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binnenuit. Ik denk dat het heel moeilijk is om die twee 
dingen altijd uit elkaar te kunnen houden, maar ik zal 
daar toch een poging toe doen, hoewel ze wel hier en 
daar door elkaar heen lopen.
Het proces van buitenaf, in welk kader wij de milieu- 
golf van vandaag kunnen zien, zou ik als volgt willen 
beschrijven.
In 1972, ik geloof dat dit een mijlpaal is in de geschie-
denis van het milieu-denken, een uitkristalisatiepunt, 
toen de Club van Rome het rapport “The limits to 
growth” publiceerde, overigens “The limits to growth” 
en niet “Limits to growth” zoals vaak gedacht wordt, 
iets minder vrijblijvend dus, in datzelfde jaar vond de 
Stockholm Conference on the Environment plaats, een 
hele belangrijke mijlpaal in het mondiale denken over 
de milieuproblematiek en in samenhang daarmee werd 
in datzelfde jaar 1972 de United Nations Environmen-
tal Program opgericht. Drie belangrijke evenementen 
in één jaar die een zekere uitkristalisatie waren van 
een proces dat natuurlijk al eerder was begonnen. 
Dan, kort daarna, in 1973, de energiecrisis, die allerlei 
consequenties heeft gehad, die vanochtend ook in de 
financiële sfeer besproken zijn. Maar de energiecrisis 
heeft de geesten toen zo enorm bezig gehouden dat het 
hele aspect van limits to growth eigenlijk in de schaduw 
verdween van de growth-problems die toen plotseling 
ontstonden door de oliecrisis. 
Het is daarom ook niet verwonderlijk, denk ik, dat  
het pas in 1980 is, dat er een nieuwe verzameling  
van gebeurtenissen plaatsvinden, die plotseling het 
probleem weer in de lime-light zetten. In 1980 komt  
de World Conservation Strategy, een heel belangrijk 
document van de VN uit, maar toch weer mondiaal 
gericht dus; in datzelfde jaar komt het Global 
2000-rapport uit, “Entering the twenty-first century”, 
als ondertitel. In datzelfde jaar brengt de O.E.C.D. uit 
“Inter-futures” met als ondertitel “Mastering the 
possible and managing the probable” en in datzelfde 
jaar komt de Willy Brandt- Commissie met het 
North-South-Rapport, genaamd: “Program for Survival”. 
Ik denk, dat nadat de jaren van de oliecrisis weer wat 
betijd waren, dat toen de geesten weer wakker werden 
om dat probleem weer op te pikken dat in 1972 aan de 
orde was gesteld. 
Je krijgt dan een veel snellere successie van gebeurte-
nissen; je krijgt namelijk in 1982 iets, dat naar ik meen 
vast te stellen weinig mensen weten, dat de U.N. in zijn 
algemene vergadering een resolutie aanneemt over 
“the World charter for nature”. Als ik dat document 
lees, dan is het uitermate interessant, aan de ene kant 
filosofisch, dus dat bewustzijnsaspect; aan de andere 
kant ook praktisch gericht, eigenlijk een soort nood-
kreet: wij moeten met z’n allen iets gaan doen aan dit 
probleem van de environment. 
Merkwaardigerwijze was Amerika de enige tegen-
stemmer bij deze resolutie. Misschien had dat iets  
te maken met het verhaal dat we vanochtend van de 
heer Witteveen gehoord hebben. In 1982 was dit dus 
en je kunt zeggen dat van 1972 tot 1982 (wat ik u  
heb geschetst) waren eigenlijk hoofdzakelijk de grote 
institutionele nationale organisaties of rapporteringen 
die plaatsvonden over een mondiaal probleem; stond 

