij wisten al sinds 1950 dat het verbranden van olie en gas zou leiden 

tot gevaarlijke opwarming van de aarde door het broeikaseffect van 

CO2. In 1968 werd in een rapport door het American Petroleum 

Institute (API) voorspeld dat het CO2-gehalte zou stijgen van 280 naar 

370 ppm in het jaar 2000. In 1982 voorspelde wetenschappers van 

ExxonMobile dat het gehalte in 2019 naar 415 ppm zou gaan en dat 

is inderdaad gebeurd. Zij wisten ook dat de gevolgen desastreus 

zouden kunnen worden.  

Naarmate daar meer wetenschappelijke consensus over ontstond, 

hebben zij echter juist miljoenen uitgegeven aan campagnes om 

deze kennis te verdoezelen. Zij deden dat o.a. via organisaties zoals 

API, Gobal Climate Coalition en Advancement of Sound Science 

Coalition. Deze laatste organisatie was eerder al door de 

tabaksindustrie opgericht en een aantal van dezelfde 

pseudowetenschappers dienden nu de olie- en gasindustrie. 

De misleidende campagnes duurden tientallen jaren en lopen nog 

steeds door. Van de aanvankelijke ontkenning van klimaat-

verandering via de ontkenning dat de mens daarvoor 

verantwoordelijk zou zijn, richtte men zich op de onzekerheden in de 

klimaatmodellen en ging men vervolgens over tot het aanprijzen van 

de eigen producten als “clean”, “safe” en “emission reducing”. Men 

maakte goede sier met investeringen in duurzame alternatieven, 

maar dit was niet meer dan “greenwashing” omdat het slechts een 

kleine fractie van hun investeringen betrof (0,2% voor ExxonMobile 

en Chevron, 1,2% voor Shell en 2,3% voor BP) Tegelijkertijd werden 

vele miljarden geïnvesteerd in drastische vergroting van de productie 

en het aanboren van nieuwe bronnen. 

Indien deze zaak gewonnen wordt, zal er een boete betaald moeten 

worden en zal het district een tegencampagne inzetten met de 

waarheid over het gebruik van olie en gas. 

Al deze rechtszaken verlopen traag, maar ze kunnen hun schaduw 

vooruit werpen door bij te dragen tot bewustzijn van de beleggers dat 

hun aandelen in deze bedrijven straks in waarde zullen kelderen  
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Verzetshelden overwinnen tegenstribbeling 

Ruim dertig jaar na de toespraak van James Hansen in 1988 voor de 

Amerikaanse senaat, komt de verzetsstrijd tegen klimaatopwarming 

eindelijk op stoom en lijkt de strijd zich op tal van fronten te verharden. 

De inmiddels klassieke protesten van Greenpeace tegen 

walvisvangst en olieboorplatforms worden nu versterkt met 

protesterende schooljeugd wegens het aantasten van hun toekomst 

via de spijbelaars in de Friday for Future beweging van Greta 

Thunberg. Extinction Rebellion doet het nog wat feller met blokkades 

en Urgenda doet het met succes via de rechter en dit vindt ook in 

andere landen navolging. De beweging 350.org doet het via de 

wereldwijde desinvesteringscampagne om geen geld meer in fossiel 

te investeren (divestment campaign) en bereikte dit jaar al een totaal 

aan toezeggingen voor 11 US trillion dollar. 

Protesten komen echter ook van de andere kant. Olie- en gasreuzen 

saboteren natuurlijk al tientallen jaren het beleid. Regeringen dansen 

naar hun pijpen met wereldwijd US$5,2 US trillion overheidssteun via 

subsidies en belastingvoordelen en het niet belasten voor de schade 

aan mens en milieu4.   

De grootverbruikers stribbelen uiteraard ook tegen bij een eerlijke 

verdeling van de energiebelasting en tegen het meest effectieve 

middel, de Carbontax of CO2-belasting. De Nederlandse minister van 

economische zaken dreigt met het opheffen van de uiterst 

succesvolle salderingsregeling. De landbouworganisatie LTO verzet 

zich tegen het gebruik van landbouwgrond voor zonneparken en 

omwonenden verzetten zich tegen windmolens op land en vissers 

tegen windmolens op zee. De grote autofabrikanten belazeren 

iedereen met sjoemelsoftware en zetten de hakken in het zand tegen 

de onvermijdelijke overgang naar elektrisch rijden, en de VVD-ers, 

met in hun nek hijgende klimaatontkenners zoals Wilders en Baudet, 

verzetten zich tegen een lagere maximum snelheid en tegen het 

rekeningrijden. Burgers willen onder geen beding voor de kosten 

 
4 https://www.vox.com/2019/5/17/18624740/fossil-fuel-subsidies-climate-imf 

https://www.vox.com/2019/5/17/18624740/fossil-fuel-subsidies-climate-imf
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opdraaien als we van het gas af moeten en de gele hesjesbeweging 

dwingt de Franse president op de knieën. De veehouderij protesteert 

met ongekende felheid en duizenden tractoren tegen een inkrimping 

van de veestapel. Telegraaf en ANWB protesteren tegen een 

verhoging van de BPM met een paar tientjes terwijl de auto’s wel 

steeds groter, zwaarder en daardoor klimaatonvriendelijker worden.  

 

Maar toch 

Met alle respect voor huilende boerinnen en failliete bouwbedrijven 

vanwege de stikstofproblematiek, maar al dat oplaaiende verzet is 

slechts gefriemel in de marge vergeleken bij wat ons in de komende 

vijfentwintig jaar nog aan spanningen staat te wachten. Niet zozeer 

klimaatrampen en strenger beleid maar vooral nieuwe winstgevende 

en werkgelegenheid verschaffende technologische ontwikkelingen 

gaan de markt veroveren en dat zal al het getreuzel van overheden 

en protest van burgers overschaduwen.  

Als eerste voorbeeld de ondergang van de steenkoolindustrie door 

concurrentie van windmolens op korte termijn. Op iets langere termijn 

is de ondergang van de veehouderij te verwachten door concurrentie 

van kweekvlees. Tegelijkertijd is de ondergang van de olie-industrie 

ingezet door de opkomst van de elektrische auto.  

 

Kolen 

De steenkoolindustrie is ondanks Trump in de VS en het verzet van 

Polen in Europa al in een vrije val gekomen en ook kernenergie is 

vanwege de extreem hoge kosten vrijwel ten dode opgeschreven5.  

Vanwege de enorm sterke economische groei in India en China is de 

productie en het gebruik van steenkool daar nog wel iets 

toegenomen, maar dat zal niet lang meer duren want stroom uit wind 

en zon is nu al goedkoper dan uit steenkool of gas. De verwachting 

is zeer reëel dat steenkool binnen twintig jaar geheel van het toneel 

zal verdwijnen.  

 
5 https://www.carbontracker.org/reports/apocoalypse-now/ 

https://www.carbontracker.org/reports/apocoalypse-now/
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In de afgelopen tien jaar is de hoeveelheid groene stroom op het 

totale stroomverbruik in de wereld toegenomen van 8,6 naar 22,5%6. 

