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kapitalistisch proces, doch haar 
pure verschijningsvorm. Als dat 
zo is, en het onderzoek van 
Breman en anderen wijst daar op, 
dan is het de hoogste tijd om daar 
beleidsconclusies uit te trekken. 
Breman doet dat zelf niet. Hij 
heeft een antropologische studie 
geschreven, geen beleidsadvies. 
Maar de richting die hij voorstaat 
schemert tussen de regels door: 
Laat het niet op z'n beloop. Laat 
het niet aan de markt over. Erken 
dat de misere aan de onderkant 
van de samenleving in Gujarat, 
India, Zuid Azie , niet zal worden 
opgeheven door economische 
groei alleen. Erken de onhoud
baarheid van dat duale systeem, 
ook al omdat de formele, wei van 

Milieu -optimisme 

Rob Kemmeren bespreekt : 

Ernst von Weizsacker, Amory B Lovins, 

L Hunter Lovins, Faaor Four; doublin9 

wealth, halvinB resource use. London: 

Earthscan Publications Ltd, r 9 9 7 . 

In 1 9 7 2 publiceerde de club van 
Rome Limits to srowth, waarin de 
mensheid een donkere toekomst 
werd voorspeld: milieuvervui
ling, en slinkende energie- en 
grondstofvoorraden zouden het 
welzijn op aarde bedreigen. In 
Factor Four wordt dezelfde pro
blematiek besproken, maar dan 
in een jaren '9 o jargon. 
Optimistisch en vol geloof in het 
technologisch kunnen van de 
mensheid schetsen de auteurs 
hun visie en nemen daarbij vee! 
hooi op hun vork. Zij wi'llen niet 
minder dan een antwoord geven 
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de groei profiterende sector niet 
met wettelijke maatregelen kan 
worden afgescheiden van de rest. 
Breid het stelsel van zekerheden 
en bescherming en formalisering 
van arbeidsverhoudingen en -
voorwaarden geleidelijk uit tot 
het grote reserveleger dat op 
drift is. 

India wordt nogal eens over
geslagen in de aandacht voor de 
gevolgen van de snelle interna
tionale veranderingen aan het 
eind van deze eeuw. De aandacht 
concentreert zich meer op Zuid
Oost Azie en op wat als het ande
re uiterste wordt beschouwd: 
Afrika. Een vergelijking tussen 
die twee gebieden laat een tegen
stelling en een spanning zien die 

op de wereldproblematiek zoals 
die als eerste door de Club van 
Rome naar voren is gebracht. Zij 
geloven dat 'Factor vier' hier
voor richtinggevend is, waarmee 
ze will en aangeven dat de techno
logie in staat is de welvaart te 
verdubbelen, terwijl de input van 
energie en grondstoffen gehal
veerd kan worden. 

De opbouw van het hoek is 
wat merkwaardig. In deel1 wordt 
de oplossing gepresenteerd: 'Fifty 
examples of quadrupling resource 
productivity' . In dee! 2 'Making it 
happen ' wordt voor de introduc
tie van veelbelovende technolo
gieen een aantal beleidsopties 
geschetst. Pas in dee! 3 'A sense of 
urgency' wordt een analyse van 
de problematiek gegeven - die 
verwacht je toch in het begin - en 
in dee! 4 'A brighter civilisation' 
wordt aan de hand van 'green eco-

fascineert en verontrust. Of het 
huidige wereldwijde kapitalisti
sche systeem houdbaar is en hoe 
het client te worden gecorri
geerd, wordt vooral door deze 
tegenstelling bepaald. Maar die
zelfde tegenstelling doet zich ook 
voor binnen een land: India. Het 
is Bremans grote verdienste daar
voor nu reeds zo vee! jaren aan
dacht te vragen, niet door zich
zelf steeds te herhalen, maar 
door telkens opnieuw resultaten 
van oorspronkelijk onderzoek 
het Iicht te doen zien. 
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Minister van Ontwikkelinassamen
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nomics' een blauwdruk gegeven 
voor een beter maatschappij. Het 
is enerzijds een herhaling en uit
dieping van deel 2, anderzijds een 
pleidooi voor een mensvriendelij 
ker maatschappij. 

