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Milieucrisis
Carl Schmitt
Extreem-rechts

In I 970 werd in opdracht van
de 'Club van Rome' lwt rapport
Grenzen aan de woci gq>uhlicccnl.
Oat liet ecn cliepe indruk achtcJ·.
In dit bock wcrd aan de hand van
computersimulaties aangetoond
dat de mcnshcid zijn cigcn voorthcstaan bedrcigt. Toenamc van
de wercldbcvolking en de stcrke
groci van de consumptie per
hoofd van de bcvolking verooi·zaken een tocncnwnd lwslag op niet
vernicuvvharc hulphronnen, cen
stcrkc groci van het gehruik van
vernicuwbare hulphronncn en
ccn steeds grotcrc vcrvuiling van
hct milieu. Zoals de titd aangecl't
komcn de grcnzcn in zicht en aileen ecn drastischc reorganisatie
en bijstclling van lwt produkticcn consumptiepatroon en ecn
sterkc rem op de hcvolkingsgroei
kunncn voorkomcn dat de aanle
ccn voor mcnscn onk\·lharc plancct worclt. Ecn wereldwijde catastrofe client zich aan. Nu, circa
2o jaar later heblwn de auteurs
van 'Grenzcn '· 111 de groei' hun
conclusics van tocn tcgcn hct Iicht
gchoudcn.
Deze conclusics zijn aldus Meadows c.s. nu gccn onlwilstijding,
noch de boodschap \'illl M.1lt hus in
nicuwe gcdaantc, m.1.11' t't'll waarschuwing en ccn uitdaging. I k
vcranclcring van de samcnleving
op ccn zoclanigc wijze dat ccologischc en cconomisdw stahilitdt

wordt gerealiseenl, is aldus de auteurs gcen sinecure, maar niet onmogclijk.
Sed crt I 9 7 I is een massale beweging op gang gekomen om tot
ombuiging tc komen. Energiebesparing, nieuwe matcrialen, drastische verhoging van de efficientie
van hct gebruik van grondstoffen,
recycling in stedcn, internationale protocollen en conventies bijvoorbecld inzakc de ozonlaag bedrcigencle stoflen kwamen tot
stand. De introductic van op milieudocleindcn gerichte nieuwe
tcchnologieen, ideeen en organisatics heeft duidelijk gemaakt dat
hct maatschappelijk draagvlak gericht op duurzame ontwikkeling
tocnccmt. Toch wijzen, volgens
de auteurs van 'De grenzen voorbij ', de computerberekeningen
die in I 991 worden uitgevoerd,
uit, dat ondanks de verbeterde
technologic, het tocgenomcn bewustzijn en het strengcre milicubelcid, de stromen van natuurlijke hulpbronncn en vervuilende
stofTen de duurzaamheidsgrenzen
in veel gevallen al hebbcn overschreden. De wegen naar duurzaamheid zijn aldus geclurencle de
laatste twintig jaar versmald,
maar ook zijn als gevolg van nieuwe technologieen nieuwe mogelijkheden gecreeerd.
De opzet was aanvankelijk een
actualisering van 'Grenzen aan de
groei', doch gaandeweg is dit
bock volleclig herschreven. De
conclusies van toen zijn volgens
de auteurs echter nog steeds onvcrkort waar en kunncn worden
aangescherpt.
Ze luiden:
I . Hct tempo van het gebruik
van vecl esscnticle natuurlijke
hulphronnen en van de produktie
van aile mogclijke vervuilencle
stoll'cn is zo groot gcwordcn dat

n ()
de grenzen van duurzaamheid zijn
overschreden.
Zonder een belangrijkc tcrugdringing van de grondstof- en
energiestromen zullen de vocdselopbrengst per hoofd van de bevolking, het energiegebruik en de
industriele produktie op een niet
bij te sturen wijze dalen.
2. Deze daling lijkt onontkoombaar. Om haar te vermijden
zijn twee veranderingen noodzakelijk. Ten eerste een grondige
herziening van het beleid en de
praktijken die de groci van grondstoffengebruik en van de bevolking bestendigcn. En ten tweede
een snelle, drastische verbetering
van de efficientic waanncc grondstoffen en energie worden gebruikt.
3. Een duurzame samcnlcving
is technisch en economisch gezien
nog altijd mogclijk. Ecn aanzicnlijke vcrandering is dan nodig!
Een volledige wcergave van de
berekeningen en beschouwingcn
die de auteurs tot dczc zeer vergaande conclusies brachten, is in
deze boekbesprcking niet mogelijk. Volstaan wordt met ecn bespreking van: de aannamen en
percepties die ten grondslag liggen aan model en beschouwingcn;
de gehanteerde modellen; de aanpassingen in de modellcn voor
technologische ontwikkelingcn;
de politieke en maatschappclijke
opvattingen die worden beschreven.
De aannamen