Hoewel de windmolens op zee wereldwijd nu nog maar 0,3% van de 

stroom leveren, verwacht het Internationaal Energie Agentschap 

(IEA) dat dit percentage heel snel zal groeien naar 5%[7, 8].  

In Europa groeide de capaciteit van offshore wind in 2019 met 16% 

en dat terwijl de technologie nog maar aan het begin staat. 

 

Kweekvlees 

Tenslotte is er nog een andere 

technologische ontwikkeling 

gaande die veel van de 

huidige protesten naar de 

marge zal doen verdwijnen. 

Dit betreft de 

vleesconsumptie. Het is niet 

te verwachten dat het aantal 

mensen dat om principiële 

reden volledig vegetarisch eet heel snel meer zal worden dan de 

huidige 4%. De verandering komt door de vleesvervangers en de 

flexitariërs. De vleesvervangers op basis van soja, tarwe, 

kikkererwten en lupine zijn nu al een redelijk succes, maar smaak en 

structuur laten nog wat te wensen over. De grote klap moet nog 

komen doordat het kweekvlees de markt gaat veroveren. Optimisten 

denken dat dit binnen tien jaar zal gebeuren. Toch hoeven we er niet 

zo lang op te wachten.  

Als we anticiperend op die toekomst in Nederland al vast 10% minder 

vlees gaan produceren, komt er zoveel landbouwgrond vrij dat we 

daarop wel twintig keer de voor ons land benodigde hoeveelheid 

 
6 https://www.power-technology.com/comment/renewable-energy-reach-22-5-share-

global-power-mix-2020/ 
7 http://theconversation.com/solar-pv-and-wind-are-on-track-to-replace-all-coal-oil-
and-gas-within-two-decades-94033 
8 https://cleantechnica.com/2019/10/28/offshore-wind-to-increase-15-fold-and-
become-1-trillion-industry-says-iea/ 

https://www.power-technology.com/comment/renewable-energy-reach-22-5-share-global-power-mix-2020/
https://www.power-technology.com/comment/renewable-energy-reach-22-5-share-global-power-mix-2020/
http://theconversation.com/solar-pv-and-wind-are-on-track-to-replace-all-coal-oil-and-gas-within-two-decades-94033
http://theconversation.com/solar-pv-and-wind-are-on-track-to-replace-all-coal-oil-and-gas-within-two-decades-94033
https://cleantechnica.com/2019/10/28/offshore-wind-to-increase-15-fold-and-become-1-trillion-industry-says-iea/
https://cleantechnica.com/2019/10/28/offshore-wind-to-increase-15-fold-and-become-1-trillion-industry-says-iea/
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zonneparken kunnen realiseren9. De financiële opbrengst van die 

zonneparken kan de verminderde omzet van vlees bij de veeboeren 

ruimschoots compenseren.  

Volgens een scenario gemaakt door de FAO waarbij in 2030 alleen 

de consumptie van vlees van koeien en schapen wereldwijd is 

gestopt, zou de emissie van broeikasgassen met minstens 10% 

verlaagd worden tot 35 miljard ton CO2. Bovendien komt er dan 1 

miljard ha landbouwgrond vrij voor een andere bestemming. Zoals 

berekend door Mark Jacobson zal door de transitie naar elektrische 

technologie met een hogere efficiency het primaire energieverbruik 

gehalveerd worden. Als dan de daarvoor benodigde elektriciteit niet 

met kolen en gascentrales wordt opgewekt maar in gelijke mate met 

PV en windturbines, zou 0,15 miljard ha met zonneparken al 

voldoende zijn.10 

 

Natuurlijk zal het grotendeels verdwijnen van de veestapels in de hele 

wereld grote economische gevolgen hebben. Het is een illusie dat dit 

geruisloos en zonder pijn zal gebeuren. Maar zelfs een wereldwijde 

landbouwcrisis zal op termijn de omschakeling niet 

tegenhouden[11,12,13,14,15,16].  

 
9 https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i16083/holland-solar-zonneparken-

leggen-minimaal-beslag-op-landbouwgrond 
10  http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/fsn/docs/Wirsenius_et_al_Agric_Syst__ 

Land_use_in_2030.pdf 

11  https://www.cnbc.com/2019/10/10/future-meat-technologies-a-lab-grown-meat-

start-up-raises-14-million-dollars.html 
12  https://futuristspeaker.com/future-of-agriculture/the-future-of-the-cultured-meats-

industry-in-2040/ 
13  https://www.nrc.nl/nieuws/2019/05/01/kan-vega-de-vleesmarkt-ontwrichten-

a3958700 
14  https://www.rtlz.nl/life/lifestyle/artikel/4822471/vega-beyond-meat-supermarkten-

hoogleraar-nepplees-plantaardig 
15 https://www.reportlinker.com/p04278532/Global-Meat.html 
16  https://www.alliedmarketresearch.com/press-release/global-meat-substitute-

market.html 

https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i16083/holland-solar-zonneparken-leggen-minimaal-beslag-op-landbouwgrond
https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i16083/holland-solar-zonneparken-leggen-minimaal-beslag-op-landbouwgrond
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/fsn/docs/Wirsenius_et_al_Agric_Syst__
https://www.cnbc.com/2019/10/10/future-meat-technologies-a-lab-grown-meat-start-up-raises-14-million-dollars.html
https://www.cnbc.com/2019/10/10/future-meat-technologies-a-lab-grown-meat-start-up-raises-14-million-dollars.html
https://futuristspeaker.com/future-of-agriculture/the-future-of-the-cultured-meats-industry-in-2040/
https://futuristspeaker.com/future-of-agriculture/the-future-of-the-cultured-meats-industry-in-2040/
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/05/01/kan-vega-de-vleesmarkt-ontwrichten-a3958700
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/05/01/kan-vega-de-vleesmarkt-ontwrichten-a3958700
https://www.rtlz.nl/life/lifestyle/artikel/4822471/vega-beyond-meat-supermarkten-hoogleraar-nepplees-plantaardig
https://www.rtlz.nl/life/lifestyle/artikel/4822471/vega-beyond-meat-supermarkten-hoogleraar-nepplees-plantaardig
https://www.reportlinker.com/p04278532/Global-Meat.html
https://www.alliedmarketresearch.com/press-release/global-meat-substitute-market.html
https://www.alliedmarketresearch.com/press-release/global-meat-substitute-market.html
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De EV’s komen stilaan nabij 

Big oil is groot en machtig. De omzet van ruwe olie en de productie 

van allerlei voertuigen, schepen en vliegtuigen met motoren die op 

benzine, dieselolie of kerosine draaien, bedraagt bij elkaar meer dan 

US$ 3 trillion (3 x 10 12) per jaar. Ruim een kwart van de hele 

wereldeconomie draait direct en indirect om ruwe olie en olie-

derivaten. Een dergelijk groot economisch belang vertaalt zich ook in 

vrijwel onbeperkte macht over de politiek en invloed op internationale 

relaties. Toch heeft ook deze reus een achilleshiel want zonder vraag 

naar olie zou het snel over zijn.  

