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Vooraf

1972. ‘Grenzen aan de groei’, het rapport van de Club van Rome, komt uit 
en slaat in Nederland in als een bom. Zo kunnen we niet lang(er) door-
gaan met ons energiegebruik en economische groei. De Raad voor 

Milieu defensie wordt opgericht. Een jaar later 
treft ons de olieboycot en beleven we de auto-
loze zondag. Chris Westra bouwt dan zijn eer-
ste windmolentje. Je zou 1972 met recht het 
begin van de energietransitie kunnen noemen. 
En dan zijn we nu 50 jaar verder. Maar hoever 
zijn we? En had het niet sneller kunnen gaan? 
Wat hebben we in die afgelopen 50 jaar geleerd 
over die transitie? En welke uitdagingen liggen 
nog voor ons?

Op 4 april 2022 werd het IPCC-rapport over emissiereductie-maat-
regelen gepubliceerd. ‘Het moet sneller. Laatste kans!’, kopten de kranten. 
Ook het Planbureau voor de Leefomgeving sloeg alarm: ‘Onmiddellijk 
versnelling nodig!’. Geen onbekende boodschap, dat hoorden we al lang. 
Maar vervolgens is dan wel de vraag: Waarom gaat het niet sneller? Wat 
houdt die versnelling dan tegen? En wat moeten we doen om het wel 
sneller te laten gaan? ‘It is the transition, stupid!’ zou het korte antwoord 
kunnen luiden. We zullen in het energietransitieproces duiken en kijken 
wat zich daar heeft afgespeeld en welke hordes in die 50 jaar genomen 
moesten worden.

Het is een leuk voornemen, zo’n boek over 50 jaar energietransitie. Maar 
inmiddels dwarrelden er al allerlei boeken over die 50 jaar op de leestafel. 
Geert Buelens geeft in Wat we toen al wisten een mooie cultuurhistorische 
beschrijving van het jaar 1972 en stelt zich de vraag waarom de bood-
schap van het Rapport van de Club van Rome zo op de achtergrond is 
geraakt. Jaap Tielbeke doet in We waren gewaarschuwd uitvoerig verslag 
van de totstandkoming en doorwerking van het Rapport van de Club van 
Rome en legt daarbij de focus op ‘Grenzen aan de groei’, de titel en 
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kernboodschap van het rapport. Waarom hebben we het tegenwoordig 
niet meer over begrenzing van onze (economische) groei? Marius Entho-
ven en Kees Zoeteman laten in Keerpunt in zicht, net als in dit boek, een 
reeks betrokken aan het woord over die 50 jaar, maar dan breder over het 
milieu- en duurzaamheidsbeleid. 

Dit boek kent op twee punten een andere invalshoek en vormt daar-
mee hopelijk toch een aanvulling. Het gaat niet zozeer over ‘Grenzen aan 
de groei’ en niet zozeer over duurzaamheidsbeleid, maar over energie-
transitie. Dat is een beperktere focus, maar wel een essentiële. Het rapport 
van de Club van Rome wijst ‘het bruikbaar maken van zonne-energie’ aan 
als een zeer belangrijke weg naar een ‘gestabiliseerde maatschappij’. Ten 
tweede wil dit boek niet blijven staan bij de constatering dat de transitie te 
langzaam gaat, maar zal het in die energietransitie duiken op zoek naar 
een antwoord op de vraag waarom het niet sneller is gegaan en op zoek 
naar wat in die 50 jaar wél tot stand is gebracht. Noem het maar een ver-
slag van binnenuit.

Het boek gaat over de energietransitie in brede zin; zelf heb ik die 
transitie vooral vanuit de windenergie meegemaakt. Veel zal ik dan ook 
illustreren met voorbeelden uit die ontwikkeling. Maar mijn blik is breder 
dan windenergie, zeker door vijf jaar gewerkt te hebben bij de Interdepar-
tementale Programmadirectie Energietransitie, die van 2005-2011 bij de 
ministeries bestond. Een zekere windenergie-bias zult u echter bij het 
lezen van dit boek tegenkomen.

Dit boek is ontstaan met inbreng van velen. Dat geldt in de eerste plaats 
voor de spelers uit die 50 jaar met wie ik interviews mocht hebben, die 
vaak leidden tot interessante gedachtewisselingen over de 50 jaar. Ik dank 
hen daarvoor. Speciale dank gaat uit naar een paar mensen die bij mijn 
schrijverij kritisch meegelezen hebben. Titia van Leeuwen, hoofd- en 
mederedacteur van het blad Wind&Zon; het idee voor dit boek komt 
voort uit enkele interviews die eerder daarin gepubliceerd zijn. Ernst van 
Zuijlen, een belangrijke spelbepaler in de windenergie, met wie ik door de 
50 jaar heen ‘stukjes samen heb mogen oplopen’. En Philip Vergragt, die 
met een ervaren transitieblik mij van kritische vragen en suggesties voor-
zag. Wat er uiteindelijk in dit boek staat valt echter geheel en alleen onder 
mijn verantwoordelijkheid. 

In 1972 begon ik als leraar natuurkunde en deed ik mijn eerste 
Energie project in de klas, in 1986 werd ik lid van een windcoöperatie en 
sindsdien ben ik betrokken bij de windontwikkeling. Van windcoöperatie 
tot windindustrie en tot pijler van het Klimaatakkoord. Ik heb dus een 
eindje Met de wind mee opgelopen. Loopt u mee, dan duiken we nu in de 
50 jaar energietransitie.


