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H
et is niet altijd een voordeel
ombij het gerijpte deel van
denatie tebehoren,maar
indeze gekke tijd voelt dat
tochanders. Ikherinnerme
deeerste oliecrisis uitmijn

tienerjarenals het begin vaneenonstil-
barenieuwshonger enmijn eerste pogin-
genomtebegrijpenhoedewereld vande
energie verstrengeldwasmet geopolitiek.
De ingrijpendegebeurtenissen van toen,
met eenolie-embargo, autoloze zondagen,
benzineopdebonendependeldiploma-
tie vanKissinger, hebbenhet verloop van
mijnwerkzame levenbepaald.

Die eerste energiecrisiswas zekerniet
de laatste fundamentelewending inde in-
ternationale verhoudingenmet eenflinke
impact op internationale energiemark-
ten.Mijnpadwerd in 1973bepaalddoor
hetwillenbegrijpen vandewereldomme
heen, omdecontextwaarinde crisis van
toenkonplaatsvinden tedoorgronden.
Ook indeze crisis probeer ikminofmeer
diezelfde vraag tebeantwoorden.

Maar voordehuidige generatie tieners
liggende vragenwellicht op eenander
vlak. Laten zij zich inspirerendoorde cri-
sis ennemendeaanmeldingenbij genees-
en verpleegkunde toe? Staat er straks een
nieuwegeneratie geëngageerdepolitici
op,minder gedrevendoorhet individu
maarmeerdoorde collectievebelangen?
Of komener juistmeer studenten interna-
tionale betrekkingeneneconomie, omde
intensieve verwevenheid indewereldbeter
te begrijpen?Zullen zij de omstandighe-
denwaarindeze coronacrisis konontstaan
willendoorgrondenen vooral begrijpen
waaromdeze in verschillende samenle-
vingenop verschillendemanierenwerd
aangepakt?

VOORBODE
Dehuidige crisis is, net als toen,wellicht
niet deoorzaak,maarhet gevolg vanont-
wikkelingendie eerder plaatsvondenen
onvoldoendewerdenherkend.Misschien
zijnde verschillendemaatschappelijke
jongerendemonstraties, net als dehippies
inde jaren zestig, de voorbode vaneen
herbezinning:welke samenlevingwillen
wenadeze gezondheidscrisismet elkaar?

DeolieschokbrachtNederland immers
ook veel structurele veranderingen. Zoude
coronacrisis net dat duwtje kunnen zijn
omhet energieroer fundamenteel omte
gooien?

Dat biedt eenkansomvanhet stre-
vennaarultiemeefficiëntie te bewegen
naarmeer effectiviteit, het liefst ookmet
eenherwaardering van ingebouwde vei-
ligheidsmarges.Dus ietsmeer vet opde
botten, niet alleen inhet energiesysteem,
maar ookophet gebied vanonderwijs,
gezondheid, openbaar vervoer enwo-
ningbouw, omer eenpaar tenoemen.
In 1973betaalde iedereengraag voorde
collectieve zekerheid vaneen strategische
olievoorraad,waaromnudanniet uitwel-
begrepeneigenbelang voormedicijnen,
ic-beddenenkleinere klassen?Of voorde
energietransitie?

IETS MEER DURF
Niet datwekostenbewustzijn geheel over-
boordmoetengooien,maar ietsmeerdurf
omhet energiesysteem indekomende
tien jaar fundamenteel op eenandere leest
te schoeienmagwel, enmetmeer aan-
dacht voorwaarde ennieuwewaardecrea-
tie, inplaats vanalleenmaar te kijkennaar
kosten.

Zekernuweook in2021 tegen veel
extra collectieveuitgavenaanlopenen
begrotingstekortenopbouwen, lijkt het
menuttig het toekomstige verdienmodel
danmaarmeteenopdienieuwe leest te
schoeien.Dat gaatnietmeer lukkenalswe
indeperiode van schuldaflossing terecht-
komenenhethuidige gecombineerde
Keynesiaans-Schumpeteriaansmoment
voorbij latengaan zonder structurele
veranderingen.

Debenodigde extramiljarden vanover-
heid enbedrijvenomdeenergietransitie
dekomende jarenflinkaan te zwengelen,
vallen inhetniet bijwatwe in2020aan
inkomens- enandere steunhebbenuit-
gegeven.Verdermageenbeetjemeer ver-
trouwen in verbeteringen vanbestaande
ennieuwe technologie ookbest indemix
gegooidworden.De ambities voorwindop
zeekunnenomhoogenbiedenNederland
kansen.

Bovendienhebbenwe, sinds 1973,

ruimteover in ons aardgasleidingenstelsel
door een combinatie van energiezuinigere
huizen, enormverbeterde cv-installaties
en energie-efficiëntere industrie.Deze
overcapaciteit vormtdebasis vandewa-
terstofsnelwegdiedit decenniumgereali-
seerd zalwordenendiehelpt deoffshore-
wind inons energiesysteem te absorberen
endeCO2-emissies te verlagen.Onsnet-
werkbiedt inde jarendaarnademogelijk-
heid voormeer.

NIEUWE ROLLEN
Indeperiodena1973werddebasis gelegd
voorbeleid gericht opminder afhanke-
lijkheid vaneenenkelOpec-lid enmeer
OECD-productie.Ookkwameronder geo-
politieke eneconomischedrukaandacht
voormeerdiversiteit inde energiedragers
en eennieuwe samenstelling vande elek-
triciteitsmix.Dit brachtnieuwe rollen voor
kernenergie enaardgas inhet energiesys-
teemen in sommige landen inderdaad
eenwederopstanding vankolen.

Deoplossingen van toen zijnnietmeer
die van vandaag. Toch zijn ook voordehui-
digeproblemendeantwoordenbinnen
handbereik.

Annonumoethet tochook lukkenom
lessen te trekkenuit deze crisis, en vooral
uit de vele rafelrandendiedeze crisis heeft
blootgelegd?Rafelrandendiemet een iets
breder zoompjebeter gerepareerdhadden
kunnenworden.

Woningen, zorg, onderwijs, energie: al
dezebroodnodigeherstelwerkzaamheden
en vraagstukken zullenbepalend zijn voor
het pad vande tieners van vandaag. Laten
wehopendat deze generatie hetmet verve
op zal pakken, voor ons allemaal.

E N E R G I E

Latenwe vooruitkijken in de achteruitkijkspiegel
$ Net als bij de
oliecrisis in 1973
is strategische
voorraad nu
broodnodig

$ Dat vraagt
een omslag van
efficiency naar
‘vet opde
botten’

$ Dat geldt
voor ons
energiesysteem,
maar ook voor
zorg en
onderwijs

De benodigde
miljarden om
de transitie
flink aan te
zwengelen,
vallen in het
niet bij wat dit
jaar aan steun
is uitgegeven
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