Allereerst bestaat het hele verdienmodel uit de combinatie van 

gigantische volumes met kleine marges. Ten tweede wordt de 

marktprijs van olie niet bepaald door de reële productiekosten maar 

door de verhouding tussen vraag en aanbod en ten derde is de 

industrie sterk afhankelijk van kapitaalsinvesteerders. Door de 

combinatie van deze drie factoren gaat deze industrie al onderuit bij 

een verlaging van de vraag met 5 -10% en het uitzicht op nog sterkere 

verlaging. Een dergelijke verlaging zit er op korte termijn aan te 

komen door de razendsnelle opkomst van de elektrische auto, ofwel 

EV.   

Er rijden momenteel 1 miljard personenauto’s op de wereld rond. 

Samen met grotere bedrijfsvoertuigen zijn er in totaal zelfs 1,4 miljard 

motorvoertuigen. Per jaar worden er 80 miljoen nieuwe 

personenauto’s verkocht, dus 8% van het bestand en daarmee zou 

het in theorie minimaal 12,5 jaar duren voordat ze allemaal zijn 

vervangen17.  

 

In 2016 was het percentage auto’s met een stekker nog minder dan 

0,9% van de nieuw verkochte auto’s, maar in het eerste halfjaar van 

2019 was het aandeel EV’s bij de nieuw aangekochte auto’s 

 
17 https://www.worldometers.info/cars/ 

https://www.worldometers.info/cars/


35 
 

wereldwijd al 9%. Er zijn nu 31 EV modellen beschikbaar in de 

prijsklasse tot € 50.000 en de kosten per km zijn nu al beduidend 

lager dan voor benzineauto’s. Volgens het Internationaal Energie 

Agentschap zal het marktaandeel van de EV dan ook snel naar de 

30% stijgen. In Noorwegen steeg het aantal stekkerauto’s in de 

afgelopen 5 jaar exponentieel met 70% per jaar en er worden daar 

nu bijna alleen nog 

maar EV’s gekocht. 

[18]  

De wereldwijde 

verkoop van auto’s 

met dieselmotor 

loopt daarentegen 

sinds dieselgate al 

snel terug en die 

voor benzineauto’s 

stagneert al19,20,21.  

Bij een markt-aandeel van 25% zou het echter toch nog 50 jaar duren 

voordat alle auto’s een stekker hebben.  

Ook de elektrificatie van de 0,4 miljard grotere bedrijfsauto’s moet 

eigenlijk nog op gang komen, maar de introductie van de elektrische 

stadsbus verloopt daarentegen al heel snel. In 2017 was al 13% van 

de 3 miljoen stadsbussen in de wereld elektrisch22. In 2019 was dit al 

verdubbeld tot 26%.  

Het zou me niets verbazen als we al over 20 jaar vanaf nu allemaal 

elektrisch rijden.    

 
18 https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_car_use_by_country 
19 https://www.ft.com/content/6162bf96-65bd-11e9-b809-6f0d2f5705f6 
20 https://www.statista.com/statistics/200002/international-car-sales-since-1990/ 
21  https://www.best-selling-cars.com/global/2018-full-year-international-worldwide-

car-sales-and-global-market-analysis/ 
22  https://www.sustainable-bus.com/electric-bus/electric-bus-public-transport-main-

fleets-projects-around-world/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_car_use_by_country
https://www.ft.com/content/6162bf96-65bd-11e9-b809-6f0d2f5705f6
https://www.statista.com/statistics/200002/international-car-sales-since-1990/
https://www.best-selling-cars.com/global/2018-full-year-international-worldwide-car-sales-and-global-market-analysis/
https://www.best-selling-cars.com/global/2018-full-year-international-worldwide-car-sales-and-global-market-analysis/
https://www.sustainable-bus.com/electric-bus/electric-bus-public-transport-main-fleets-projects-around-world/
https://www.sustainable-bus.com/electric-bus/electric-bus-public-transport-main-fleets-projects-around-world/
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De ondergang van big oil 

De te verwachten exponentieel stijgende opkomst van elektrisch 

vervoer zal betekenen dat er al binnen 4 à 5 jaar een situatie wordt 

bereikt met 5 -10% minder benzineverbruik. Daarmee wordt een 

negatieve spiraal ingezet met lagere olieproductie, lagere marktprijs 

en gezien de stijgende 

productiekosten, aanzienlijk 

minder winst voor big oil23.  

Nu al lijden diverse 

oliestaten grote verliezen 

doordat de olieprijzen op de 

wereldmarkt te laag zijn. 

Door het Corona-jaar is de 

vraag naar olie met 30% 

gedaald en daalde de 

marktprijs zo sterk dat in 

Texas honderden kleine frackers failliet zijn gegaan met achterlating 

van niet afgedichte boorputten en een hoop chemische rotzooi. 

Hoewel men in de periode tussen 1960 en 2000 nog uitkwam met 2 

tot 20 dollar per vat, raakt de goedkope olie op en zijn ook de 

productiekosten enorm gestegen waardoor er nu bij 60 dollar per vat 

toch veel minder geld verdiend kan worden 24 . Volgens Wood 

Mackenzie moet voor een neutrale cash flow bij de 40 belangrijkste 

producenten de prijs minimaal tussen 50 en 80 dollar per vat zijn25.  

 

 
23  https://www.jato.com/internal-combustion-engines-ice-counted-for-over-90-of-

global-car-sales-in-h1-2019/ 
24 https://www.statista.com/statistics/262858/change-in-opec-crude-oil-prices-since-

1960/ 
25 http://crudeoilpeak.info/oil-price-analysis 

https://www.jato.com/internal-combustion-engines-ice-counted-for-over-90-of-global-car-sales-in-h1-2019/
https://www.jato.com/internal-combustion-engines-ice-counted-for-over-90-of-global-car-sales-in-h1-2019/
https://www.statista.com/statistics/262858/change-in-opec-crude-oil-prices-since-1960/
https://www.statista.com/statistics/262858/change-in-opec-crude-oil-prices-since-1960/
http://crudeoilpeak.info/oil-price-analysis
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[26,27] 

Een enkel jaartje minder winst is voor de grote olieproducenten geen 

groot probleem. Men is gewend aan fluctuerende prijzen en ze 

kunnen best een veer laten. De invloed van meer of minder 

investeringen in nieuwe productie laat zich ook pas over een langere 

periode merken. Maar als de trend doorzet en het verlies niet wordt 

hersteld, lopen de aandeelhouders weg en raakt het kapitaal voor 

nieuwe investeringen op en stort deze industrietak in.   

