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Neverending Story
Onlangs bekeek ik met mijn dochters 
de � lm � e Neverending Story uit 1984. 
De � lm gaat over een jongetje van een 
jaar of 10 dat via een mysterieus boek 
in een droomwereld belandt, die lang-
zaam wordt verzwolgen door het Niets. 
In de loop van de � lm blijkt dat deze 
fantasiewereld wordt gevormd door 
de collectieve dromen en idealen van de 
mensheid, die langzaam ten onder gaan 
aan moedeloosheid en cynisme. Doordat 
het lezen van het boek de fantasie van de 
hoofdpersoon stimuleert, overwint zijn 
verbeeldingskracht echter het Niets en 
komt Fantasia opnieuw tot bloei.

Het verhaal van deze � lm vertoont tref-
fende overeenkomsten met dat van onze 
energievoorziening. Sinds oude tijden 
verbrandt de mensheid biomassa om te 
voorzien in zijn behoe� e aan licht en
warmte. Omstreeks het jaar 1000 werd 
het mogelijk om windkracht in te zetten 
voor arbeid en voortstuwing door middel 
van windmolens en zeilschepen. Rond 
1765 vond James Watt de stoommachine 
uit, waarmee warmte kon worden omge-
zet in arbeid. Een eeuw later werden de 
verbrandingsmotor en de stoomturbine 
uitgevonden, die minder ingewikkeld wa-
ren en een hoger rendement hadden dan 
de stoommachine. En weer een eeuw later 
begon de ontwikkeling van zonnecellen 
en moderne windturbines voor de produc-
tie van duurzame elektriciteit. De pioniers 
van deze technieken hebben zich laten 
leiden door hun verbeeldingskracht. Zij 
zagen oplossingen die er nog niet waren. 

En wisten deze vervolgens ook daadwerke-
lijk te realiseren. Door de kracht van hun 
verbeelding, hun doorzettingsvermogen en 
hun technisch vernu�  voegden zij nieuwe 
hoofdstukken toe aan het verhaal van de 
energievoorziening van de mensheid.

Voorsprong
Het lijkt er echter op alsof de verbeeldings-
kracht van politici, wetenschappers en pro-
fessionals die vandaag de dag meeschrijven 
aan het boek van de energievoorziening 
van Nederland meer en meer ten prooi 
valt aan het Niets. De inrichting van het 
energiesysteem en de keuze voor techno-
logische oplossingen wordt overgelaten 
aan de onzichtbare hand van de weinig 
visionaire markt. Nieuwe technologie voor 
het verduurzamen van ons energiesys-
teem wordt eendimensionaal op kosten 
vergeleken met conventionele technologie 
– die een voorsprong hee�  van een eeuw 
of meer en dus allicht goedkoper zal zijn. 
Dat conventionele technologie ondertussen 
allerlei problematische nevene� ecten hee�  
en niet bepaald toekomstbestendig is, 
speelt daarbij nauwelijks een rol. 

Kansen en mogelijkheden
Verder wordt er door belangrijke heden-
daagse auteurs van het boek van onze 
energievoorziening meer gedacht in 
termen van bezwaren en problemen, dan 
in kansen en mogelijkheden. Een duur-
zame energievoorziening zou “te duur” of 
“onbetrouwbaar” zijn en het “maatschap-
pelijk draagvlak” zou te wensen overlaten. 
Voor het gemak wordt voorbij gegaan aan 

het feit dat veel studies uitwijzen dat het – 
zeker op langere termijn – juist goedkoper 
is om in te zetten op duurzame energie. 
Verder is de bijdrage van duurzame energie 
in ons omringende landen veel groter dan 
in ons land, zonder dat de betrouwbaarheid 
van de voorziening daaronder lijdt. En het 
maatschappelijke draagvlak voor nieuwe 
kolencentrales en aardbevingen in het 
Noorden des lands is evenmin groot. Ook 
kunnen, door in te zetten op duurzame 
energie van eigen bodem, tienduizenden 
banen worden gecreëerd voor de veelge-
plaagde bouw- en installatiesector. En 
kan de geldstroom richting buitenlandse 
producenten van fossiele brandsto� en wor-
den ingedamd.

