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Ontdekkingsreizen 
in de We reid van Forrester 

t. lnleiding 

Zoals de stat1st1cus belangwekkende conclusies kan 
trekken uit feitenmateriaal.t.onder grondige kennis van de 
causuale verbanden die eraan ten grondslag liggen, zo 
kan men ook belangwekkende conclusies trek ken uit een. 
wiskundig model, zonder zich door en door te verdiepen 
in de oorzaak-en-gevolg-redeneringen die eraan ten grond
slag zijTJ gelegd. Dit willen we hier Iaten zien aan de hand 
van een systeem dat als een ,.complex., multivariabel, dy
namisch, niet-lineair systeem" geprescnteerd werd, en van 
deze gelegenheid willen we tevens gebruik maken om te 
demonstreren dat zulke systemen vaak heel eenvoudig te 
analyseren zijn. . 

Het betreft hier de wereldmodellen die aan het Mas
sachusetts Institute of Technology ontwikkeld zijn en in 
het bijzonder het model dat door de baanbreker op dit 
gebied, Professor Jay W. Forrester, uitgedacht is. De uit
komsten van deze modellen hebben nogal wat opschud
ding gewckt. Vooral het Rapport van De Club van Rome I) 
heeft heel wat pennen in beweging gebracht, met name in 
Amerika, Engeland en ons land. Wie de overvloedige oogst 
aan pennevruchten nader beschouwt, zal merken dat de 
meesten nogal stekelig zijn: vee! scribenten zijn bijzonder 
scherp afwijzend. Dit is niet geheel onbegrijpelijk, want er 
worden wei vee! uitkomsten van modelberekeningen ge
toond, maar over het model waaraan deze resultaten ont
leend zijn. wordt bijna niets gezegd. Toch kunnen wij ons 
niet aan de indruk onttrekken dat in veel van deze reacties 
de emotionaliteit het wint van de objectiviteit. 

Sociaal-psychologisch gezien is het ook interessant om 
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te zien dat er ook een aantal mensen zijn, die de juistheid 
van het Rapport en deszelfs conclusies voetstoots lijken te 
aanvaarden zonder enige kennis van de veronderstellin
gen die eraan ten grondslag zijn gelegd, en daaraan de 
zekerheid ontlenen dat aileen zeer grote veranderingen 
(,.drastische veranderingen" is in dit verband de meest ge
liefde term) enig uitzicht op een betere toekomst bieden. 

Opvallend schaars zijn de publikaties die trachten de 
problematiek nuchter en evenwichtig te benaderen en die 
de MIT-modellen de ,benefit of the doubt" geven. Dit is te
leurstellend omdat hier in een pril stadium een problema
tick op tafel is gelegd, waarvan niet uitgesloten is dat ze 
werkelijk van zeer groot belang zou kunnen zijn, hoe 
gebrekkig de cerste aanzet ook moge zijn. 

. Oat de eerste aanzet gebrekkig is. lijdt geen twijfel. Forres-
' .. y· ter laat daarover in zijn hoek World Dynamics 2) ook geen 

twijfel bestaan: keer op keer benadrukt hij dat hij niets meer 
dan een eerste aanzet presentcert. Dat hij naderhand in zijn 
enthousiasme wei eens het verschil tussen zijn tentatieve 
model en de werkelijke wereld uit het oog verliest, doet 
daar weinig a an af, hoewel hct jammer is dat hij weinig moei· 
te doet om in zijn model op te nemen wat in verschillende 
vakgebieden - waaronder de economic - met vee! moeite 
en zorg vergaard (en getoetst!) is aan feitenmateriaal en 
theorieen. Meadows en de zijnen, die het Rapport van de 
Club van Rome schreven, hebben hier meer aandacht aan 
besteed, maar helaas is bet door hen ontwikkelde model 
nog niet bekcnd gemaakt. Daarom zullen we ons hier beper
ken tot het wereldmodel volgens Forrester. Dit heeft na
tuurlijk het nadeel dat niet alles precies strookt met het 
.. Rapport", maar het voordeel dat Forresters model wat 
eenvoudiger is en toch in hoofdlijnen vrijwel hetzelfde gedrag 
vertoont. In het nu volgende zullen we eerst beknopt schet
sen hoe dat model in elkaar zit en vervolgens Iaten zien hoe 
de werking ervan geanalyseerd kan worden. Ter accentuering 
van het hier gestelde thema en ter wille van de beknoptheid 
van dit artikel zal zo min mogelijk worden ingegaan op de 
causuale achtergronden en geloofwaardigheid van het model. 

2. Het Forrester-model in hoofdlijnen 

Toestandsgrootheden 

Vijf grootheden spelen in dit wereldmodel wiskundig 
gezien een spcciale rot, namelijk: 

* De auteurs zijn resp. hoogleraar en wetenschappclijk medewer· 
kcr aan de Tcchnische Hogeschool Eindhoven, waar zij zich onder 
meer bezighouden met het Project Globale Dynamica. 
I) D. L. Meadows. Rapport van de Club van Rome; De grenzen 
aan de groei, Aula 500, Het Spectrum, Utrecht/ Antwerpcn. 1972. 
2) J. W. Forrester. World Dynamics. Wright-Allen Press, Cambrid
ge, 1971. 
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Figuur /. Diagram van Forrester.s 
model 

Schaal: 
P = Wereldbevolking POLR= Vuilgraad 

Figuur 2. Standaardgedrag van 
Forresters model 

NR = Natuurlijte hulpbronnen 
Cl = Kapitaalinvesteringen 
CIAF = Fractie van Cl in de 

: 5.10'1 
: 9.1011 

: 1.1010 

MSL Materiele levens
standaard 

agr;lrische sect or : o,s 
FR Hoeveelheid voedsel 

per hoofd 

p 
NR 
Cl 
CIAF = 

POL 

Population (wereldbevolking), 
Natural Resources {natuurlijke hulpbronnen), 
Capital Investment (kapitaalinvesteringen), 
Capital Investment in Agriculture Fraction (fractie 
van Cl in de agrarische sector), 
POLlution (vervuiling). 