Fifty examples if quadruplinB 

resource productivity 

De 5o voorbeelden zijn onder
verdeeld in de sectoren energie, 
materialen en transport (de laat
ste categorie omdat juist in deze 
sector de duurzaamheidsproble
men het grootst zijn). Een 
samenvatting geven van al deze 
voorbeelden is moeilijk, maar 
een aantal is zo aansprekend, 
zelfs spectaculair, dat ik enkele 
hier toch kort wil aanstippen: 

hypercars. De mogelijkheden 
om een auto milieuvriendelij 
ker te maken zijn legio. Door 
een ingenieus ontwerp kun-



nen de huidige modellen zon
der problemen ontworpen 
worden voor een energiever
bruik van I 1 I 30 km. Het 
zou echter nog interessanter 
zijn als de auto opnieuw op de 
tekentafel bedacht zou wor
den. Reeds bestaande en 
geteste modellen hebben aan
getoond dat fenomenale 
reducties kunnen worden 
bereikt door toepassing van 
nieuwe brandstoffen, hybride 
modellen (de combinatie van 
verschillende motoren in een 
auto), vliegwielen, de vervan
ging van staal door ultra Iichte 
en supersterke plastics enzo
voorts. Een prestatie van I 1 I 
I o o km voor een standaard 
auto is geen al te grote techni
sche opgave meer. 
duurzame aebouwen. De au
teurs geven een groot aantal 
technieken waarmee gebou
wen energievriendelijker 
kunnen worden gemaakt. Het 
meest spectaculaire voor
beeld is het 'Rocky Mountain 
Institute', het hoofdkwartier 
van de auteurs Amery en 
Hunter Lovins . Door het 
gebruik van 'super-windows' 
(ramen die Iicht en warmte
straling slechts in een richting 
doorlaten, te vergelijken met 
een polaroidbril), een juiste 
positionering t.o.v. de zon en 
uitgekiende isolatie is het 
mogelijk om in barre klimato
logische omstandigheden 
( 2 . 2 o o meter hoogte, mini
mum temperatuur -44 oC) 
tropisch fruit te Iaten groeien 
zonder het gebruik van fossie
le energie!!!. 
zuiniae elektriscbe apparaten. 
Een vijfde van de elektriciteit 
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in de vs (dat zijn I 2 o elektri
citeitscentrales) wordt ge
bruikt voor verlichting; onge
veer de helft daarvan is 
bestemd voor inefficiente 
gloeilampen. Door vervan
ging met spaarlampen - te
genwoordig te koop in allerlei 
vormen, maten en kleuren -
kan minstens een factor 4 
worden bespaard. Idem dito 
voor wasmachines, koelkas
ten, computers enzovoorts. 

Maar er is meer mogelijk. De 
huidige opwekking van elektrici
teit gebeurt centraal, wat trans
port over grote afstanden vereist. 
Oat gebeurt het meest efficient 
bij wisselstroom en hoge volta
ges. Transportverliezen en om
zetting van voltages (van 5o. o o o 

volt in de centrale naar 2 2 o volt 
bij de consument) veroorzaken 
daarbij efficiency verliezen. 
T oepassing van decentraal opge
wekte gelijkstroom (bijvoor
beeld door zonnecellen) kent 
deze nadelen niet. Bovendien zijn 
apparaten op gelijkstroom veel 
efficienter. 

Makino it happen 
In deel 2 van het hoek wordt een 
analyse gegeven van de structu
ren die nodig zijn om de 'factor 
vier' te bereiken. Centraal pro
bleem hierbij is de afstemming 
van geldstromen op ( ener
gie)besparingen. Nu is het nog 
vaak zo dat veel partijen verdie
nen aan verspilling. Hoe meer 
energie consumenten bijvoor
beeld gebruiken, hoe meer elek
triciteitscentrales aan revenuen 
incasseren. 