Dames en heren,

Ik wil u graag deelgenoot maken van een aantal ideeën 
die ik heb over het onderwerp waar het vandaag over 
gaat. Het gaat over broederlijkheid, afgeleid van de 
Franse Revolutie. Er zijn verschillende sprekers 
geweest die vandaag het begrip solidariteit genoemd 
hebben. Ik geef daar ook de voorkeur aan, hoewel ik 
niet weet of in het Frans solidarité een heel andere 
betekenis heeft dan fraternité. Omdat er vanochtend 
en ook op andere momenten gelegenheid is om meer 
over micro-solidariteit te spreken, zal ik toch hoofd-
zakelijk spreken over macro-solidariteit, waarbij 
overigens heel duidelijk is dat een macro-solidariteit 
het gevolg is van een groot aantal micro-factoren.
Nog even over de Franse Revolutie. Dat was natuur-
lijk een solidariteits- of een broederlijkheidsvisie die 
zich specifiek richtte op het nationale gebeuren en 
merkwaardigerwijze overigens, de eerste natie die 
het in de praktijk heeft gebracht, zijn de Verenigde 
Staten geweest in 1776, waar in de onafhankelijk-
heidsverklaring letterlijke teksten van Rousseau 
terug te vinden zijn.
Een ander punt dat ik even zou willen noemen in 
verband met het tijdstip van de Franse Revolutie, is 
dat de wereldbevolking in dat jaar naar schatting 
ongeveer 800 miljoen mensen omvatte.
Kijken wij dan naar de tijd van vandaag, dan zien we  
in de eerste plaats dat de wereldbevolking gegroeid is 
tot 5 miljard en met een vrij hoog tempo doorgroeit en 
in de tweede plaats dat de solidariteitsgedachte zich 
niet alleen maar nationaal, maar ook mondiaal aan  
het ontwikkelen is, zoals we vandaag al verschillende 
malen gehoord hebben en ik denk, hoewel ik dat een 
heel moeilijk onderwerp vind, dat die solidariteit zich 
zelfs begint uit te strekken tot onze solidariteit met de 
mensen die er nog niet zijn, namelijk de toekomstige 
bevolking van deze aarde. En ik denk dat dit solidari-
teitsaspect van vandaag de dag verder in de ruimte 
gaat, ik bedoel dan de planetaire ruimte, de ruimte op 
deze planeet en ook verder in tijd. Wat dat betreft heeft 
het solidariteitsaspect en het broederlijkheidsaspect 
vandaag de dag dus wel van een heel andere dimensie 
dan indertijd.
Dan geloof ik ook, dat we moeten vaststellen, dat de 
Franse Revolutie op zichzelf geen incidentele opwelling 
was, maar het gevolg van een proces, dat daaraan 
vooraf is gegaan. Dat geldt ook voor de milieupro-
blematiek, waar we vandaag steeds meer over horen, 
lezen en zien; dat is ook geen opwelling. Ik geloof dat 
de milieu-golf waar we nu in terecht zijn gekomen - je 
zou dat een Ecologische Revolutie kunnen noemen - 
ook past in een proces. Ik denk dat bij de beschrijving 
van dat proces, wat ik graag vanmiddag wil doen, 
solidariteit toch blijkt, naar mijn gevoel in hoofdzaak, 
samen te hangen met twee verschillende invalshoeken. 
De ene dat er een bedreiging is, of misschien moet je 
het ook een uitdaging noemen; dat leidt tot solidariteit, 
dat zie je vaak gebeuren, dat is meer van buitenaf.  
De andere solidariteit is solidariteit vanuit een bewust-
zijnsverruiming, dat woord is vanochtend ook al 
genoemd, wat meer filosofisch getint en wat meer van 