Voor elk van deze grootheden kan men namelijk een ba
lans opmaken in de trant van: de hoeveelheid op Nieuwjaars
dag 1974 is gelijk aan die op Nieuwjaarsdag 1973, plus water 
in 1973 is bijgekomen (bijv. gcboren of gelnvesteerd), minus 
wat er in 1973 is afgegaan (bijv. gestorven, gedolven of af
gedankt). Of anders gezegd: de groei per jaar is gelijk aan 
toevoer min afvoer per jaar. Forrester nocmt zulke groot
heden lew!ls; we zullen ze hier met de meer gangbare term 
toestandsgroothiden aanduiden. 

Op zichzelf is er tegen de vijf toestandsgrootheden van 
Forrester niet wveel in te brengen, want hun groeisnel
hdd wordt inderdaad bepaald door het verschil van toe
en afvoer. Men kan het hoogstens jammer vinden dat de 
wereldbevolking niet opgesplitst is naar werelddelen, de 
natuurlijke hulpbronnen niet naar soort en kwaliteit, de 
investeringen niet naar regio en bedrijfstak enz., maar dat 
zijn verfijningen die door Forrester voor vervolgstudies 
worden aanbcvolen. Moeilijker is de vraag in welke eenhe
den de diverse grootheden mocter. worden uitgedrukt. Voor 
de bevolking kan men een getal opgeven, maar in welke een
hcden moeten ,,.de" grondstoffcnvoorraad en de grootte van 
.,de" kapitaalinvesteringen worden uitgcdrukt? Forrester 
omzeilt dit probleem door de meeste grootheden te norme
ren op de tocstand in 1970. Zo stelt hij de grootte van de 
kapitaalinvestering per hoofd in 1970 op I ecnheid, wat crop 
necrkomt dat de grootte in andere jaren in verhouding t.o.v . 
1970 weergccft. Daarmee is het dimcnsie-probleem van de 
baan mits de jaarlijksc invcsteringen en afdankingen de juis
te bijbehorendc waarden hebbcn. 

Tot :wver wat de vijf toestandsgrootheden van Forresters 
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model betreft. Er zijn natuurlijk nog tal van andere interes
sante toestandsgrootheden te bedenken, zoals het aantal 
(zieken)huizen, auto's, telefoons enz. of meer algemeen: me
dische verzorging, behuizing, transport en communicatie, 
maar deze komen in dit model nog nlet voor. 

Tussenvariabelen 

Om de groei van de toestandsgrootheden te kunnen bere
kenen, moeten de respectievelijke toevoer- en afvoertermen 
bepaald worden .en daartoe dient bijvoorbeeld het aantal 
geboorten en sterften in een bepaald jaar afgeleid te worden 
uit de toestand in dat jaar, d. w.z. uit de vijf toestandsgroot
heden 3). Voor dit doe) introduccert Forrester een gri}Ot aan
tal tussenvariabelen, bijvoorbeeld de hoeveelheid voedsel 
per hoofd en de welvaart. en vervolgcns poneert hij grafie
ken die aangeven hoe gcboorte- en sterftecijfer hiervan wu
den kunnen atbangen. Tenslotte geeft hij, vaak wederom met . 
behulp van grafieken aan, hoe die t.ussenvariabelen op hun 
beurt weer van de toestandsgrootheden zouden kunncn 
atbangen. Zo wordt de hoeveelheid voedsel per hoofd 
afgeleid uit de grootte van het agrarisch kapitaal en het 
aantal mensen, en gecorrigeerd voor een verminderende 
voedsclopbrengst bij tocnemende vervuiling. Hoe hierbij te 
werk wordt gegaan, zal in de volgende paragrafen nader 
worden toegelicht. Om deze eerste, vluchtige schets van het 
model af te ronden zij vermeld dat er in het totaal 38 
tussenvariabelen en 22 grafieken worden gelntroduceerd. In 
Forrestcrs !rant geschetst, ziet he! model er dan ook ge
weldig imposant uit (zie figuur 1), maar we zullen Iaten zicn 
dat het in wezen niet zo afschrikwekkend ingewikkeld is. 

3) Een mens die het verkden bestudcert kan uit t;sl van statistic ken 
puttcn. maar een model dat moet rckenen aan de tockomst moct aile 
bcnodigde gegcvcns aan 'icllldf ontlcncn. 
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Figuur J. Verbruik van Jwfpbronnen 
per hov/d (.\'RJIM) afs fi.mctiC' van de 
materiefe fen•llsstandaard (MSL) 

FiKuur 5. Gross National lm·estmems per head 1·ersus Gross National Produc· 
tion per h£•ad \'Oor een aantal Ianden (de groo11e van de kruisen geeft de geschalle 
swndaarda(wijkingm weer) 
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Figuur 4. Brwo inl'esteringen per hoofll 
(CI M) als June tie van de materii!le 
fevensstandaard (MSL) 
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3. Het standaardgedrag 

T 
500$ 

Figuur 2 toont het zogenaamde standaardgedrag van het 
model. Het is niet helemaal duidelijk hoe de term standaard· 
gedrag moet worden gedefinieerd. Vermoedelijk als hct 
gedrag dat het model te zien geeft als de diverse grafieken 
en constanten 1.0 zijn gekozen dat het gedrag in de periode 
1900-1970 zo goed mogelijk strookt met de werkelijkheid. 
Als een voonpeffing moet het standaardgedrag beslist niet 
worden gezien en zeker nict als de meest waarschijnlijke. 
Forrester zegt in dit verband: 

.,This figure should not be taken as a prediction of the course the 
world is now following. The assumed structure and values in the 
model have not been carefully enough examined to give assurance 
that the standard run represents the most likely behavior. Instead, 
the figure should be interpreted as one of the possible modes of 
behavior of the world system~. 