In de Verenigde Staten zijn 
voor energiecentrales daarom 
PUC (Public Utility Commis-

sions) opgericht om door middel 
van regelgeving dergelijke bespa
ringen daadwerkelijk af te dwin
gen. Het blijkt namelijk dat 
investeringen in de hierboven 
genoemde efficiente huishoude
lijk apparatuur (koelkasten, air
conditioners e.d .) uiteindelijk 
goedkoper is dan investeringen in 
nieuwe krachtcentrales. Ook 
hier geven Von Weizsacker c.s. 
opmerkelijke voorbeelden. Sinds 
de aandeelhouders in Californie 
I 5 procent van de energiebespa
ringen als dividend krijgen uitge
keerd, zijn vele megawatts en 
miljarden dollars bespaard (p. 
I 6 I). Volgens de auteurs is het 
nog beter als deze besparingen 
een op de markt verhandelbaar 
product zouden worden. Er ont
staat dan concurrentie om de 
besparingen, waarbij de markt er 
zorg voor draagt dat de besparin
gen efficient worden gealloceerd 
(te vergelijken met Joint Imple
mentation op nationaal niveau). 
De voorbeelden die de auteurs 
geven zijn opmerkelijk, maar 
Iaten tevens de complexiteit van 
het onderwerp zien. In feite is de 
discussie over 'megawatts' in 
hetzelfde stadium als die van 
Joint Implementation. 

Oat Von Weiszacker c.s. plei
ten voor een toename van de 
energieprijzen mag geen ver
wondering wekken. Buitenge
woon interessant is hun constate
ring dat hoge energieprijzen lei
den tot een goede economische 
prestatie (p. 2 0 I) en een effi
cient gebruik van energie (p. 
2 o 2 ). Hij pleit dan ook om de 
energieprijzen gedurende een 
periode van 2 o jaar met onge
veer 5 % per jaar te verhogen en 
tegelijkertijd de belasting op 
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arbeid te verlagen. Hierbij heeft 
hij een rotsvast geloof in wereld
wijde toepassing van het instru
ment, ook voor ontwikkelings
landen: 'The US or Japan or 
France is theoretically rich 
enough just to buy and waste a lot 
of energy and materials. It is higly 
unreasonable, but not a disaster. 
But for India, Egypt or 
Colombia, it is tragic. Capital is 
scarce, energy is scarcer, labor is 
abundant. Why should these 
countries concentrate on capital 
spending (even if soft-loan 
money from the World Bank) in 
aggressively expanding resource 
exploitation, while ignoring the 
opportunities shown by the 
Factor Four revolution' (p. 2 o 7; 

p. 2o8). 

A sense if uraency 
De auteurs behandelen in dee] 3 
een aantal onderwerpen. Eerst 
gaan zijn in op de huidige milieu
problemen (broeikaseffect, bio
diversiteit), die tevens centraal 
stonden op het congres in Rio. 
Het is moeilijk te beoordelen of 
hier niet de zoveelste variant op 
het thema 'de wereld vergaat' 
wordt gepresenteerd. Daarom is 
het te betreuren dat niet dieper 
ingegaan wordt op de 'fouten' in 
de analyse van de Club van Rome 
(p. 256-270). De voorspellin
gen van deze gezaghebbende 
groep zijn geen van allen uitgeko
men: de voorraden energie en 
grondstoffen zijn hoger dan ooit, 
de voedselprijzen zijn dramatisch 
gedaald . Technische vooruitgang 
(een soort 'autonome factor 4 
revolutie'), nieuwe voorraden, 
en andere misschien onbekende 
feedbackmechanismen hebben 
daaraan bijgedragen. Daarmee is 
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niet het belang van de voorspel
lingen van de Club van Rome 
verminderd, maar een nauwkeu
rige analyse zou ons meer inzicht 
in het reilen en zeilen van de 
maatschappij hebben gegeven. 