VOORDRACHT

1989, Vrije Hogeschool

Een nieuwe manier 
van denken over 
economie en ecologie



226 227
voor de Royal Society in London in september doet zij 
een aantal uitspraken over het milieu, die er niet om 
liegen en die eigenlijk een enorme stimulans zijn voor 
alle mensen die zich tot dat moment hebben ingespan-
nen om de issue naar voren te brengen, hetgeen in 
Engeland moeilijk van de grond kwam. Dat is plotseling 
in één klap omgekeerd, dat merk je ook in dat land, 
waar nu plotseling allerlei ontwikkelingen zijn, die tot 
dat moment onmogelijk leken. 
Verder, de heer Gorbatchov heeft in december 1988 
voor de U.N. een redevoering gehouden, waar het 
milieu-aspect heel nadrukkelijk en zelfs zeer indringend 
genoemd wordt; in de pers is daar weinig over geschre-
ven, dacht ik, maar wat hij daarover zegt, makes a lot of 
sense en het betekent ook... Je kunt je natuurlijk altijd 
afvragen of hier toch politiek een rol speelt, omdat  
het nu eenmaal een issue is waar je op moet inspelen. 
De politici gaan nu dus ook meedoen, maar ik heb de 
indruk dat Gorbatchov het ook wel vanuit de grond 
van zijn hart meent. Ik heb niet gelezen wat er gisteren 
in London door hem gezegd is, maar ik heb wel gehoord 
dat hij in de Guild Hall weer een gloedvol betoog heeft 
gehouden over de noodzaak van samenwerking (dus 
daar heb je een stukje solidariteit) van de hele wereld 
om onze ecologische bedreiging als een economische 
uitdaging te zien. 
Ook Hare Majesteit Koningin Beatrix heeft, zoals u 
weet, in december 1988 in haar Kersttoespraak eigen-
lijk haar hele toespraak gewijd aan het probleem van 
de ecologie en heeft daarbij specifiek ook het aspect 
van de overleving van de menselijke species genoemd. 
En dan last but not least is natuurlijk Lubbers met zijn 
kabinet de laatste maanden van 1988 ook in de weer 
geweest en is het rapport “Zorgen voor morgen” 
gepubliceerd.
Daarmee wil ik alleen maar aangeven, dat vanuit het 
internationale, mondiale circuit via het nationale 
circuit uiteindelijk nu toch ook het hele probleem bij  
de bevolking, bij de volksvertegenwoordiging en ook  
bij de, wat ik zou willen noemen, nationale subsystemen 
levens is geworden. Met die nationale subsystemen 
bedoel ik dat er ongevraagd een rapport van de Sociaal 
Economische Raad ter tafel ligt op het ogenblik; ik heb 
het nog niet gezien, maar er heeft iets over in de krant 
gestaan. Er wordt een heel duidelijk standpunt inge-
nomen, namelijk dat de milieuproblematiek een 
voorrangsbehandeling moet krijgen boven werk-
gelegenheid en economische groei; en dat is nogal een 
uitspraak. In dezelfde zin wordt een nota uitgebracht 
door het Nederlands Christelijk Werkgevers Verbond. 
U weet ook allemaal van het monsterverbond, zoals 
het soms weleens genoemd wordt, tussen het VNO  
en de FNV en ook het Centraal Planbureau heeft zich 
de laatste maanden geworpen op de discussie van de 
samenhang tussen economie, werkgelegenheid en 
dergelijke. 
Dus je kunt zeggen, de hele maatschappij is nu wakker 
geworden en houdt zich met deze zaak bezig. Dat is, 
denk ik, omdat die existentiële vraag, de vraag van  
de overleving, nu het paleis, het kabinet, de directie-
kamer en de huiskamer binnengekomen is. Er zou dus 
een soort sfeer van solidariteit waar te nemen zijn, 

dus nog vrij ver weg van de burger. Dat gebeurde in 
een circuit dat zich op een vrij hoog niveau bevond en 
de burger was er niet erg bij betrokken. 
In 1983 denk ik ontstaat een zekere doorbraak, 
namelijk er wordt een commissie ingesteld: The Com-
mission for Development and Environment, de com-
missie die in 1987 het rapport “Our common future” 
uitbracht, wat de basis is voor vele ontwikkelingen  
van vandaag de dag. Maar het interessante is dat die 
Commission for Development and Environment niet 
bestond uit alleen maar hoge ambtenaren of institu-
tionele medewerkers, maar bestond uit ministers; 
kabinet-ministers waren deelgenoot van deze commis-
sie. Met andere woorden, het niveau gaat iets dichter 
naar de realiteit, naar de praktijk van vandaag, zoals 
de heer Ruding vanochtend gezegd heeft, waar het 
echte keiharde gevecht plaatsvindt. 
Dan krijgen we 1984, een jaar later, dat de interna-
tionale bedrijfswereld zich gaat bezighouden met het 
probleem, namelijk de United Nations Environmental 
Program en de Internationale Kamer van Koophandel 
organiseren gezamenlijk in Parijs, in Versailles, de 
World Industrial Conference for Environmental  
Management. Hier zie je dus de entree van de onder-
neming in het bewustwordingsproces van de gemeen-
schappelijk zorg voor de toekomst. Dat past in het 
thema van vandaag over broederlijkheid en solida-
riteit. “Our common future”, een toepasselijke titel  
en dat rapport geeft eigenlijk naar mijn gevoel voor  
het eerst wat duidelijker en wat specifieker en wat 
gerichter aan: a. het probleem van de samenhang 
tussen economie en ecologie; en b. de nationale 
verantwoor delijkheden op dat punt. Dus niet alleen 
maar een globale, mondiale benadering. 
De Club van Rome had, zoals u weet, een wereld-model 
ontwikkeld, maar één van de kritieken op het rapport 
was dat er helemaal geen nationale modellen in voor-
kwamen; dat is nu in toenemende mate het geval 
geworden.
Ik denk dat het rapport ‟Our Common Future” een hele 
belangrijke invloed heeft gehad op het denken van een 
groot aantal mensen; ik weet niet hoeveel mensen in 
deze zaal het rapport kennen of gelezen hebben (het 
was en is overal in de boekwinkels te krijgen) maar  
het is uitermate lezenswaardig; het is inderdaad een 
interessant mengsel van enerzijds die bedreigings- 
aspecten en anderzijds een stuk filosofie. 
We zien dan na het verschijnen van het rapport, dat  
in 1988, vorig jaar, eigenlijk in een vrij hoog tempo  
de problematiek plotseling steeds dichter bij de basis 
begint te komen, en dat met name de pers en het 
publiek erg veel aandacht besteden aan het onderwerp, 
waardoor het ook door iedereen besproken wordt.
Er is denk ik geen mens meer op de wereld die niet weet 
dat er zilte regen, een ozonlaag, een broeikaseffect e.d. 
bestaan, het is common language geworden, maar ook 
zie je dat de politieke leiders nu in het geweer komen. 
Mrs. Thatcher, die in veel kringen werd beschouwd als 
degene die het onderwerp environment rangschikte 
onder de soft-sector, die niet paste in haar no-nonsen-
se-beleid, heeft althans naar buiten toe de indruk 
gewekt dat zij 180 graden is gedraaid. In haar speech 