In de rest van dit artikel zullen we de werking van het 
model tiidt•ns het standaardgedrag analysercn, en wei voor
name!ijk de pcriode 1970·2100. Daarvoor is het van belang 
om alvast te constateren dat van 1970-2100 de hoeveelheid 
voedsel per hoofd (FR) en de kapitaalfractie geinvestecrd in 
de landbouw (CIAF) nagcnoeg constant zijn, en dat de 
Jevensstatldaard (MSL) ruwweg tussen! en I ligt (figuur 2). 

4. Ontdekkingen in de produktiesector 

Onder dit hoofd zullen we het deelmodel voor de hulp· 
bronnen NR en de bpitaalinvesteringen Cl nader beschou· 
wen. Forrester zegt niet expliciet wat hij onder kapitaalin
vestcringen verstaat, maar vermoedelijk bedoelt hij er het 
vermogen tot produceren van goederen, diensten en voedsel 
mee 4). Een fractie CIAF van dit vermogen is ge'investeerd in 
de agrarische sector. De investeringen t.b. v. goederen en 
diensten bedragen dus Cl. (I CIAF). 

Een zeer helangrijke aanname in Forresters model is dat 
het effectieve produktievermogen zal dalen naarmate de 
hulpbronncn verder opraken. Onder hulpbronnen (NR) 
worden aile delfstoffen verstaan die onherroepelijk aan de 
aarde worden onttrokken, zoals bijv. steenkool, aardgas, 
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ijzererts, goud enz. Water, zuurstof en hout behoren hier niet 
toe. Delfstoffen waarvan de voorraad ons thans nagenoeg 
onuitputtelijk toeschijnt, zoals kalk en zand (glas!), in feite 
evenmin. Maar afgezien daarvan omvat NR per definitie 
aile in onze aarde aanwezige hulpbronnen ongeacht of ze 
als hulpbron onderkend, c.q. ontdekt zijn of niet; deze 
toestandsgrootheid kan dus aileen maar afnemen naarmate 
de tijd verder voortschrijdt. De daarmec samenhangende 
afname in produktiviteit wordt in rekening gebracht door 
een factor NR EM (Natural Resources Extraction Multi
plier) die in 1900 gelijk aan I is, maar daalt naarmate de 
hulpbronnen verder oprakett. Het effectieve produktiever· 
mogen wordt dus gegeven door: 

Cl. (I- CIAF).NREM. (J} 

Deling door het aantal mensen (P) geeft vervolgens het 
produktievermogen per hoofd, een soort Bruto Wereld 
Produkt per hoofd. Forrester voert de term Material Stan· 
dartl t?{ Udng in: 

MSL- Cl.(l -CIAF).NREM/0,7P (2) 

waarbij de deling door 0, 7 ervoor moet zorgen dat de Jevens
standaard in 1970 gelijk aan I is. Nu merkten we bij het stan
daardgedrag (figuur 2) al op dat de fractie CIAF van 1970-
2100 nagenoeg constant blijft. Over een groot dee! van deze 
periodc geldt dat CIAF 0,30 + 0,02 en ddt betekent dat in 
Formule (2) de factor (I -CIA F) nagenoeg wegvalt tegen de 
deling door 0,7: 

MSL "~' CI.NREM/P (3) 

Dit is heel belangwekkend, want de levensstandaard 
speelt een buitengewocin belangrijke rol in het model. 

Verbruik hulpbronnen 

Zo wordt het. jaarlijkse verbruik van hulpbronnen per 
hoofd van de bevolking (NRMM) volgens figuur 3 gerela· 
teerd aan de MSL. Deze figuut roept waa:rschijnlijk bij 

4) De nu volgendc interprctatie is dan ook merendeels.voor rekening 
van de auteurs; de formules strokcn echter mel die van Forrester. 



Figuur 6. Karakteristieke oplossingen 
van de produktiesector 
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Figuur 7. Hierarchische structuur van 
Forresters model (betekenis der sym
bolen als in figuur 2) 

Figuur 8. Het gedrar: bij ('en reductie 
\'all ht•t hulpbroii/U'II-\'erbruik met 75% 
m.i. v. 1970 
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menigecn de vraag op waarom de curven afvlakken bij 
toenemende MSL. Forrester merkte zelf a\ op: 

,One might argue that the shape of this curve should not level out 
- the contention being that matenal standard of llvmg means the 
use of natural resources. On the other hand, much of modern capital 
investment which is here assumed to include research and a store 
of knowledge and education. docs not deplete resources" .. 

Over dit dilemma zou, aan de hand van de meest recente 
statistische gegevens e.d., uitvoerig gediscussieerd kunnen 
worden door economen. deskundigen op het gcbied van 
het grondstoffenverbruik en velc anderen. maar wij willen in 
dit artikel juist Iaten zicn dat men ook zinvolle vragen kan 
stellcn en bijdragen kan levercn z6nder op de causale 
achtergronden in te gaan. 

De. ccrste voor de hand liggcnde vraag is bijvoorbeeld: 
.,Figuur 3 geeft een her/ imeressam verhand. ·maar welk 
dee/ komi nu feitelijk in het ~pel?". Het antwoord op deze 
vraag is verrassend: aileen het dikgetekende dee! van de cur
ve. Volgcns de staridaarduitkomsten ligt de MSL tussen 
1972 .en 2008 boven de ccn, met een maximum van bijna 
1,06. Voor de rest van de periodc 1900-2100 Jigt de MSL 
tussen 0.27 en I. Ook in de meeste andere resultaten van 
Forrester komt de MSL zelden ver bovcn de waarde van I 
uit. beha!ve in een aantal die hij zelf onrealistisch noemt. 
De discussie over de vraag of het verband in figuur 3 voor 
hogc MSL-waarden moet afvlakken of niet, komt hierdoor 
in cen gehecl ander Iicht te staan! 