In de modellen zijn ten opzichtc
van de modellen die voor 'Grcnzen aan de groei' werdcn gebruikt
(Wereld 3) geen ingrijpende veranderingen aangehracht. In de
diagrammen en in de figurcn
wordt ge'illustreerd dat bij vrijwcl
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aile adivitdkn uitsluitcnd sprake
is van positieve terugkoppelingen. I )at n•sult<-ert in exponcnticlc grod. I let tempo waarmee
hulphronnen worden gebruikt
ncemt steeds verder toe. Negaticve terugkoppclingcn zijn aanwezig (hijvoorbccld op het gebied
van hct grondstofTcngcbruik per
ecnhcid van produkt steeds mindcr, vcrgclijk hct huidige kopergcbruik met dat van twintig jaar
gelcdcn cnz. enz. ), maar volstrekt
ontocrcikend om de positieve terugkoppding tcniet te docn.
Toch worden aannamen gedaan die in !'cite onjuist zijn. Zo
wordt op pagina I 3 6 gesteld dat
Wcrdd 3 slcchts vier soorten fysicke en hiologische grenzen bevat. Dezc wcrkcn vooral door op
de voedselproduktic.
I.
De hoeveclhcid gecultivccrd land, waarhij de bovengrens wonlt gt•fixeerd en de kostcn steeds stijgen.
2. De ophrcngst per cenheid
land kan maximaal 6 sao kg graan
per ha hcdragen; een tocname van
de ophrcngst vraagt echter steeds
mcer inzet per eenhcid van produkt.
3. Nid-vernieuwbare hulpbroJIIH'Il raken op en winning
wordt skt•ds duurdcr.
4. lid vt·nnog<·n om vervuiling It' ahsodwn·n kent ecn bovengn·ns <'II de daling van de
vru('hthaarh<'id van de landbouwgrondcn zal sncllcr verlopen dan
thans, omdat de grond sneller
wordt uitgeput.
I ><'Z<' aannamen, die weliswaar aan ccn gcvocligheidsanalyse worden onderworpen, zijn aile
twijl'elachtig. De hoeveelheid te
cultiveren land kent inderdaad
ccn hovengrens, maar deze wijkt
af van dt' hicr aangenomen grens.
Bclangrijker is de aanname over