Verbeeldingskracht
De hoopvolle boodschap van de Never-
ending Story is dat hoop en verbeeldings-
kracht het uiteindelijk winnen van 
moedeloosheid en cynisme. Technieken 
als zeilschepen en windmolens en de 
stoommachine presteerden in het begin 
van hun levenscyclus ook minder dan de 
spierkracht van mensen en lastdieren. Op 
hun beurt werden zij weer verdrongen 
door verbrandingsmotoren en turbines 
die evenmin bij de start van hun ontwik-
keling meteen superieur waren. Zo zullen 
deze van fossiele brandsto� en a� ankelijke 
technologieën op enig moment worden 
verdrongen door technologieën voor duur-
zame energieproductie. En omdat een lang-
dradig en uitgesponnen boek minder boeit 
dan een vlot geschreven pennenvrucht kan 
dat eigenlijk niet snel genoeg gaan!

Verantwoordelijkheid nemen
In de afgelopen jaren heb ik op dit podium 
getracht enkele voetnoten te plaatsen bij de 
actuele ontwikkelingen met betrekking tot 
de energievoorziening van ons land. Omdat 
de verschijning van deze periodiek binnen-
kort eindigt, is dit mijn laatste bijdrage. Ik 
wil deze eindigen met een onderstreping 
van het appèl aan de energiesector dat in al 
mijn columns impliciet of expliciet hee�  ge-
klonken. Laten wij individueel en collectief 
onze verantwoordelijkheid nemen. Laten 
wij, net als de generaties voor ons, onze ver-
beeldingskracht en deskundigheid inzetten 
voor een betrouwbare, betaalbare én duur-
zame energievoorziening! De geschiedenis 
laat zien dat dit een Neverending Story is. 
Maar zeker geen onbegonnen werk!

P.S.: Het verhaal van de zonnepanelen 
van mijn ouders, dat ik afgelopen zomer 
in deze kolommen aan de orde heb gesteld, 
kent gelukkig een happy end. De netbe-
heerder en de energieleverancier hebben 
begin dit jaar de meterstanden alsnog 
correct verwerkt en de verschuldigde 
bedragen aan mijn ouders uitgekeerd. 

Column

Nu geven de plaatjes die bij deze 
vier onzekerheden horen slechts een 
klein inkijkje in de gevolgen voor de 
voorspellingen, maar mijn verbeel-
ding werd onmiddellijk geprikkeld. 
De onzekerheden betre� en minder 
economische groei dan verwacht, 
klimaatbeleid, geopolitiek en China’s 
versnelde elektrificatie. De beschei-
den inkijk laat zien dat het voorspel-
len een moeilijke zaak blijft. De vier 
onzekerheden hebben behoorlijke
invloed op de uitkomsten ten op-
zichte van de gepresenteerde outlook. 
Bovendien zijn ze onderdeel van een 
langere lijst van onzekerheden om-
trent politiek, sociale verhoudingen
en economie in de wereld, die alle 
van invloed zijn op de groei en soort 
van de energievraag.

Lage economische groei
Uit de BP Outlook blijkt de aanzien-
lijke invloed van het bijstellen van de 
wereldeconomische groei van 3,5%
naar iets minder dan 3% gemiddeld 
per jaar. De gevolgen zijn een af-
name in de voorspelde groei van de 
energievraag van 1,4% naar 1% per 
jaar, wat in 2035 over de hele periode 
een 8,5% lagere vraag naar energie 
oplevert ten opzichte van de Outlook 
2035. Deze groei hee�  vooral invloed 

Heeft u al de moeite genomen om
de BP Energy Outlook 2015 tot u
te nemen? Moet u doen. Aan het 
eind van de presentatie wordt een 
viertal onzekerheden genoemd die 
de verwachtingen van de outlook, 
gebaseerd ‘op ons beste weten’, 
nader toelichten.