Ecn tweede 1.invol!c vraag dringt zich bij het bcschouwcn 
van het complete schema (figuur I) a.h. w. van1.elf op. We zicn 
namclijk dat er twee grootheden 1.ijn die op vele plaatscn 
inwerkcn: de bcvolking P en de lcvensstandaard MSL 
Sterkcr nog. op tal van plaatsen wordl I' vermeni!lvuldigd 
met cen functic van MSL. terwijl MSL een grooth.:id 
per hoofd is. \Vat hlijft cr dan van de invloed van P over'? 
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Ook het antwoord op deze vraag is verrassend. Figuur 3 
laat zien dat voor MSL-waarden tussenOen I het hulpbron
nenverbruik per hoofd even groot is als de MSL Maar dan· 
is het hulpbronnenverbruik gelijk aan: 

P.NRMM = P.MSL ~ Cl.NREM. (4) 

Het verrassende hicrvan is dat het hu!pbronnenverbruik 
niet meer afhangt van het aantal mensen, hoewel het model 
toch van cen verbruik per hoofd en een wclvaart per hoofd 
uitgaat. Het verbruik blijkt onder de beschouwde omstan
digheden in feite recht evenrcdig te zijn met de effectieve 
produktie van goederen en diensten - wat op zichzelfna· 
tuurlijk niet erg verrassend is waardo()r het model vee! 
eenvoudiger en het gedrag veel begrijpelijker wordt. 

.De lm•esteringen 

Aangemocdigd door dit succes ligt het voor de hand om 
iets dergelijks te proberen voor de. investeringen. lmmers, 
figuur 4 laat zien dat de bruto-invdteringen per hoofd 
{CI M) volgens Forresters aannamen nagenoeg proportioneel 
aan MSL zijn. Als we zo brutaal zijn om de oorspronkelijke 
lijn te vervangen door een rcchte vanuit de oorsprong door 
hct punt (I, I), geldt dat CIM in grootte gclijk is aan MSL. 
Daar de jaarlijkse bruto-investeringen in produktiemiddelen 
(CIG) gesteld is op CIM maal een constante CIGN ::: 0,05 
maal de bcvolking, mogcn we hiervoor ook schrijven (CIG 
bctekent Capital Investment Generated): 

CIG CIM.CJGN.Pc:vo,05P.MSL 0,05Cl.NREM~ (5) 

Forrester· ncemt vcrdcr aan dat ieder jaar eenveertigste 
dcd van de aanwezige investeringen wordt afgedankt; in 
formule (CID bctekent Capital Investment Discarded): 

CID = CI.CIDN; CJDN::: 1/40 (6) 

551 



• 

f 

.. 

De jaarlijkse groei van de kapitaalinvcsteringen (A Cl) 
gehoorzaamt dus aan: 

A Cl ~ CJ. (CJGN.NREM CIDN) 
= Cl. (0,050.NREM _0,025) (7) 

We zien dus dat de groei van C/per jaar nagenoeg uit
sluitend bcpaald wordt door de groom.> van CJ en verder 
door de corn::ctiefactor N REM: zo gezien speclt ook hier de 
gw0tte nm de wereldbevolking geen rol mecr! Zowel 
her lwlphronnem·erhruik als de kapitaalinvesteringen ont
wikkelen ::ic·h in de Wereld l'an Forrester onder standaard 
condities nagenoeg A UTO:\'OOM. d. w.::. nagenoeg onaf
lwnke/ijk I'UII de grootte wm de he\·olking en de mate van 
milh•u,·erntiling. Bm•e!ulien ligt her gedwgspatroon \'an de 
prod11ktiesector a/ hij vonrhaat \'nlled(r!; \'ast: de lwlpbron
!Iem·cmrraad N R kan aileen maar dalen, de invesreringen C/ 
moeren aanvankelijk min of meer exponentieel stijgen 5) 
rotdat de lwlpbronnen opraken en een doling ::onder einde 
intreedt. 

Formule (7) maakt ook duidelijk wanneer Cl maximaal 
zal zijn en de groei overgaat in een daling, namelijk als 
0.050.NREM gelijk is aan 0,025, of meer algemeen: als 
NREM.CIGN/CIDN I is. Nu is de correctiefactor 
NREM voor de produktiviteit gelijk aan een half als de 
hulpbronnen voor de helft op zijn, hetgeen volgens figuur 2 
omstreeks 2040 het geval is. Geen wonder dus, dat op dat 
moment de investeringen hun maximum bereiken. 

Nu djzen er ineens een aantal vragen tegelijkertijd. Een 
van die vragen is: ,.Geldtdeze autonomic van de produktie
sector ook voor de werkelijke wereld of hebben we hier 
een zwak punt van Forresters Wereld blootgelegdT'. 
Wij zijn niet competent om deze vraag te beantwoorden, 
maar zij lijkt wei van groot belang, mede omdat ook het 
wereldmodel van Meadows c.s. mutatis mutandis een der
gelijk gedrag lijkt te vertonen. In dit verband is voorts 
figuur 5, ontleend aan een publikatie van Prof. Dr. J. 
Wemelsfelder c.s. over het arbeiderszelfbestuur in Joego
slavie 6) bijzonder belangwekkend. De door ons ingetekende 
rechte gaat door de oorsprong. In de hier beschouwde ian
den werd dus in 1965 ruwweg een kwart van het BNP in 
produktiemiddelen ge!nvesteerd. Hoe groter dus het BNP, 
hoe sneller volgens deze momentopname de groei van de 
kapitaalinvesteringen was. Ook in dit beeld komt de 
grootte van de bevolking niet expliciet voor. 