Om de 'urgentie' van bepaal
de problemen aan te tonen wor
den twee 'nieuwe' concepten 
gemtroduceerd. Volgens de au
teurs heeft de consument niet 
zozeer behoefte aan goederen 
per se, maar meer aan goederen 
gecombineerd met diensten: het 
zgn 'full-service' -concept. Niet 
het aantal kilometers dat een auto 
rijdt, maar 'mobiliteit in ruime 
zin' is wat de consument wil; 
geen joules, megawatts of kwh, 
maar een prettige temperatuur, 
goede verlichting en koud bier. 
De auteurs pleiten vervolgens 
om de energie en grondstoffen 
die voor de geleverde diensten 
noodzakelijk zijn, te verrekenen 
in een zgn resource productivity (p. 
XVIII) of Material Intensity per 

Service, de zgn MIPS (p. 242)1. 

In hun analyse van de milieucrisis 
in de gelndustrialiseerde Ianden, 
gaan de auteurs ervan uit dat 
teveel aandacht is besteed aan de 
verhoging van de arbeidsproduc
tiviteit en te weinig aan de verla
ging van het efficient gebruik 
grondstoffen en energie, oftewel 
een verlaging van de M IPs . De 
voorbeelden van goud, platina 
( 2 4 2 , 2 4 3) en aardbeienyog
hurt (sic!, p. I I 8) spreken hier
bij boekdelen. 

A briahter civilisation 

De titel 'a brighter civilisation' 
bezorgt mij kriebels op de rug. 
Zulke grate woorden, zo heeft 
de geschiedenis wei geleerd, roe
pen aileen maar misverstanden 

op. De auteurs gaan in dit dee! 
met zevenmijlslaarzen door de 
stof heen. Er volgt een pleidooi 
voor een groen B N P ( waarin 
'rnilieuschade' is verrekend), 
voor een rechtvaardiger WTO 

(GATT) en een hogere apprecia
tie van niet-materiele welvaart. 
Het is duidelijk niet het meest 
interessante dee! van het hoek. 
Factor jour is desalniettemin een 
bijzonder hoek, al is het maar 
door de vele aandacht die het 
krijgt. De eerste twee delen 
boeien rnij het meest. Vijftig 
voorbeelden van technologische 
vernieuwing op een rij maken 
grote indruk (hoewel toegegeven 
moet worden dat niet alle voor
beelden even sterk zijn) en 
enthousiasmeren. Ook hoofd
stuk 2 voldoet aan de verwach
tingen. Het blijkt dat door een 
integrale benadering van energie
besparing el) een juiste toepas
sing van het prijsmechanisme een 
ware efficiency-revolutie moge
lijk is. Voor Nederland betekent 
dat bijvoorbeeld: eerst maat
schappijbreed 'super-windows ' 
en efficiente koelkasten installe
ren, voordat iiberhaupt gedacht 
mag worden aan gasboringen in 
de Waddenzee! 

T och kent het hoek een aantal 
zwakke punten. De probleem
analyse- in hoeverre we op aarde 
daadwerkelijk te maken hebben 
met schaarse grondstoffen - is 
beperkt. Ook de theoretische 
uitwerking van MIPS verdient 
meer aandacht. Het zou tach bui
tengewoon aardig zijn als de 
voorspellingen van de Club van 
Rome en de daadwerkelijke ont
wikkelingen aan de hand van 
MIPS zou worden beschreven. 
Daarentegen maken de auteurs 
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zich er wat gemakkelijk af door te 
stellen dat de voorspelde tekor
ten nog steeds te verwachten, 
maar aileen in tijd verschoven 
zijn . Tegelijkertijd moet worden 
erkend dat de auteurs de efficien
cy-revolutie niet alleen prediken 
vanwe.ge de schaarste aan grond
stoffen, maar omdat zij menen 

' dat deze een geheel eigen, op 
zichzelf staande waarde heeft. En 

Over technocratische 
utopieen en 
ideologische 
spookbeelden 

Wilfred Dolfsma bespreekt: 

Hans Crombag & Frank van Dun, De 

Utopische VerleidinB, Amsterdam/ Ant

werpen: Contact, 1997. 