 
26 https://www.statista.com/statistics/262858/change-in-opec-crude-oil-prices-since-

1960/ 
27  https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-impact-of-coronavirus-

covid-19-and-the-global-oil-price-shock-on-the-fiscal-position-of-oil-exporting-

developing-countries- 

https://www.statista.com/statistics/262858/change-in-opec-crude-oil-prices-since-1960/
https://www.statista.com/statistics/262858/change-in-opec-crude-oil-prices-since-1960/
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-impact-of-coronavirus-covid-19-and-the-global-oil-price-shock-on-the-fiscal-position-of-oil-exporting-developing-countries-
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-impact-of-coronavirus-covid-19-and-the-global-oil-price-shock-on-the-fiscal-position-of-oil-exporting-developing-countries-
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-impact-of-coronavirus-covid-19-and-the-global-oil-price-shock-on-the-fiscal-position-of-oil-exporting-developing-countries-
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Break even prijzen doen de das om 

Nog belangrijker zijn de problemen met de nationale 

huishoudboekjes vanwege de zgn. breakeven prijs waarbij de 

productie en export per land niet meer voldoende is voor dekking van 

het nationale budget. In de 20 grootste olie-exporterende landen 

draagt olie export tussen 99% (Irak) en 60% (Bolivië) bij aan de 

export. Bij een te lage marktprijs zullen landen als Venezuela, Libië, 

Nigeria, Iran en Irak en nog wat Arabische oliestaten onherroepelijk 

afglijden naar een volledige economische ineenstorting28.  

Die fiscal breakeven price voor olie varieert tussen $40 per barrel 

voor sommige Arabische olievelden en $117 per barrel voor 

Venezuela en $184 per barrel voor Libië [2930].  

De huidige situatie met een prijs rond de $60 per barrel is dus al niet 

erg rooskleurig. Het beeld van de 

onvoorstelbare rijkdom van de 

oliestaten zoals in Saoedi Arabië 

en Kuwait is in veel andere landen 

die te zwaar op olie leunen al 

veranderd in een beeld van ellende 

en armoede. Dit probleem zal 

toenemen en binnen 10 jaar is te 

verwachten dat de hele oliewereld 

in een economische crisis terecht 

komt. Daar moeten we niet al te 

somber over doen, want het zal de enige snelle weg zijn naar minder 

CO2-uitstoot en het grote kapitaal zal snel een andere en hopelijk 

duurzamer weg vinden om te renderen.  

 
28  https://marketupdate.nl/nieuws/grondstoffen/grafiek-welk-land-is-meest-afhankelijk 

-van-export-olie/ 
29  http://suffragio.org/2014/12/17/could-norway-benefit-from-the-oil-price-decline/ 

breakeven-brent/ 
30  https://marketupdate.nl/nieuws/grondstoffen/grafiek-welk-land-is-meest-afhankelijk 

-van-export-olie/ 

https://marketupdate.nl/nieuws/grondstoffen/grafiek-welk-land-is-meest-afhankelijk%20-van-export-olie/
https://marketupdate.nl/nieuws/grondstoffen/grafiek-welk-land-is-meest-afhankelijk%20-van-export-olie/
http://suffragio.org/2014/12/17/could-norway-benefit-from-the-oil-price-decline/%20breakeven-brent/
http://suffragio.org/2014/12/17/could-norway-benefit-from-the-oil-price-decline/%20breakeven-brent/
https://marketupdate.nl/nieuws/grondstoffen/grafiek-welk-land-is-meest-afhankelijk%20-van-export-olie/
https://marketupdate.nl/nieuws/grondstoffen/grafiek-welk-land-is-meest-afhankelijk%20-van-export-olie/
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De achilleshiel van big fossil 

De productie van 80 miljoen barrels ruwe olie per dag leveren bij een 

prijs van $65 per barrel gemiddeld $5,2 miljard omzet per dag, dus 

US$1,9 trillion (US trillion = 1012) per jaar. De 8 miljard ton kolen die 

jaarlijks in de wereld geproduceerd worden geven bij een gemiddelde 

prijs van $100 per ton een totale marktwaarde van ongeveer $0,8 

trillion. De 4 US trillion m3 aardgas die per jaar geproduceerd wordt, 

heeft bij een gemiddelde marktwaarde van $0,3 /m3 een waarde van 

$1,2 US trillion. 

In totaal is de omzet voor kolen, olie en gas jaarlijks  1,9 +0,8+1,2 = 

$3,9 US trillion.  

Dit zijn dan alleen nog maar de fossiele grondstoffen. Het transport 

van kolen en olie over de wereldzeeën, de raffinage van olie en de 

distributie van benzine vertegenwoordigen ook nog een enorme 

economische waarde evenals de bedrijven die gasleidingen 

aanleggen . 

Daarnaast hebben de energiebedrijven die elektriciteit produceren 

met steenkool en gas en alle automobielbedrijven met 

explosiemotoren een astronomische waarde. Alleen al de jaarlijkse 

productie van circa 60-80 miljoen auto’s met verbrandingsmotor 

leveren een omzet van ongeveer $0,9 US trillion. 

Bij benadering is de waarde van deze aan fossiele grondstoffen 

gerelateerde handel dus minstens $4,8 US trillion, gelijk aan 30% van 

de totale wereldhandel van $16 US trillion per jaar. 

Behalve een jaarlijkse waarde van de omzet, hebben al die bedrijven 

bij elkaar ook een totale aandelenwaarde. Alleen al de 1500 olie en 

gasbedrijven in de wereld hebben een waarde van $ 4,65 US trillion. 

Zo’n 117 verschillende bedrijven hebben bij elkaar $ 150 miljard 

aandelen in de steenkoolindustrie en de totale auto-industrie heeft 

een totale aandelenwaarde van $2 US trillion. 

Aan deze grote commerciële belangen zitten ook nationale en 

politieke belangen gekoppeld. In veel landen danst de regering naar 
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de pijpen van big fossil. Het is dan ook niet verbazend dat de 

president van Australië liever de belangen van de steenkoolindustrie 

behartigt dan die van duurzame energie en dat Trump zeer selectief 

alleen de belangen van de olie- en gasindustrie in zijn beleid laat 

meetellen. Ook Rusland en Saoedi Arabië zijn er geen voorstander 

van hun belangrijkste industrietak vaarwel te zeggen en dat geldt ook 

voor Duitsland dat niet voorop loopt in de productie van elektrische 

auto’s.  

Kortom, de belangen zijn zo groot en de machtsverdelingen zodanig 

dat een snelle transitie naar duurzame energievoorziening vrijwel 

uitgesloten lijkt te zijn.  

 

Lichtpuntjes 

Toch zijn er lichtpuntjes, waardoor dit beeld zo maar kan veranderen, 

want ook de sterkste reus heeft een Achilleshiel en zelfs Goliath 

sneuvelde door een onnozel steentje uit een katapult van de kleine 

David. 

Om dit in te zien heb ik op grond van diverse bronnen [31,32,33,34,35,36 

een schema getekend met de belangrijkste geldstromen naar 

fossiele en naar duurzame energie.  

De dikste pijl van 4800 miljard dollar betreft geen betaling door de 

industrie maar een bedrag dat eigenlijk zou moeten worden betaald 

vanwege de externe kosten door schade aan gezondheid en milieu. 