Een andere vraag die rijst is: • .In hoeverre is de voortdu
rende. tamclijk snelle daling van de hulpbronnenvoorraad 
NR realistisch?". lmmers, enerzijds zijn zowel de definitie 
van de hulpbronnen als de schatting van de beginvoorraad 
voor discussie vatbaar, terwijl- anderzijds de mogelijkheden 
van recycling en de toepassing van vervangingsmaterialen 
niet in rekening gebracht zijn 7). We volstaan met deze vraag 
te signaleren. 

Een derde vraag is of we bij de afleiding van formule (5) 
niet te brutaal zijn geweest. Per slot van rekening hebben we 
Forresters model een beetje vervalst. Nu is de ingevoerde 
verschuiving onaanzienlijk vergelcken met de causale en 
statistische onzekerheden die aan figuur 4 kleven, maar we 
kunnen het effect ook verifieren aan de hand van het model 
zclf. Voor aile zckcrheid is daarom nog maar eens nagere
kend of hct vcrloop van NR en CI vee! verandcrt als de pro
dul<ticsector ecn veel grotcrc. rcspectievelijk veel klcinerc 
omvang van de wcrcldhcvolking opgegeven krijgt. Voor dit 
docl zijn de drie waardcn van P die op dcze sector inwerken 
vanaf 1970 vcrhoogd, rcspcctievelijk verlaagd met maar 
licfst cen miljard menscn. De vcrschillen bleken zo gering te 
zijn. dat hct geen 7in hceft ze in grafiek te brengen. Mvo
rcns na te gaan hoe deze vereenvoudigingen ons wereldbeeld 
a Ia Forrester belnvloeden, willen we nog even stilstaan bij 
hct gedrag van de produktiesector als geheel. 

De pmduktiesector als geheel 

Na enige wiskundige manipulaties blijkt dat het gedrag 
van dcze sector slcchts door ecn parameter. d.w.z. een be
paalde combinatie van coefficienten bepaald wordt. Met 
andere woorden: onder bepaalde voorwaarden kan een 
enkele grafiekenschaar aile mogelijke gedragingen van deze 
sector wecrgeven (zie figuur 6). In deze grafiek staat langs 
de horizontale as de tijd (rnet als eenheid van tijd de af
danktermijn van de investeringen ljCIDN = 40 jaar). 
Verticaal staan de investeringen en de hulpbronnenvoor
raad uitgezet, de laatste op een niet-Iineaire schaal. 

De grootte van de diverse modelcoi.'fficicnten bcpaalt de 
groottc van de parameter r. en dus ook welk paar krommen 
van toepassing is. De dik gctekcnde curven representercn het 
standaardgedrag. De andere curven Iaten zien wclk gedrag 
de autonome produktiesector zou vertonen, als bijvoorbeeld 
de beginvoorraad hulpbronnen NR 1900 eens tw~- of 
viermaal zo groot of zo klein zou zijn al~ door Forrester is 
aangenomen. Het interessantste van deze figuur is vooral de 
grote gevoelighcid en de sterke asymetrie van de uitkomsten: 
voor lage waarden van NR .1900 is het gedrag relaticf saai, 
terwijl voor hogcre waarden de groei tot na het einde van 
de berekening blijft doorzetten. Kennelijk is het gedrag van 
de produktiesector sterk afhankelijk van de waarden die· 
men aan diverse coefficienten toekent. Deze resultaten zijn 
vooral daarom belangrijk, omdat deze sector a.h.w. de 
krachtcentrale van het hele model is. Omdat Cl uiteindelijk 
zeer klein, zo niet nul wordt, moeten de bevolking de ver
vuiling en vele andere grootheden in dit model overigens 
ook wei uiterst klein, zo niet nul worden! 

Bij het bovenstaande moet men wei in gedachten houden 
dat een sterke groei van de investeringen reacties in de 
vuilsector en de bevolkingssector teweeg kunnen .brengen, 
die de juistheid van de gemaaktc veronderstellingen kunnen 
aantasten 8), maar dit neemt niet weg dat figuur 6 de hoofd- . 
zaken van het gedragspatroon duidelijk karakteriseert. 

5. [en Globaal Wereldbeeld 

Het oorsponkelijke struetuurbeeld van Forrester is gege
ven in figuur I. Hoewel het vee! informatie geeft is het niet 
erg overzichtelijk: de belangrijkste structurele eigenschappen 
van het model va!len niet op. Men kan beter het model in 
verschillende sectoren verdelen en zich dan enerzijds afvra
gen wat er zich in de individuele sectoren afspeelt (zoals we 
zojuist voor de produktiesector hebben gedaan), en ander
zijds hoe de verschillende sectoren in onderlinge wisselwer
king staan. Het laatste wordt getoond in figuur 7. Wie deze 
figuur goed op zieh laat inwerken en dan Forresters resulta
ten· beschouwt, zal merken dat tal van uitkomste.n vanzelf
sprekend worden, het beste teken dat zo'n schema wezenlijk 
bijdraagt tot inzid1t in het gedrag van een systeem. Zo 
brengt het in beeld dat maatregelen in de pmduktiesector 
zich overal in het model doen gelden, maar dat maatregelen 
in de bevolkings- of vuilsector hier geen invloed van beteke
nis op de produktiesector is toegerekend, tenzij ze zo in
grijpend zijn dat zelfs de agrarische ·sector er sterk door 
word! beinvloed. De norma liter zwakke ~ reaetie van de 

.5) Zolang NREM \Winig van I afwijkt. hedragcn de nctto-invcste
ringcn namclijk 2.5% per jaar. hetgccn ~orrcspondccrt met de 
cxponcnliclc groci met ccn vcrduhhclingstijd van 211 jaar . 
6) J. Wcmclsfcldcr, Arhcidcrszt:lfhestuur m de Jocgoslavische ln
dustric, hijlagc hij ESH. 15 maarl 1972. 
7} T. W. Ocrlcmans, M. M. J. Tcllings. H. de Vries, Wcrelddyna
mica: Ma;tt~chappclijkc tcrugkoppding geeft hoop voor de toe
komst, Chemisch WeC'khlatl. 9 juni 1972. biz. 10-13. 
li) 0. Rademaker, J. G. M. Cuypcrs, WcrkgrocpG!obalc Dynamica, 
Verslag no. 2. TH Eindhoven. 31 december 1972. 



agrarische sector op veranderingen elders is ter wille van de 
volledigheid met gebroken lijnen weergegeven. 

