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Tijdens mijn vakantie las ik het boek 
Verslaafd aan energie van Noud Köper. 
Daarin analyseert Köper 25 jaar 
Nederlands klimaat- en energiebe-
leid. In deze periode is Nederland op 
het vlak van duurzame energie afge-
zakt van gidsland tot achterhoedespe-
ler. Köper wijst hiervoor drie oorzaken 
aan. Omdat de ‘kleur’ van regerings-
coalities in Nederland regelmatig 
wisselt, veranderen doelstellingen, 
beleidsinstrumenten en subsidiere-
gelingen voortdurend. Veel beleid 
is onvoldoende concreet uitgewerkt 
en het lukt niet om heldere afspra-
ken te maken over de bekostiging. En 
de verwachtingen over de bijdrage 
van de vrije markt aan de oplossing 
van het energievraagstuk zijn te hoog 
gespannen. 

Dat een zigzagbeleid zonder financi-
ele middelen weinig tot geen resultaat 
heeft, behoeft geen toelichting. De 
minder politiek correcte stellingname 
dat de overspannen verwachting-en 
van liberalisering en marktwerking 
ook bijdragen aan het falen van het 
Nederlandse klimaat- en energiebeleid 
behoeft nadere onderbouwing. Die is 
te vinden in twee andere boeken die ik 
eveneens tijdens mijn vakantie las.
Allereerst De utopie van de vrije markt 
van de Nederlandse filosoof Hans 
Achterhuis. Achterhuis betoogt dat 
hoewel het marktdenken gebaseerd 
lijkt op rationele en objectieve uit-
gangspunten dit niet werkelijk zo is. 
Het marktdenken heeft de kenmer-
ken van een utopie, zoals die ook door 
(andere) religies en wereldbeschouwin-
gen wordt voorgespiegeld. Of het nu 
de gelukzaligheid in het hiernamaals 
betreft die godsdiensten beloven, de 
communistische heilstaat, de nazisti-
sche zuiverheid van ras of de op deugd-
zaamheid en rationaliteit gebaseerde 
maatschappij van de Verlichting.  

Kenmerken van een utopie zijn dat 
informatie die de utopie ontkracht, 

wordt genegeerd en dat wanneer de 
eerste schreden op weg naar de utopie 
bepaald geen rozengeur en maneschijn 
brengen, dit geen aanleiding tot her-
bezinning vormt, maar dient als argu-
ment om de utopie des te intensiever 
na te jagen. Zaken die in het marktden-
ken duidelijk herkenbaar zijn. Het feit 
dat de wereldwijde economische groei 
in de jaren 1950 tot 1980 gemiddeld 
bijna een procent hoger was dan die 
in de jaren 1990 tot 2009, jaren waarin 
het marktdenken hoogtij vierde, wordt 
door neoliberalen bijvoorbeeld maar 
zelden gememoreerd; als ze het al 
weten. En ‘meer markt’ is nogal eens 
de ‘oplossing’ die wordt aangedragen 
voor door marktwerking gecreëerde 
problemen. De Werdegang van andere 
utopieën noopt echter tot de vraag of 
utopische vergezichten zinvolle oplos-
singen bieden voor concrete vraagstuk-
ken zoals het energievraagstuk...

Daarnaast is het boek The Relentless 
Revolution - A History of Capitalism 
van de bekende Amerikaanse his-
torica Joyce Appleby in dit verband 
van belang. Hierin wordt gesteld dat 
marktwerking geen problemen oplost 
of antwoorden geeft, maar nieuwe 
mogelijkheden creëert én nieuwe 
vragen oproept. Antwoorden op door 
marktwerking opgeroepen vragen 
rond thema's als slavernij, bescher-
ming van intellectueel eigendom en 
faillissementskwesties borrelen niet 
vanzelf op, maar vragen om politieke 
keuzes. Zo ook het klimaat- en energie-
vraagstuk, aldus Appleby.

De SER heeft de laatste hand aan het 
Energieakkoord gelegd. Met als doel 
te voorkomen dat de SER een nieuw 
hoofdstuk schrijft in het boek van 
Köper lijkt het mij goed de belangrijk-
ste les uit mijn vakantielectuur door te 
geven: koersvastheid, daadkracht en 
overtuiging maken (ook) 
op het vlak van duurzame energie 
het verschil!
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