Deze kosten worden echter doorgeschoven naar de maatschappij en 

de toekomst. Bijna alle economen bepleiten daarom de wereldwijde 

 
31 https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2019 
32 https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/presentation_l._varro.pdf 
33 https://www.irena.org/-

/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2016/IRENA_REmap_externality_methodolo
gy_2016.pdf?la=en&hash=BD6A27309FE1D02832803E5F203495F44C04B604 
34 https://www.irena.org/-

/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2016/IRENA_REmap_externality_brief_2016
.pdf 
35 https://www.ucsusa.org/resources/hidden-costs-fossil-fuels 
36 https://skepticalscience.com/print.php?r=364 

https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2019
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/presentation_l._varro.pdf
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2016/IRENA_REmap_externality_methodology_2016.pdf?la=en&hash=BD6A27309FE1D02832803E5F203495F44C04B604
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2016/IRENA_REmap_externality_methodology_2016.pdf?la=en&hash=BD6A27309FE1D02832803E5F203495F44C04B604
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2016/IRENA_REmap_externality_methodology_2016.pdf?la=en&hash=BD6A27309FE1D02832803E5F203495F44C04B604
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2016/IRENA_REmap_externality_brief_2016.pdf
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2016/IRENA_REmap_externality_brief_2016.pdf
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2016/IRENA_REmap_externality_brief_2016.pdf
https://www.ucsusa.org/resources/hidden-costs-fossil-fuels
https://skepticalscience.com/print.php?r=364
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invoering van een carbontax als het enige werkzame 

beleidsinstrument om het klimaatprobleem aan te pakken. Maar dat 

is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Zouden we deze $ 4,8 trillion 

externe kosten verdelen over de 36 miljard ton CO2 dan zou daar een 

prijs van $133 per ton CO2 uitkomen.  
 

In 2017 was ongeveer 20 – 25% van de CO2-emissie in de wereld op 

de één of andere manier belast met een soort van carbontax. De 

hoogte van de belastingen is echter lang niet genoeg om de 

gigantische externe kosten voor gezondheid, milieu en klimaat te 

dekken[37,38,39].  

Bij het wereldwijd invoeren van een CO2-belasting à $133 per ton zou 

de totale winst van big fossil in elkaar storten. Door de grote 

commerciële en politieke belangen en machthebbers zoals Putin, 

Trump en Bin Salman zal dat dan ook niet zo snel gebeuren.  

Ook de bereidheid van regeringen om de directe en indirecte 

subsidies voor fossiel te stoppen is niet groot. Daar zijn in G20 

 
37 https://thenarwhal.ca/reality-stephen-harper-vs-reality-carbon-taxes/ 
38  https://www.wri.org/blog/2015/06/carbon-pricing-gains-popularity-governments-

businesses 
39  https://bioenergyinternational.com/markets-finance/101-countries-consider-

carbon-pricing-as-part-of-paris-agreement-commitments 

https://thenarwhal.ca/reality-stephen-harper-vs-reality-carbon-taxes/
https://www.wri.org/blog/2015/06/carbon-pricing-gains-popularity-governments-businesses
https://www.wri.org/blog/2015/06/carbon-pricing-gains-popularity-governments-businesses
https://bioenergyinternational.com/markets-finance/101-countries-consider-carbon-pricing-as-part-of-paris-agreement-commitments
https://bioenergyinternational.com/markets-finance/101-countries-consider-carbon-pricing-as-part-of-paris-agreement-commitments
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verband en in het Parijs akkoord weliswaar afspraken over gemaakt, 

maar de praktijk is weerbarstiger[40,41.  

 

Het eerste lichtpuntje is echter de inmiddels concurrerende prijs van 

energie uit wind en zon. Afgezien van de benodigde aanpassingen 

aan de infrastructuur vanwege extra zware elektriciteitsleidingen en 

energieopslag zijn de over langere tijd gemiddelde prijzen per kWh 

geleverde stroom de zogenaamde Levelised Cost Of Energy (LCOE) 

voor energie uit hernieuwbare bronnen de laatste jaren drastisch 

gedaald en inmiddels gelijk of lager dan voor energie uit fossiele 

bronnen42.  

Zolang de groei van het totale energieverbruik in de wereld nog groter 

is dan het aandeel dat door duurzame energie wordt afgesnoept, kan 

big fossil nog blijven produceren.  

In de laatste 50 jaar groeide het gebruik van fossiele energie 

gemiddeld met 2% per jaar. Wel vindt er een verschuiving plaats van 

kool naar gas. Gas groeide met 3,1% en kool met 1,5%. Bij het totaal 

van 125.000 TWh voor 2015 betekent een voortzetting van die groei 

een jaarlijkse toename van de vraag naar fossiele energie met 2500 

TWh.  

Energie uit wind en zon groeide in de afgelopen 10 – 15 jaar met 20 

resp. 30% per jaar veel sterker. Op een totaal van 1853 TWh per jaar 

in 2018 zou voortzetting van de groei met gemiddeld 25% per jaar 

een toename van 463 TWh hebben betekend. Deze groei lijkt 

vooralsnog dus geen grote bedreiging voor de omzet van fossiel. Big 

fossil denkt dat de groeicijfers uit het verleden een garantie zijn voor 

de toekomst en maakt zich nog geen zorgen. Maar bij de veel snellere 

exponentiele groei van energie uit wind en zon kan dat heel snel 

 
40 https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WP/2019/WPIEA2019089.ashx 
41 https://energypost.eu/400bn-in-global-fossil-fuel-consumption-subsidies-twice-that-

for-renewables/ 
42 https://en.wikipedia.org/wiki/Cost_of_electricity_by_source 

https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WP/2019/WPIEA2019089.ashx
https://energypost.eu/400bn-in-global-fossil-fuel-consumption-subsidies-twice-that-for-renewables/
https://energypost.eu/400bn-in-global-fossil-fuel-consumption-subsidies-twice-that-for-renewables/
https://en.wikipedia.org/wiki/Cost_of_electricity_by_source
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veranderen43. In 2025 zou fossiele energie al ingehaald zijn door wind 

en zon.  

Voor de elektriciteitsproductie verloopt de overgang naar duurzamer 

nog sneller. In 2018 was 45% van alle nieuwe capaciteit duurzaam 

(inclusief biomassa en waterkracht) en werd al 26% duurzaam 

opgewekt. Toch is ook deze groeisnelheid nog niet groot genoeg voor 

een succesvolle inhaalmanoeuvre44. 

Anders wordt het wanneer de omzet van fossiel gaat dalen. Voor 

steenkool en ruwe olie lijkt dat punt al daadwerkelijk of bijna bereikt 

te zijn. Door de dalende verhouding tussen vraag en aanbod zal de 

marktprijs dalen en de winst verdampen. Op de korte termijn kan 

productiebeperking door afspraken van OPEC landen of door 

oorlogen de marktprijs nog redden, maar vroeg of laat raakt die 

mogelijkheid uitgeput en is de rek er uit. 

 

Het tweede lichtpuntje is het succes van de desinvestment beweging 

350.org. In 2019 hebben beleggingsfondsen met een waarde van 

US$11 trillion toegezegd zich terug te trekken uit fossiele energie. Dit 

is weliswaar niet hetzelfde als het bedrag dat daadwerkelijk uit fossiel 

wordt terug getrokken maar het levert wel een enorm aandeel in de 

vermindering van de kapitaalstroom richting fossiel45. 