de toename van de produktiviteit
per ecnheid van oppervlak. Een
wcrcldwijde bovcngrens van
6 So o kg graan per ha is onjuist. Er
bestaan grate verschillen zeker als
twee groeiseizoenen per jaar mogelijk zijn kunnen de maxima veel
groter zijn.
De gcmiddelde opbrengst voor
graan in Nederland bedraagt nu
7 Sao kg/ha en dat is nog aanmerkelijk minder dan opbrengsten
van rijst die in de gei'rrigeerde
teelten in veel Aziatische Ianden
worden gcrealiseerd, als er sprake
is van twee seizoenen. Bovendien,
juist bij hoge opbrengsten op
goede gronden is bij goed landbouwkundig gebruik de efficientie van de aanwending van bijvoorbeeld stikstof niet lager doch
hogct· dan bij lage opbrengsten.
Het tegenovergestelde van de
aanname ligt daarom meer voor
de hand. Ten aanzicn van de derde
aanname geldt dat de substitutie
van grondstoffen in veel ·van de
bcschouwingen wordt verwaarloosd waardoor verschuiving van
de schaarste optreedt. Ten aanzien van de vierde aanname geldt
bijvoorbecld dat de dalende bodemvruchtbaarheid vooral optreedt bij slecht landbouwkundig
gebruik bijvoorbeeld onderinzet
van produktiefactoren zoals dit
alom voorkomt in de Amerikaanse landbouw of in veel fragiele gronden in ontwikkelingslanden. Juist indien de goede gronden op een juiste wijze worden
benut, is deze benutting van de
kwalitatief mindere gronden niet
nodig. De oorzaak van deze pessimistische en soms zelfs onjuiste
aannamen is gelegen in de uitsluitend economische en niet (teelt)tcchnische of ecologische perceptie van de verschillende processen.
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Deze onjuistheden en dit pessimisme hebben vergaande implicaties voor de rcsultatcn. De 'computerwerelden' van Mcaclowsc.s.
leiden namelijk vaak tot incenstorting omdat de vocdsclvoorziening en de hiermce gcpaard
gaande vervuiling de bovengrcns
vonnen van exponentiele ontwikkelingen ten aanzien van bcvolking, produktie e.d.
De mode/len
De modellen die worden gehanteerd zijn goeddecls idcntiek aan
de modellen van de jarcn zevcntig. Zc zijn wat betrcft de tocgankelijkheid aanmerkelijk verbeterd
en de mogclijkheid om cr mce te
spelen, die nu wordt gcbodcn via
appendices, is zeer nuttig en plezicrig. Toch wrcekt zich op vccl
plaatsen het feit dat op een tc hoog
aggregatieniveau wordt gcwcrkt.
Een regionale difl'erentiatie is vereist vanwege de grate vcrschillcn
en de aanwezigheid van curvilineariteit waardoor middcling onmogelijk wordt.
De wereldmodellen schieten
tekort als er via allerlci ncgatievc
terugkoppelingen reactics plaalsvinden die niet in een rclatie kunncn worden vervat. De af'"'czighcid van substitutie en de gcnoemde aannamen voor de landbouwkundige produktie lcidcn
onvermijdelijk tot cen steeds vcrdergaande verslcchtering van de
situatie. Vandaar de conclusie: er
dreigt een wcreldwijde catastrofe. Het model was aanmcrkclijk
verbeterd als de in hoofdstuk 2, 3
en 4 besproken technologische
mogelijkheden er ingrijpendcr in
waren verwerkt.
De aanpassingen in de model/en
voor technologische veranderingen
Boven is al besprokcn dat techno-
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logischc vcranderingcn IIH'<'r haddcn kunnen worden vcrwcrkt in
de modcllen. In de tckst zclf' worden daar in fcile argum<·nl<'n voor
gcgcvcn. In hoofdstuk S wordt
hct voorbccld van de c 1: K 's bcsproken en gc'illustn·<·nl hoc in
een pcriodc van nog gcctl lwintig
jaar ecn totale omnwkccr in attitude hccft plaatsgcvonden, Dit
heeft: ertoe gclcid dat binncn
enkcle decennia dcze de ozonlaag
bcdrcigcndc stofTen vrijwcl nict
mcer zullen worden bcnul voor
activitcitcn als koding, drijf~~as
scn cnz. Soortgdijk<' voorh<·<'ldcn
worden gegevcn op IH't g<•hkd
van de computertcdlllologie, de
communicatictechnologic en lwt
transport.
Modellcn zijn ven·<·nvowligdc
voorstcllingcn van d<' wcrk<·lijkheid, doch hct is de kunst d<'Z<'
verecnvoudigingcn nkt k rigoureus tc Iaten zijn. Zo is ondanks de
stcrkc hevolkingsgnH'i die nog
steeds cxponentkcl verloopt, <k
groci van het mondi.d<' lll<'laalg<'bruik nict exponent ic<·l do<'h lim·air verlopen en is nwd<' door lwt
verbetcrde grondg<'bruik t'<'ll <'Xplosicve uilhrciding van lwt cultuurarcaal tc voorkomen. Produklie- cn consumptkpatro1wn
kunnen nauwclijks word<'n aangcpast en daar worden ook voorbcclden van gegcven. In ge<'n van
de modclberekeningen worden
dezc voorbccldcn evenwel echt
bcnut.
De politiekc en maatsclwppclijke
oprattingcn
De waarschuwing, d<' gdc kaarl,
die de Club van Rome in de
zcventigcr jarcn uitreikte, is aangcvuld met ecn rod<' kaart: de
wcreld is nu voorbij d<' gr<'nzcn.
We zijn doorgeschot:n, maar
cr zijn toch nog mogelijklwd<'n

om weer aan hct spcl mee tc doen.
Oat vergt cen drastische hcrijking
van waanlcn en daarvoor zijn Inogclijkhcdcn. In hct achtsle hoofdsluk gcven de auteurs daarover
ccn bcschouwing. Er wordt dan
nict gewezcn op de politieke
structuren die wijziging behoeven
en de noodzaak tot het ontwikkelcn en vcrsterken van maatschappclijke bewegingcn die aanpassing
van zowel de produktietechniekcn als de consumptiepatronen
bcplcitcn en de politieke noodzaak om ontwikkeling en milieubcleid met clkaar te verbinden.
Er wordt slerk aangcsloten bij
individucle ervaringen en gevoelcns tot uitdrukking komend in:
lockomsthccldcn vonncn, netwcrken maken, de waarheid sprekcn, liefhcbhcn. Daannce cindigt
hct bock niet overecnkomstig de
indringende boodschap en zijn de
aanbevelingen nai'ef en slap in het
Iicht van de analyse.
Wellicht is hct verstandig zo\vcl analyse als conclusics nog
cens tcgen het Iicht te houdcn en
tc bezien of andere scenario's
kunnen worden ontwikkeld en
kan ook worden nagegaan hoe een
politieke beweging kan worden
vcrsterkt die probccrt onduurzaamheid tegcn te gaan.
Een en andcr laat onverlet dat
de kern van dit bock ecn goede
gcactualiseerde en verbetcrde
vcrsie van 'Grenzcn aan de groei'
is, die een breed publick helpt inzicht te verwervcn in de wereldwijde milieuproblematiek.
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