totaal, compleet, radicaal ander systeem dan het 
atoom-systeem. Het zit heel anders in elkaar, maar  
het is wel zo, en dat is het interessante aspect van  
het patroon, dat bij al die overgangen van atoom tot 
molecuul tot cel tot organisme en tot populatie, dat 
overgaan naar een radicaal ander systeem, het vorige 
systeem en de elementen van de vorige systemen  
een onlosmakelijk onderdeel van het nieuwe systeem 
vormen. Dus dat is merkwaardig; enerzijds radicaal 
anders en anderzijds toch gebruikmakend van  
de elementen van waaruit het in het verleden is 
opgebouwd. 
In het kader van het korte tijdsbestek kan ik daar nu 
niet verder op ingaan, maar ik hoop dat u van mij wilt 
aannemen, dat dit consistente patroon heel duidelijk 
herkenbaar en ook zichtbaar te maken is. Wat daar ook 
mee samenhangt is dat daardoor, doordat het een 
proces is waar iedere keer nieuwe systemen ontstonden 
met gebruikmaking van vorige systemen, dat er een 
onlosmakelijke samenhang is tussen alles wat er op 
deze aarde is en dat is eigenlijk het ecologische principe. 
Het ecologische principe houdt in: alles hangt met 
elkaar samen. Nu wordt die uitdrukking vaak gebruikt 
en ik geloof dat dan vaak onduidelijk is wat daarmee 
bedoeld wordt: ik hoop dat ik hier in dit verband wel 
enige duidelijkheid geef. Ik geloof dat die samenhang 
het gevolg is van het feit dat het proces, zoals het zich 
ontwikkeld heeft, een proces is, niet van het ene na  
het andere en afgescheiden, maar het is allemaal een 
onderdeel van hetzelfde proces. Het zijn dezelfde 
atomen en moleculen die in onze lichamen rondzwerven 
die daar op andere momenten in andere systemen ook 
zijn geweest. 
En dan last but not least, is een buiten gewoon interes-
sant aspect van het evolutieproces, dat iedere keer  
als er nieuwe systemen ontstaan, ontluiken nieuwe 
spirituele eigenschappen of spirituele manifestaties. 
Daar bedoel ik mee, dat bijvoorbeeld in de loop van dat 
proces op een of ander moment, niemand weet hoe en 
wanneer, het leven zich geopenbaard heeft. Naarmate 
zich dat leven openbaarde en de cellen en organismen 
ontstonden, is er op een gegeven moment in dat proces 
het bewustzijn ontstaan of in ieder geval bewustzijn 
naar buiten getreden. Dan zijn wij mensen, behalve dat 
wij ons bewust zijn van onze omgeving, ons ook bewust 
van leven en dood en van toekomst en verleden en dat 
noemt men dan zelfreflecterend bewustzijn. 
Dat is ook weer een nieuwe stap. Interessant is dus dat 
dit hele evolutieproces, dat patroon, steeds weer terug 
te vinden is; dat er een nieuw, een hoger of een ruimer 
spiritueel aspect zich manifesteert. In de twintigste 
eeuw hebben wij te maken met een enorme bevolkings-
groei, zoals al eerder is gezegd. In 1900 was de bevol-
king van de wereld 1,6 miljard, hij is nu 5 en we gaan 
naar de 6 miljard toe rond de eeuwwisseling en aange-
zien bevolkingsgroei een proces is dat een beetje lijkt 
op een supertanker, die keer je niet zomaar, er zit een 
hele lange lead time tussen maatregel en effect en ik 
geloof dan ook, zoals in ‟Our Common Future” trouwens 
ook wordt aangegeven met maat en getal, dat wij aan 
het afstevenen zijn op een bevolkingsomvang van 
ongeveer 8 à 10 miljard en de Amerikaanse National 