Figuur 7 brengt voo"ral treffend in beeld dat de produktie
sector degene is. die aile andere sect oren aandrijft. Het is niet 
overdreven te stellen dat deze sector in de Wereld van For
rester degehe is die als krachtcentrale voor aile anderen 
fungeert. Als deze leegloopt, moeten het aantal mensen, de 
vervuiling en de voedselproduktie volgens het model wei 
zeer klein, zo niet nul worden. Nu is reeds opgemerkt dat de 
hulpbronnenvoorraad in dit model wei moer afnemen en 
dat de aanvankelijke exponentiele groei van de investerin
gen daardoor wei moet overgaan in een achteruitgang. Het 
is dan ook niet verwonderlijk dat bevolking en vervuiling 
66k eerst groeien en vervolgens afnemen: het model laat 
geen ander gedrag toe. Naar onze mening ligt dit zt) evident in 
het model opgesloten. dat het aileen maar ,.counterintuiti
ve" kan toeschijnen aan degenen die tekort geschoten zijn 
in het verwerven van in:::icht in het gedrag van het systeem, 
a/than.~ her model. als geheel. Om in dit verband voortdu
rend te spreken over .. overshoot and collapse" komt ons 
minder juist voor. Te meer daar met ,.overshoot" een voor
bijschieten aan een evenwichtstoestand gesuggereerd wordt, 
terwijl voor zover wij hebben kunnen vaststellen het model 
slechts een evenwichtstoestand kent: hulpbronnenvoorraad, 
investeringen, vervuiling en aantal mensen: uitermate ge
ring, zo niet 0. Hetzelfde geldt voor het model waarop het 
Rapport van de Club van Rome gebaseerd is. Dit in aan
merking genomen doet de titel van hoofdstuk V van dat 
rapport: De toestand van wereldomvattend evenwicht dan 
ook enigszins verwonderlijk aan. 

6. Zuinigheid bestrafd: counterintuitive or counterrealistic? 

Het is duidelijk dat de teruggang die het standaardgedrag 
na 2040 te zien geeft, te wijten is aan de uitputting der hulp
bronnen. Forrester merkt op dat de voorraden misschien 
wei grater zijn dan hij veronderstelde en schrijft dan: .. fur
thermore. science may make cominuing substitutions to 
delay the impact of resoun·e shortage", eraan toevoegend 
dat men met een model zo makkelijk kan nagaan hoe groot 
de invloed van de aannamen en het effect van bepaalde 
maatregelen zijn. En dan laat hij zien hoe het model zich zou 
gaan gedragen als m.i.v. 1970 het grondstoffenverbruik per 
hoofd met 75% zou worden gereduceerd; de uitkomsten 
worden weergegeven door de getrokken lijnen in figuur 8, 
de gebroken lijnen geven het standaardgedrag weer. 

Het resulterende gedrag is dermate dramatisch - in de 
. peri ode 2030-2060 sterven maar liefst meer dan 5 van de 6 
miljard mensen - dat de nuanceringen en relativeringen die 
Forrester in de bijbehorende tekst heeft trachten te leggen, 
aan veellezers voorbij is gegaan. In het Rapport \'an de Club 
van Rome. dat in figuur 37 een vergelijkbaar geval toont, is 
van zulk verstandig, relativerend voorbehoud minder terug 
te vinden. We hebben hier te maken met een gevaarlijk soort 
voorliehting, .want de gedachte aan een ,.catastrofe" blijft 
hangen, zonder dat voldoende duidelijk uiteengezet is w<hir
om het model dit gedrag vertoont. waardoor de Iezer in de 
waan word! gelaten dat het hier het effect van een maat
regel betreft hoewel in feite aileen getoond word! hoe ge
voelig een bepaalde parameter uitwerkt. lmmer-t, wat is er 
gebeurd? De verticale schaal van figuur 3 is a.h.w. vanaf 
1970 veranderd: waar I stond, komt 1/.. en waar 4 stond 
komt I enz. Dat is alles. Andere wijzigingen zijn niet aan
gebraeht. Het verbruik aan hulpbronnen wordt ineens 
drastisch gereduceerd zonder dat zulks enige kapitaalin
vesteringen kost of de produktiviteit reduceert! De reken
machine moet dan wei becijferen dat de hulpbronnen min
der snel opraken, waardoor de correctiefaetor NREM, en 
dus ook de produktiviteit, minder sncl dalen dan volgens het · 
standaardgedrag. Vandaar dat het model een markante 
stijging van de lcvensstandaard te zien gecft. Dit is natuur
lijk vrecmd: lerwijl er 75% minder a to men aan de aarde ont-
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trokken wordt. stijgt de produktie van goederen en diensten 
enorm en bereikt bovendien het aantal vuilatomen een grote 
hoogte! 