De deisinvestment beweging is nog maar enkele jaren gaande en 

werd in eerste instantie aangevoerd door instituties met een ideële of 

morele motivatie zoals kerken en universiteiten. De grote 

investeerders en beleggers laten zich niet in de eerste plaats leiden 

door morele aspecten en klimaateffecten, maar op de combinatie van 

rendement en risico. De combinatie van de eerste aanzetten tot 

carbontax met een lagere marktwaarde vanwege minder vraag en 

lagere LCOE voor energie uit wind en zon levert echter een lager 

 
43 https://en.wikipedia.org/wiki/World_energy_consumption#/media/File:Bp_world_en

ergy_consumption_2016.gif 
44 https://www.iea.org/reports/tracking-power-2019/renewable-power 
45 https://350.org/11-trillion-divested/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/World_energy_consumption#/media/File:Bp_world_energy_consumption_2016.gif
https://en.wikipedia.org/wiki/World_energy_consumption#/media/File:Bp_world_energy_consumption_2016.gif
https://www.iea.org/reports/tracking-power-2019/renewable-power
https://350.org/11-trillion-divested/
https://350.org/11-trillion-divested/
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rendement voor aandelen in fossiel. Hierdoor ontstaat vanzelf een 

derde lichtpuntje. 

 

Zodra de bereidheid tot investeren in fossiel afneemt, daalt de 

waarde van de aandelen. De grote beleggers van kapitaal houden 

daar niet van en zullen besluiten hun aandelen te verkopen voordat 

de waarde te veel daalt. Het effect is een nog sterkere waardedaling 

en het is zelfs mogelijk dat er daardoor een wereldwijde beurscrisis 

ontstaat. Die dreiging vormt een enorm risico voor de belleger 

.Sommige beleggers vinden dat leuk en speculeren op stijgingen en 

dalingen, maar de verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen 

hebben juist een hekel aan risico’s. In de afweging tussen rendement 

en risico zullen steeds meer institutionele beleggers de fossiele 

industrie willen verlaten. 

 

Het vierde lichtpuntje is dat dit proces totaal niet door regeringen of 

bedrijven is te beïnvloeden. Beleggers trekken zich niets aan van 

nationale grenzen en wetten en kunnen met de snelheid van het licht 

geld vanuit het ene fonds naar een ander fonds overbrengen. 

De enige rem op dit proces is de aanwezigheid van voldoende 

alternatieve potjes om in te beleggen. De groei van duurzame energie 

uit wind en zon en de gehele transitie naar elektrisch vervoer ter land, 

ter zee en in de lucht is weliswaar indrukwekkend maar toch nog te 

beperkt voor de gigantische kapitaalstromen in de wereld. 

Bezwaarprocedures, bestemmingsplannen, beperkingen in de 

infrastructuur en technische beperkingen houden een snellere groei 

tegen. Deze traagheid betekent een tekort aan alternatieve 

beleggingsfondsen en voorkomt voorlopig nog een totale 

economische crisis 

 

Toch is een combinatie van deze vier lichtpuntjes zeer realistisch en 

voldoende reden voor somberaars om de toekomst met enige hoop 

tegemoet te zien. 

  



45 
 

 

Als de rook van Mordor optrekt 

 

Ooit de zwarte rookpluim achter een oude diesel ingeademd? Nou 

dan bent u niet de enige. Maar hoewel steeds meer diesels uit ons 

straatbeeld gaan verdwijnen, ademen nog zo’n 3 miljard mensen in 

ontwikkelingslanden dagelijks roet in van de open houtvuurtjes 

waarop ze hun eten koken. Doordat de roetdeeltjes kleiner dan 2,5 

micron zijn, gaan ze bij inademing dwars door de longen de 

bloedbaan in en dat is niet gezond. Per jaar overlijden dan ook 8 

miljoen mensen voortijdig aan hart- en vaatziektes, longziektes en 

kanker veroorzaakt door roet in binnen- of buitenlucht. De helft 

daarvan door open houtvuurtjes voor de kookpot. Niet voor niets 

kunnen we roetwolken vergelijken met de dodelijke wolken van 

Mordor uit de “The Lord of the Rings” van Tolkien. [46] 

 

 
46  https://www.dailymail.co.uk/news/article-2236191/Mt-Tongariro-erupted-New-

Zealands-Mount-Doom-volcano-Lord-Rings-erupts.html 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-2236191/Mt-Tongariro-erupted-New-Zealands-Mount-Doom-volcano-Lord-Rings-erupts.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-2236191/Mt-Tongariro-erupted-New-Zealands-Mount-Doom-volcano-Lord-Rings-erupts.html


46 
 

Roet is overal 

Roet kwam vroeger uit elke schoorsteen en maakte de witte 

kalksteen van menig kerkgebouw zwart, maar het komt ook nu nog 

uit de schoorsteen van kolencentrales, uit de schoorsteen van 

zeeschepen, uit de uitlaat van tweetakt motoren met mengsmering 

zoals brommers, bladblazers en grasmaaiers en van talloze 

dieselmotoren en generatoren zonder roetfilters. Het komt natuurlijk 

ook vrij bij bosbranden of bij slecht werkende houtkachels, open 

haarden en het affakkelen van aardgas bij olie- en gaswinning. Je 

kunt er dus haast niet aan ontsnappen. Schattingen over de totale 

hoeveelheid uitgestoten roet lopen wijd uiteen van 2 tot 29 megaton 

per jaar en gemiddeld 14 megaton door menselijke oorzaak.  

 

Roet en klimaat 

Behalve de aanslag op de gezondheid van mensen, heeft roet een 

heel sterk effect op het klimaat. De kleine deeltjes stijgen hoog op in 

de atmosfeer en absorberen daar de energie van de zon. Ze vormen 

een warme deken waardoor de aarde opwarmt. Omdat die absorptie 

per ton roet in de atmosfeer een paar duizend keer sterker is dan voor 

een ton CO2 is het van belang te weten hoeveel roet er gemiddeld in 

de atmosfeer aanwezig is. Dat is moeilijk te bepalen omdat de 

roetdeeltjes een vrij korte tijd in de atmosfeer verblijven en er ook 

continue weer nieuwe rookpluimen worden uitgestoten. Een 

voorzichtige schatting met behulp van satellietopnames komt er op 

uit dat de bijdrage van roet aan de klimaatopwarming overeenkomt 

met 14 miljard ton CO2-equivalenten per jaar en dat is veel 

vergeleken met de 36 miljard ton van CO2 zelf. 

Maar er kunnen ook regionale of lokale effecten optreden doordat de 

wolkenvorming wordt beïnvloed en regen wegblijft of ergens anders 

valt dan gebruikelijk. Zo kan een gebied dat wegens langdurige 

droogte geteisterd wordt door bosbranden, vanwege het lokale effect 

van roet in de lucht nog meer droogte verwachten.  
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Roet verdwijnt veel sneller dan CO2 

Gelukkig komen roetdeeltjes na een paar weken met regen en 

sneeuw naar beneden, dus als we zouden stoppen met de uitstoot 

van roet, is het probleem snel over.  