Hans Crombag en Frank van Dun 
- heiden verbonden aan de Rech
tenfaculteit van de Universiteit 
van Maastricht - doen in hun 
hoek De Utopische VerleidinB een 
poging het 'utopie-virus' met 
wortel en tak uit te roeien. Zij 
stellen in dit zeer leesbare hoek, 
waarin een groot aantal funda
mentele kwesties wordt aange
sneden, dat de aantrekkings
kracht van utopieen gebaseerd is 
op een 'drogreden' en dat de 
gevolgen van 'utopische actie' 
'niet ongevaarlijk' zijn. Ter on-
derbouwing van deze stellingen 
onderzoeken zij de wortels van 
het 'utopische syndroom' en ver
tellen zij van haar geschiedenis. 
Een uitputtende diagnose voert 
te ver voor een hoek dat toegan-
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daarin hebben zij natuurlijk groot 
gelijk. 

AI met al is het hoek zeer de 
moeite waard en voor de milieu

freaks (waartoe ik mijzelf ook 
reken) stimulerend om te lezen. 

ROB KEMMEREN 

is bestuurskundiae en o.a. secretaris 

van de Landelijke Werkaroep Milieu 

en Eneraie van de PvdA 

kelijk moet zijn voor een relatief 
breed publiek. Om die reden kie
zen de auteurs voor een themati
sche aanpak. Waar dat past, wor
den achtergronden en ontwikke
lingen uitvoeriger belicht. 

Zo spelen utopische denk
beelden bijvoorbeeld een belang
rijke rol in het christelijke 
gedachtengoed - vooral onortho
doxe vormen daarbinnen . De 
sociaal-democratie put ook uit 
deze traditie; de auteurs noemen 
met name de Britse Fabian Society 

die aan de wieg stand van de 
Labour Party. Liberalen zouden 
grotendeels gespaard zijn volgens 
de auteurs. Opvattingen van 
hedendaagse sociaal-democraten 
en zelfs communisten, zo Iaten 
Crombag en van Dun zien, zijn 
analoog aan die van twee onor
thodoxe en bijna ketterse tradi
ties in het christendom: het gnos
ticisme en het millenarisme. 
Millenaristen verwachten de 
ondergang van de wereld en ver
volgens de komst van het millen
nium, het Nieuwe Jeruzalem, het 
duizendjarige koninkrijk Gods, 
het utopische paradijs op aarde . 
Het spreekt voor zich, dat wan
neer de wereld gedoemd is, haar 

Noot 
1. Deze benadering is minder vernieu· 
wend dan de auteurs doen voorkomen. 
In bijvoorbeeld het DTO programma 
(Duurzame technologische Ontwikke
ling) wordt dezelfde methodiek gehan· 
teerd. 

natuurlijke orde niet gerespec
teerd hoeft te worden. Pre-mil
lenaristen wachten als uitverko
renen de komst van de messias en 
de ondergang van deze wereld af, 
post-millenaristen geloven dat zij 
de komst van het millennium zelf 
kunnen bespoedigen. Gnostici 
verklaren alles uit een enkele 
grand. Zij geloven dat uiteinde
lijke alles terugkeert tot een; 
God en mens horen bij elkaar. De 
wereld scheidt mens en god nu, 
het menselijke lichaam ver
vreemdt de geest van zichzelf. Na 
de bevrijding zullen de structu
ren van deze materiele wereld 
echter juist omgekeerd worden. 
Spinoza, Hegel en Marx Iaten 
zich moeiteloos herkennen als 
gnostici. Kennis, zelfkennis met 
name, is het middel om mensen 
uit deze vervreemding te bevrij
den. Boodschappers openbaren 
de weg naar bevrijding aan uit
verkorenen. De wetenschappen 
hebben nu grotendeels de plaats 
ingenomen van het geloof voor 
het toetsen van kennis. Thema's 
en beelden van christelijke en 
athe"istische utopisten zijn echter 
grotendeels gelijk. 