Forrester noemt z'ulke onverwachte resultaten van 
,.maatregelen" cowJterintuitive: het model gedraagt zich 
volgens hem strijdig met wat de intuitie zou doen verwaeh
ten. Het is duidelijk dat we hier eerder met counterrealistic 
gedrag te maken hebben. Figuur 8 is een heel nuttige illustra
tie van het feit dat de schaal van figuur 3 een zeer gevoe
lige uitwerking op het systeem heeft en dat men zieh dus 
met zorg moet afHagen of de grootte goed gekozen is en of 
de andere invloeden. die samen daarmee het hulpbronnen
verbruik bepalen en dus waarschijnlijk ook zeer gevoelig 
uitwerken, wei juist in model zijn gebracht. 

Overigens heeft het model in figuur 8 een nauwkeurig, 
correct en realistisch beeld gegeven van een onrealistisehe 
-want kostenloze- ,maatregel". De sehuld treft hier niet 
de methode, en zelfs niet het model, maar de wijze van 
toepassing en de interpretatie van de resultaten. 
Dit onderstreept dat men niet ·kan volstaan met het bekij
ken van computerresultaten. Een goede systeemanalyse 
impliceert het verwerven van inzieht in de werking van het 
model. Wie meent dat een bepaald model coumerrealistic re
ageert, heeft het ons inziens nog niet voldoende bestudeerd. 

7. Een korte verkenning van de Vuilsector 

De ,eatastrofe" waa:rover de vorige paragraaf sprak, 
wordt primair veroorzaakt door de curieuze neiging van de 
vervuiling om onder bepaalde oinstandigheden door te 
schieten naar extreem hoge waarden. Bij nadere analyse 
blijkt dat, zoals het gedrag van de produktiesector a.h. w. 
verankerd ligt in het model ervan, ook de mogelijke gedra
gingen van de vervuiling voor een belangrijk dee! bepaald 
worden door de aangenomen struetuur en verbanden van de 
vuilseetor. In de Wereldmodellen van het MIT speelt de vuil
seetor een zeer bijzondere rol; als we de vervuiling in het mo
del niet meer dan tienmaal zo groot als in 1970 Iaten wor
den, gaat het er heel wat kalmer toe, zoals gelllustreerd in 
figuur 9. Hoewel de vuilsector dus een doorslaggevende rol 
kan spelen onder abnormale eondities, gaan we er hier 
niet verder op in omdat er reeds een apart artikel aan ge
wijd is 9). 

8. Waarom groeit de bevolking in de Wereld van Forrester? 

Het gedrag van wereldmodellen wordt veelal verklaard in 
termen van meekoppelingen en tegenkoppelingen. Kort (en 
dus niet helemaal volledig) kan men zeggen: elke weg, elke 
keten van belnvloedingen. waarlangs een toestandsgroot
heid zijn eigen groeisnelheid bevordert (positief belnvloedt) 
brengt een meekoppeling (positieve terugkoppeling) tot 
stand, elke weg waarlangs de eigen groeisnelheid afgeremd 
(negatief belnvloed) wordt een tegenkoppeling (negatieve 
terugkoppeling). Dus hoe grater een toestandsgrootheid is, 
hoe meer zulks bijdraagt tot zijn eigen groei bij meekoppe
ling en hoe meer zulks afremt bij tegenkoppeling 10). Formu
le 7 geeft hier een goed voorbeeld van; hierin stelt Cl.0,050. 
NREM de meekoppeling voor en_ Cl.0,025 de tegenkoppe
ling. 

Als de meekoppelingen de tegenkoppelingen overheersen, 
kan de beruchte en veelbesproken exponentiele groei optre
den. Zo kan ook de groei van de investeringen van 1900 tot 
geruime tijd na 1970 verklaard worden uit het feit dat de 
meekoppelterm in formule 7 lange tijd grater is dan de 

9) 0. Rademaker, 'be vervuiling in hct wcrcldmodel van forrcster, 
IJe lngenieur. 31 mci 1973. biz. 454-461. 
I 0) Dit kan hicr 70 ccm·oudig gcformulcad worden umdat de toc
standsgroothcdcn nict ncgaticf kunncn tijn en omdat hun cvcn
wichtswaardcn zccr klein of nul tijn. 
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Figuur 9. /let gedrag .bij een reductie 
van her hulphronnenverbruik met 75% 
m.i.v. 1970 en ecn begren::ing van de 
vuilgraad tot tienmaal her niveau in 
1970 

Figuur 10. De samenhang \'an de wereld
bevolking en her effecrievt• produktie
vermogen 

Figuur II. Her gedrag bij her fixeren 
van de kapitaalinvesteringen C I met 
ingang van 1970 
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tegenkoppelterm. En zo wordt ook de soortgelijke groei van 
de bevolking in de \Vereld van Forrester door tal van com
mentatoren verklaard II). Maar is dit weljuist? Word! hier 
niet een wetmatigheid omgekeerd? Het is juist dat over
heersing der meekoppelingen exponentiele groei kan ver
oorzaken, maar de exponentiele groei van een toestands
grootheid hoeft niet te betekenen dat de meekoppelingen 
overheersen! 

Hoe zit dat met de modelbevolking: overheersen nu de 
meekoppelingen of niet? Deze vraag is moeilijk te beant
woorden omdat het model zoveel onderling vervlochten 
beinvloedingsketens bevat. De bevolking beYnvloedt zijn 
eigen groeisnclhcid via tien. gedeeltelijk samenvallende 
wegen (de wegen waarlangs zij andere toestandsgrootheden 
beinvloedt die op hun beurt weer op de bevolkingsgroei in
werken, blijven hierbij uiteraard buiten beschouwing). Door 
toepassing van een bepaalde techniek 12) is echter vast te stel
len dat de tegenkoppelingen sterker zijn dan de meekop
pclingen. Met andere woorderi: De hel'O/king zet zich::elf in 
tlit model hdcmaal niet tot exponentiNe groei aan, maar 
tracht l'l'll /wpaald l'\'enwicht op te ::oeken. 