 

De koolstofcyclus. De hoeveelheden opgenomen en vrijgekomen 

kooldioxide zijn aangegeven in gigaton 47. 
 

Dat is bij CO2 wel anders. Voordat de CO2-concentratie weer op het 

oorspronkelijke niveau is, zijn we tientallen zo niet honderden jaren 

verder.48 Dus als we omstreeks 2050 de uitstoot van CO2 drastisch 

zouden hebben teruggebracht en de concentratie op ongeveer 450 

ppm zal zijn uitgekomen, zal die waarschijnlijk daarna nog heel lang 

tussen 400 en 450 ppm blijven. De opwarming zal daarna dan ook 

nog steeds heel lang doorgaan. Het huidige tempo bij 400 ppm CO2 

is 0,4 graad C per 10 jaar. Dat zou betekenen dat het omstreeks 2100 

gemiddeld op de hele aarde 5 graden warmer zal zijn dan in 1900.49  

Al weet niemand precies wat er dan allemaal gaat gebeuren, is toch 

de algemene verwachting dat de mensheid dit niet kan overleven.  

 

 
47 https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar4/ 
48 http://climatemodels.uchicago.edu/geocarb/archer.2009.ann_rev_tail.pdf 
49  https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-12-03/global-temperature-headed-

toward-5-degree-increase-wmo-says 

http://climatemodels.uchicago.edu/geocarb/archer.2009.ann_rev_tail.pdf
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-12-03/global-temperature-headed-toward-5-degree-increase-wmo-says
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-12-03/global-temperature-headed-toward-5-degree-increase-wmo-says
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Roet en het albedo-effect 

Stoppen met de uitstoot van roet zodat de warme deken uit de 

atmosfeer in korte tijd verdwijnt en het tempo van opwarming daalt is 

dus zeer de moeite waard. Maar er is meer. 

Roet dat op sneeuw en ijs neerdaalt blijft daar liggen en zorgt ervoor 

dat de sneeuw en ijsvlaktes hun witte kleur verliezen en daardoor 

meer warmte opnemen en sneller smelten. Dat zou weer overgaan 

als er weer een nieuw laagje witte sneeuw overheen valt, maar op 

veel plaatsen in het Arctische gebied is de opwarming al zo vèr dat 

sneeuwval is veranderd in regen. Als het zee-ijs eenmaal is 

gesmolten, komt er water voor in de plaats dat bijna helemaal geen 

Albedo effect meer heeft. Die afname van het Albedo effect door roet 

brengt de klimaatopwarming in een stroomversnelling.  

 

Uitstoot van roet kan snel stoppen 

Hoewel de precieze bijdrage van roet op het klimaat niet bekend is, 

wordt steeds duidelijker dat het stoppen met de uitstoot van roet een 

hoge urgentie heeft. Het goede nieuws is dat dit voor een heel groot 

deel ook kan en dat het stoppen met de uitstoot van roet door het 

herstel van het Albedo effect al binnen enkele jaren effect zal 

sorteren.  

Natuurlijk zou rigoureus stoppen met alle fossiele brandstof en alle 

biobrandstof de beste oplossing zijn, maar dat vergt tijd. We kunnen 

echter beginnen met alle steenkoolcentrales in de wereld in rap 

tempo te vervangen door gascentrales en uiteindelijk door wind en 

zonnecentrales. In ieder geval niet door biomassacentrales met hout 

uit de Canadese bossen zoals Vattenfall in Diemen van plan is.  

De meeste kolencentrales die nog actief zijn, maken verlies. In het 

VK draaien al haast geen kolencentrales meer. In de VS sluit de één 

na de ander en er worden ondanks Trump geen nieuwe gebouwd. 

Duitsland en Polen lopen nog wel een stuk achter. Duitsland leverde 

voorrang aan het sluiten van kerncentrales, maar de stook van kolen 

en bruinlook daalt nu inmiddels ook met circa 20% per jaar. China en 

India hebben nog de meeste kolencentrales draaien, maar er worden 

nauwelijks nog nieuwe gebouwd. Veel plannen gaan in de ijskast 
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omdat energie uit wind en zon goedkoper is en omdat o.a door de 

desinvestment beweging de financiering niet rond komt. In september 

afgelopen jaar was het totale bedrag dat werd teruggetrokken uit 

investeringsfondsen voor fossiele energie (disinvestment) al 

opgelopen tot 11 triljon US$ (=11 x 1012). Dat is al 16% van de totale 

investeringen voor fossiel.50 

 

Dieselmotoren 

kunnen worden voor-

zien van roetfilters en 

naverbranders maar 

zullen uiteindelijk 

geheel worden 

verbannen. Steeds 

meer grote steden 

verbieden de diesel nu al voor de stadscentra en de verkoop van 

personenauto’s met dieselmotor loopt in de hele wereld terug met 30 

tot 50% per jaar. Alle tweetakt motoren met mengsmering kunnen 

direct worden vervangen door elektrische motortjes. Bladblazers kun 

je trouwens prima vervangen door een bladhark. Ook de talloze 

huisvuurtjes in arme landen kunnen met relatief weinig moeite 

worden vervangen door eenvoudige en betere oventjes, of nog beter 

met zogenaamde solar cookers.[51,52,53]  

Met een bescheiden financiële bijdrage kun je zelfs direct een 

steentje bijdragen aan vermindering van de roetuitstoot. Zie ook het 

artikel over Clean Cooking Alliance op Duurzaamnieuws 14 januari.  

 

De rook van Mordor kan dus relatief snel gestopt worden als we meer 

mensen hadden met de moed van Frodo Balings.  

 
50 https://www.fin24.com/Economy/global-disinvestment-from-fossil-fuels-tops-11trn-

20190910 
51  https://www.coox4climate.nl/wp-content/uploads/2015/11/HKC20150920_ 

Coox4climate_folder_mail_spread-DEF.pdf 
52 https://givingcompass.org/article/accelerating-an-impact-industry-lessons-from-

clean-cookstoves/ 
53 https://www.aidforafrica.org/member-charities/solar-cookers-international/ 

https://www.fin24.com/Economy/global-disinvestment-from-fossil-fuels-tops-11trn-20190910
https://www.fin24.com/Economy/global-disinvestment-from-fossil-fuels-tops-11trn-20190910
https://www.coox4climate.nl/wp-content/uploads/2015/11/HKC20150920_%20Coox4climate_folder_mail_spread-DEF.pdf
https://www.coox4climate.nl/wp-content/uploads/2015/11/HKC20150920_%20Coox4climate_folder_mail_spread-DEF.pdf
https://givingcompass.org/article/accelerating-an-impact-industry-lessons-from-clean-cookstoves/
https://givingcompass.org/article/accelerating-an-impact-industry-lessons-from-clean-cookstoves/
https://www.aidforafrica.org/member-charities/solar-cookers-international/
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Lage rente biedt hefboom 

Aan het einde van deze reeks versnellende factoren iets over rente 

en de versnelling van de inhaal manoeuvre. 

