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Grenzen aan de groei?

In 1972 verscheen De grenzen aan de groei, 
het eerste rapport van de Club van Rome. Dit 
internationale gezelschap van prominenten 
uit het bedrijfsleven en de wetenschap had 
een team onderzoekers aan het werk gezet 
om de samenhang tussen de meest zorgwek-
kende wereldproblemen in kaart te brengen. 
Bevolkingsgroei, uitputting van grondstoffen, 
voedselproductie, industrialisatie, milieu-
verontreiniging. Klimaat was toen nog geen 
brandende kwestie. Met behulp van een voor 
die tijd geavanceerd computermodel werkten 
de onderzoekers verschillende scenario’s uit, 
die unaniem op dezelfde conclusie uitkwa-
men: als de mensheid zich bleef gedragen 
alsof de aarde onuitputtelijk was, zou dat 
binnen afzienbare tijd tot ineenstorting van 
de maatschappij leiden. Het rapport sloeg 
in als een bom, niet alleen door de ernst van 
de boodschap, maar ook omdat de tijdgeest 
er rijp voor was. Het beïnvloedde, zeker in 
Nederland, het denken van politici en drong in 
afgezwakte vorm tot de politieke agenda door. 
Twee auteurs hebben los van elkaar het 
vijftigjarig jubileum van dit ´profetische’ 
milieurapport aangegrepen om de balans op 
te maken. Voor Jaap Tielbeke, journalist en 
gespecialiseerd in milieukwesties, zal het een 
kolfje naar zijn hand zijn geweest. Voor Geert 
Buelens, neerlandicus en schrijver, lag het on-
derwerp minder voor de hand, maar hij heeft 
zich er grondig in verdiept.  
 In We waren gewaarschuwd zoomt Tielbe-
ke in op vier jaartallen: 1972 en 2022, en als 
tussentijdse ijkpunten 1992 en 2002, toen er 
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updates van het rapport zijn gemaakt. Hij baseert 
zich op interviews – onder andere met Dennis 
Meadows, de inmiddels 79-jarige eerste auteur 
van het rapport – en op geschreven bronnen 
(maar waarom geen literatuurlijst opgenomen?).
 Al op de eerste internationale milieuconferen-
tie in 1972 in Stockholm blijken de noord-zuid-
tegenstellingen onverwacht groot. Arme landen 
willen juist meer groei, rijke landen zijn niet ge-
neigd om hun consumptie terug te schroeven en 
vertrouwen op technische innovatie. Wel komt 
in de jaren daarna veel milieuwetgeving tot stand. 
Maar de fixatie op het BBP en de Dow Jones 
index blijft, en van een fundamentele systeemver-
andering is geen sprake. Hoe langer de aangekon-
digde catastrofe uitblijft, des te scherper klinkt 
de kritiek. Intussen neemt het bewijs toe dat de 
mensheid bezig is om het ene gat met het andere 
te dichten, en komen nieuwe grenzen in zicht. 
Voedsel wordt er genoeg geproduceerd, maar 
wel ten koste van de natuur. Niet het opraken 
van fossiele brandstoffen is het probleem, maar 
dat het verbranden ervan het klimaat ontwricht. 
Anno 2022 wordt als oplossing ingezet op een 
nieuwe, groene groeistrategie, zoals de Europe-
se Green Deal. Dus op technische innovatie, en 
nog steeds niet op minder economische groei, al 
signaleert Tielbeke “tekenen dat er langzaamaan 
iets begint te kantelen”. 
 Buelens stelt in Wat we toen al wisten het jaar 
1972 centraal en betrekt de doorwerking van 
het rapport in kunst en cultuur in zijn analyse. 
Zijn research omvat televisieseries, stripverhalen, 
nieuwsberichten en romans, naast de gangbare 
rapporten en wetenschappelijke literatuur. Alles 

verantwoord in een uitvoerig notenapparaat, 
met literatuurlijst en, erg handig, een register. 
Buelens Vlaamse achtergrond speelt mee in 
de passages over zijn jeugd, de woordkeuze 
(recyclage in plaats van recycling) en de ver-
wijzingen naar Vlaamse omstandigheden en 
figuren. Zo kom je Lambik van Suske en Wiske 
tegen die – in de geest van die tijd – industrië-
len en politici gijzelt om ze pas vrij te laten als 
ze winstbejag en machtsdwang afzweren. 
Uitgebreider dan Tielbeke gaat Buelens in op 
de initiatieven die links en rechts ontstaan 
om de crises op te lossen. En laat hij zien hoe 
weerbarstig de praktijk is. Vervuilende acti-
viteiten worden naar arme landen verplaatst. 
Bedrijven geven liever geld uit aan wat later 
greenwashing is gaan heten. Benzine tanken 
bij Esso voor gratis dierenplaatjes van WWF 
ten behoeve van dierenparken op Sumatra. 
De oliecrisis in 1973 lijkt gunstig voor het 
milieu, maar in de nasleep ervan nemen de 
inflatie en de werkeloosheid toe, stokken de 
investeringen en dalen de overheidsinkom-
sten. Zo verdwijnt het gevoel van urgentie 
dat het rapport van de Club van Rome wist 
op te roepen. Symbolisch voor die terugval: 
de zonnepanelen die president Carter op het 
Witte Huis had laten plaatsen, worden onder 
zijn opvolger Reagan verwijderd.
 Sindsdien is de noodklok herhaaldelijk op-
nieuw geluid. Door de commissie Brundtland 
in 1987, door Al Gore in zijn klimaatfilm An 
inconvenient truth in 2006. Hij kreeg er samen 
met het VN-klimaatpanel IPCC de Nobelprijs 
voor de Vrede voor, maar de opwarming van 
de aarde ging gewoon door. Nu de effecten 
daarvan overal voelbaar worden, lijkt er wel 
momentum voor het klimaat te zijn. 
Net als Tielbeke signaleert Buelens een 
voorzichtige kentering. Milieugroepen doen 
tegenwoordig een beroep op de rechter om 
regeringen en bedrijven tot actie te bewe-
gen. Werd in 1972 het idee gelanceerd om 
rechten toe te kennen aan niet-menselijke 
organismen, tegenwoordig is dat opnieuw in 
discussie. Nieuw-Zeeland kende een rivier al 
een juridische status toe. Zo herinneren meer 
nieuwe initiatieven om het tij te keren aan 
die uit 1972. Laten we hopen dat ze niet zoals 
destijds na de oliecrisis ten onder gaan in de 
nasleep van de huidige energiecrisis.
Ik kan beide boeken aanbevelen. Onderwerp 
en strekking zijn hetzelfde, maar verder zijn 
ze verschillend genoeg om ze allebei te lezen. 
Wie dat te veel van het goede vindt, kan 
kiezen: dat van Tielbeke volgt de ontwikke-
lingen op hoofdlijnen en leest als een vlot 
geschreven reportage. Dat van Buelens is door 
de uitweidingen en hoge informatiedichtheid 
complexer en heeft het karakter van een leer-
zame cultuurgeschiedenis. 
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