Desondanks ziet men in hijna aile uitkomsten van Forres
ter ecn min of meer exponcnticle bcvolkingsgroei tot kort na 
2000 optrcdcn; die in ecn aantal gevallen mede-vcrant
woordelijk word! geacht voor de optredcnde ,catastrofes". 
Hoe valt dit dan te verklaren? Het antwoord is simpcl. De 
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cven.wichtswaarde die de bevolking tracht op te zoeken 
wordt volgens het model tijdens het standaardgedrag hoofd
zakelijk bepaald door de investeringen, en die groeien ge
ruime tijd min of meer exponentieel. Zoals figuur 10 Iaat 
zien, Ioopt de bevolking gewoon een aantal jaren op CI. 
NREM achter. De verklaring van dit gedrag is niet eenvou
dig, maar komt er in hoofdzaak op neer dat het sterftecij-. 
fer sterk afhangt van de welvaart per hoofd, MSL = 
CI.NREM/P, en dit werkt stabiliserend: gegeven een be
paalde CI.NREM is er een bepaalde bevolkingsgrootte P 
waarbij sterften en geboorten gelijk zijn; bij hogcre P over
wegen de sterften, hetgeen een daling van P in de hand 
werkt, bij lagcre P de geboorten, hetgeen een stijging in de 
hand werkt. · 

Maar als de bevolkingsgroei in dit ~ereldmodel werke
lijk ,de schuld van het kapitaal" is, dan moeten we haar 
tot staan kunnen brengen door stabilisering van het kapi
taal. En omdat in de Wereld van Forrester de politick geen 
rol speelt, is een dergelijke stabilisering zeer eenvoudig te 
realiseren: "!C schrijven gewoon voor dat de aanschaffingen 
van nieuwe produktiemiddelen m.i.v. 1970 gelijk moeten 
zijn aan de afdankingen. Daardoor blijven de investeringen 
Cl gefixeerd op hun waarde in 1970. Het - toch wei ver
rassende - resultaat van deze ingreep toont figuur II. Me~ 
ziet dat de bevolking dan geen cnkele neiging vertoont om 
door te blijven groeien, maar zich in betrekkelijk korte tijd 
stabiliseert. Bovendien is ook de vuilgraad effectief gestabi
liseerd. 

Hieruit blijkt overduidelijk dat de bevolking geen inhe- ~ 
rente neiging tot exponentiele groei heeft. Het is de groei 
van de produktie die hier de groei van de bevolking en 
vervuiling veroorzaakt; stopt men deze groei, dan maken 
ook bevolking en vervuiling pas op de plaats. De stelling 

II) Forrester 1clf hceft 1ijn formulcringcn m.b.t. dit ondcrwerp 
1ccr vccl 1orgvuldiger gdo1cn dan de mccstc .commcntatoren. 
12) l.incarisering van hl·t model rnnd de tm:stand 111 1970. tc:n cmdc: 
aan de hand van de krugkoppclmatnx en d1cns c1gcmv~ardcn mec:r 
in1icht in hct gcdrag tc k rijgcn. I kl rcsultcrcndc gchncansccrde 
model hlijkt hct st andaardgcorag vrij. nauwkcurig tc ·rcproduceren 
tot circa 2020. Zic vcrdcr: J. (i. M. Cuypcrs, 0. Rademaker, An 
analvsis of Forrcstcrs World Dynah1ics Model, tcr publikatie in 
/F1C' Joumai-Automatica aangebodcn. 



van de Club van Rome dat van een enkele maatregel in een 
enkele sector geen resultaat te verwachten is, gaat dus voor 
de Wereld van Forrester niet op 13). Of ze voor de Wereld 
van Meadows. waarop het rapport gebaseerd is, wei opgaat, 
dient nog nader gcanalyseerd te worden. Stabilisering van de 
produktie heeft in dat model in ieder geval veel minder 
invloed op de bevolkingsgroei. Of de stelling voor de echte 
wereld opgaat? Het lijkt ons verstandig om haar minstens 
als uitgangspunt te aanvaarden. 

9. l'l'aschrift 

Tot zovcr deze grepen uit de resultaten van het modelon
derzoek 14), waarbij we vooral getracht hebben enig inzicht 
in de innerlijke samenhang en werking \'an het model te 
geven. Waarom dit streven naar inzicht? Yoornamelijk 
omdat het de modellenmakers kan helpen hun aandacht te 
concentreren op de belangrijkste onderdclcn en lacunes. 
Wij hehhcn hier en daar misschicn stevige kritiek op hct 
model van Forrester gelcverd, maar deze is niet vernieti
gend. maar constructief bedoeld. De wctenschap staat op 
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dit gebied nog aan het begin van een lange ontwikkelings
weg en het kan zijn dat aan het einde van die weg geconclu
deerd zal moeten worden dat. ondanks aile verbeteringen, 
haar vermogens om de essentialia go.::d in model te brengen 
tekort schieten. Zal al het werk dan voor niets gedaan zijn? 
Dat staat nog te bezien. Het nut van dit werk is nog.moei
lijker te voorzien dan de toekomst van onze we reid. Maar de 
problematiek die de Club \'an Rome op onze werktafels 
gedeponeerd heeft, kan en mag niet genegeerd worden, 
ook al zal er nog lang, veel en hard gewerkt moeten worden 
en is succes allerminst verzekerd. 

0. Rademaker 
J. Cuypers 

13) Volledigheidshalvc zij aangetekcnd dat de be,olking \OOrname
lijk gestabilisccrd wordt door ccn snclle aanpassing \an hct sterftc
cijfcr a~n hct gcboortccijfcr. 
14) 0. Radcm;{ker, Wcrkgroep Globalc Dynamica, l'tnlag no. /, 
TH Eindhoven, 23 april 1972 {Lie ook voctnoot !\). 
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