Enkele jaren nadat ik een voor mijn salaris maximale hypotheek had 

afgesloten om het huis van mijn dromen te kunnen kopen, werd de 

rente verhoogd naar 13%. Dat is 45 jaar geleden en we leven nu in 

een heel andere tijd met een ander economisch klimaat. De laatste 

jaren zijn de rentes zelf tot onder nul gedaald.  

Rentes stijgen als de verhouding tussen vraag en aanbod van 

kapitaal hoog is. Dat kan gebeuren als de economie in een groeispurt 

zit en iedereen met geleend geld wil investeren om in de rat race bij 

te kunnen blijven. 

Rentes dalen als er op economisch gebied stront aan de knikker is. 

Dat gebeurde na de hypotheekcrisis die overging in de bankencrisis 

van 2008. De economische dip die daarop volgde was in 2019 nog 

maar net hersteld en toen brak de Coronacrisis uit. Overheden 

grepen in om de economie te redden. Ze leenden het geld echter niet 

van de noodlijdende banken maar van de toekomst door het laten 

oplopen van de staatsschulden. Centrale banken in de hele wereld 

kochten niet gedekte kredieten bij banken op en creëerden 

duizenden miljarden digitaal geld om in het systeem te stoppen 

waarmee de investeringen aangejaagd werden. In het Corona-jaar 

werden de geldkranen opnieuw open gedraaid om te voorkomen dat 

grote en kleine bedrijven het niet zouden redden. 

 

In de VS dacht Trump goede sier te maken door belastingverlaging 

voor de rijken waarmee het financieringstekort voor de federatie als 

een raket omhoog schoot. Hij gaf daarvoor de schuld aan China en 

door een handelsoorlog te ontketenen dacht hij het verschil tussen 

import en export terug te kunnen brengen. Het probleem zat dieper. 

Een groot deel van de Amerikaanse industrie kon niet meer mee in 

de concurrentie. 
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De concurrentie met China was trouwens voor de hele westerse 

economie een probleem aan het worden waardoor de Westerse 

bomen niet meer tot in de hemel groeien. Terwijl bedrijven 45 jaar 

geleden minstens een rendement van 15% op hun investeringen 

verlangden, mogen ze nu blij zijn met 5-7%.  

In dit economisch klimaat gaat het grote kapitaal op zoek naar 

investeringen die meer rendement en meer zekerheid bieden en 

komen dan uit bij fondsen voor duurzame energie.  

 

Dit proces is volop aan de gang zoals blijkt uit cijfers uit de 

aandelenmarkt. Tussen februari en december van 2020 steeg de 

gemiddelde waarde voor 55 Exchange Trade Funds (ETF) op het 

gebied van elektrisch vervoer en andere clean technologie met 55%. 

In diezelfde periode steeg de Dow Jones Industrial Average Index 

met slechts 2,9%. Tussen 2012 en 2020 zakte de waarde van 

ExxonMobile in de DowJones Industrial Average Index van $ 400 

miljard naar $ 175 miljard. Ze zijn intussen uit het fonds verwijderd en 

de waarde van $ 400 miljard is gepasseerd door Tesla. 

De Standard & Poor (S&P) Gas exploration and Production Index 

zakte in 2020 met 20,5%.[54,55] 

 

  

 
54 https://cleantechnica.com/2020/12/04/cleantech-etfs-vastly-outperform-dow-jones-

oil-gas-in-2020/ 

55 https://cleantechnica.com/2020/11/16/tesla-to-join-sp-500-on-december-21-2020-

cleanenergywillwin/ 

https://cleantechnica.com/2020/12/04/cleantech-etfs-vastly-outperform-dow-jones-oil-gas-in-2020/
https://cleantechnica.com/2020/12/04/cleantech-etfs-vastly-outperform-dow-jones-oil-gas-in-2020/
https://cleantechnica.com/2020/11/16/tesla-to-join-sp-500-on-december-21-2020-cleanenergywillwin/
https://cleantechnica.com/2020/11/16/tesla-to-join-sp-500-on-december-21-2020-cleanenergywillwin/
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Tot slot 

In dit boekje over allerlei exponentiele processen heb ik een stuk of 

tien factoren beschreven die veranderingen ten goede of ten kwade 

in een stroomversnelling kunnen brengen. Soms zitten we daarbij 

nog helemaal in de beginfase van de curve waardoor het 

exponentiele karakter ons volledig ontgaat en we er dus ook niet 

bang voor zijn of hoop uit kunnen putten. Soms zijn we al aardig op 

weg naar een kanteling, al gaat het voor ons gevoel niet snel genoeg. 

Vaak zien we zelfs dan de exponentiele versnelling nog niet 

aankomen. Op enkelingen na zien we ook niet dat sommige 

processen zoals de economische groei niet meer exponentieel 

kunnen blijven en weldra een plafond gaan bereiken of dit al voorbij 

zijn. Het is allemaal al erg ingewikkeld terwijl mijn overzicht nog niet 

eens volledig is. De spectaculaire ontwikkelingen op het gebied van 

accu’s heb ik nog niet eens genoemd. Ook de opkomst van groene 

waterstof als energiedrager en de opkomst van duurzaam 

geproduceerd ammoniak als transportmiddel en als energiebuffer zijn 
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niet genoemd. De veelbelovende kweek van mariene algen waarmee 

belangrijke hoeveelheden CO2 kunnen worden gebonden staat in de 

startblokken, waardoor we de gevolgen nog helemaal niet kunnen 

overzien. Omdat alles volgens exponentieel verloop steeds sneller 

gaat, kan er in de komende 25 jaar veel meer dan we nu voor mogelijk 

houden. 

De conclusie over exponentiele processen en het klimaat is dat we te 

maken hebben met een bijzonder spannende en niet te voorspellen 

inhaalmanoeuvre. De opkomst van duurzame energie is plank gas 

bezig het dalende gebruik van fossiele brandstoffen in te halen. Het 

gebruik van fossiele bronnen kan daardoor in een vrije val geraken 

en dit kan onvoorstelbare gevolgen op de wereldeconomie hebben. 

Het kantelpunt van de klimaatverandering dat we kost wat kost voor 

willen blijven, is weliswaar niet precies aan te geven, maar dat 

garandeert nog niet dat we het er levend van af zullen brengen. Net 

zo min is zeker dat het niet zal lukken. Het is gewoon te 

gecompliceerd voor ons tot rechtlijnig denken beperkte brein om de 

afloop te voorspellen. Ook dit boekje over exponentiele processen zal 

niet helpen. Zelfs als we onze breinen laten ondersteunen door de 

krachtigste computers, zoals de Club van Rome ooit heeft gedaan, 

zouden de voorspellingen ons niet de ogen openen omdat we de 

resultaten eenvoudigweg niet willen zien. Over een totale collaps van 

big fossil en daarmee het oude economische systeem zullen we 

zeggen: “Dat kan niet waar zijn”. Dat zullen we ook zeggen over een 

klimaatverandering tot een temperatuur waarin wij niet kunnen 

overleven. Maar één ding is zeker, ze kunnen nooit allebei niet waar 

zijn en de keus is aan u.  

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees de digitale uitgave van dit boekje in kleur en met actieve links op: 

https://www.oermenselijk.nl/ 
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