op de vraag naar kolen en olie (door
de bijgestelde groei van China en 
India) en in mindere mate gas. Ook 
de vraag naar hernieuwbare energie-
bronnen (door de lager veronderstel-
de fossiele energieprijzen) daalt. Het 
veronderstellen van lagere economi-
sche groei is niet zo vreemd. In veel 
vooruitblikken wordt de toekomst te 
optimistisch ingeschat. Telkens blijkt 
een hele regio dermate in mineur dat 
de wereldgroei naar beneden moet 
worden bijgesteld. In de periode 
2000-2010 zijn de groeicijfers sterk 
beïnvloed door de groei in China. 
Inmiddels neemt ook daar de groei 
af naar meer normale waarden en 
blijkt ook China gevoelig voor con-
juncturele bewegingen. De opmars 
van China kleurt nog steeds de ver-
wachtingen over de toekomst in, 
nu in de gedachte dat India eenzelf-
de inhaalslag zal gaan maken.

Geopolitiek
De verwachtingen over de toekomst 
hangen sterk samen met de inter-
nationale ordening. In de jaren van 
voorspoedige groei nam de integra-
tie van landen in de wereldecono-
mie toe. De huidige onrust in het 
Midden-Oosten, de problemen op het 
Europese continent en de spannin-

gen in verschillende delen van Azië 
zorgen voor geopolitieke onrust. Het 
in vorige decennia veronderstelde 
gemak dat ieder land zich uitein-
delijk in een liberale economie zou
ontwikkelen, is verdwenen en wat er 
voor in de plaats komt weten we niet. 
Ook het door sommige landen be-
wonderde staatskapitalisme vertoont 
inmiddels nare trekjes, waardoor de 
ruil van economische vooruitgang 
voor politieke beknotting aan glans 
heeft verloren. Veel landen worstelen 
met hun sociale cohesie. Eerdere 
perioden van grote onzekerheid heb-
ben, om het maar weer tot energie te 
beperken, geleid tot behoorlijke om-
mezwaaien in de energiemix, waarbij 
binnenlandse bronnen een belang-
rijke rol spelen. Het buitenland is 
voorlopig te onberekenbaar voor veel 
nationale politici. In dit licht doemt
voor China een probleem op: of ze 
nu hard groeien of wat trager, de 
importafhankelijkheid neemt fors 
toe. Die energie zal echt uit het bui-
tenland moeten komen en het belang 
van China bij stabiele internationale 
relaties, althans met producerende 
landen, neemt toe. 

Klimaat en elektrifi catie
Deze twee onzekerheden van BP
neem ik maar samen omdat ze nauw 
verwant zijn. Indien China sneller 
elektri� ceert, en daarbij de grote rol 
van kolen (zonder afvang en opslag 
van CO2) in de brandstofmix hand-
haa� , wordt realisatie van het G-20 
voornemen om de temperatuur niet 

meer dan 20C te laten stijgen zeer 
moeilijk. De druk op China om meer 
klimaatmaatregelen te nemen zal 
toenemen. Momenteel consumeert 
het land de helft van de globale 
kolenconsumptie. Veel van de ko-
lencentrales zijn nog relatief jong en 
zullen niet snel worden afgeschreven. 
In de BP Outlook neemt de Chinese 
importa� ankelijkheid van olie � ink 
toe, ongeacht de onzekerheden.
Het stimuleert wellicht de drang 
om zowel de energie-e�  ciëntie van 
auto’s als de brandsto� euze te willen 
managen. 

Ongemakkelijk
De vele voorspellingen die we in 
de loop van een jaar voorgelegd
krijgen, gaan over het algemeen uit 
van een voortzetting van de huidige 
trends. Veelal wordt wel gewezen op 
de onzekerheden van toekomstige
klimaatmaatregelen maar niet op die 
van geopolitieke spanningen. Deze 
laatste blijven vaak onbenoemd, en 
mogen we zelf op de stippellijntjes 
iets invullen. Vaak blij�  het bij voor-
beelden van landen die tijdelijk van 
de internationale markt verdwijnen. 
Niet eerder werd gesuggereerd dat 
we een langere periode van lagere 
economische groei zouden kunnen 
doormaken. De consequenties hier-
van zijn groot en worden in de pu-
bliek gemaakte analyse niet al te diep 
uitgewerkt. Het prikkelt de fantasie 
en de wens de nadere uitwerking te 
zien en vormt zo een ongemakkelijk 
toetje van de presentatie. 
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