ware het niet dat die solidariteit, die volgens mij toch 
hoofdzakelijk het gevolg is van de bedreiging van 
overleving, vastloopt in de discussie over de samen-
hang tussen economie en ecologie. 
De samenleving, in Nederland althans, struikelt nu, 
dat lees je in alle kranten en berichten, over die samen-
hang tussen ecologie en economie, waarmee dan met 
economie bedoeld wordt de economische groei, de 
werkgelegenheid en de internationale concurrentie-
positie. Ik persoonlijk vind dat een uitermate onduide-
lijke situatie en ik geloof dat we er nog helemaal niet 
uit zijn, omdat we nog absoluut niet weten waar we 
eigenlijk over praten. Alleen dat we het gevoel hebben: 
het gaat mis en we moeten er wat mee doen. Zodra 
men dat wil gaan vertalen in handelen, loopt het vast 
in struikelpartijen die we dan ook in de krant en op de 
televisie regelmatig kunnen waarnemen. 
Dat is dus een korte-termijn proces, dat, hoewel 
primair in 1972 vanuit een filosofisch-bewustzijns-
verruimingshoek ontstaan, toch in de huidige situatie 
hoofdzakelijk een solidariteitsuiting inhoudt vanuit 
een bedreiging, minder dan vanuit een idealisme of  
een bewustzijnsverruiming of alle mooie woorden, die 
daarvoor zijn te bedenken. 
Maar er is ook een ander proces, en dat noem ik het 
proces van binnenuit. En dat is een proces dat wat 
meer tijd heeft gekost, ongeveer vier en een half 
miljard jaar om precies te zijn, en dat is het evolutie-
proces. Ik geloof dat de Franse Revolutie een revolutie 
is, waar men over is gegaan tot een nieuw systeem van 
denken. Ik denk dat revolutie als drempeloverschrijding 
een gegeven is, dat je heel duidelijk kunt herkennen  
in het hele evolutieproces en dat bij een drempelover-
schrijding altijd in het evolutieproces (ik zal dat nog 
even nader toelichten) sprake is van de overgang naar 
een radicaal nieuw systeem. 
Dat is een bekend verschijnsel en het is ook een consis-
tent patroon in de evolutie. Ik zal het niet te moeilijk en 
niet te lang maken, maar ik wil het toch even noemen.
Wij kennen, zo langzamerhand wetenschappelijk 
redelijk onderbouwd, toch wel een beetje de gang van 
zaken, zoals die zich heeft voorgedaan in het evolutie-
proces en daarvan wil ik vermelden het systeem 
atoom, het systeem molecuul dat daarna ontstaan is, 
het systeem cel, het systeem organisme en het systeem 
populatie. Ieder van deze vijf voorbeelden houdt een 
totaal ander soort systeem in. En het is wel volgtijdelijk 
ontstaan. Ik denk dat daar misschien nog wel wat 
discussies over zouden kunnen zijn met creationisten, 
maar ik dacht dat men toch in toenemende mate 
begint in te zien, dat er een volgtijdelijkheid is geweest. 
Wat is nu het patroon, dat herkenbaar is als je over-
gaat van het ene systeem naar het andere? Het blijkt, 
om maar bij het atoom als voorbeeld te beginnen, dat 
wanneer in het groeiproces een bepaalde omvang is 
bereikt, een bepaalde complexiteit, dat er een eind 
komt aan de groei van dat systeem. Niet een eind aan 
dat systeem, maar een eind aan de groei van dat 
systeem. En dat de voortzetting van het groeiproces 
plaatsvindt via een radicale verandering naar een heel 
nieuw systeem. Het molecuul-systeem is qua interne 
organisatie, qua krachtenvelden, qua oriëntatie een 
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dat dit in onze huidige samenleving, ons huidige 
systeem, uitermate revolutionair is, dat ecologie en 
economie in één onlosmakelijk verband worden gezien, 
en niet als twee gescheiden gebieden. 
Wat een ander probleem is, waar dat nieuwe denken 
zich op zou moeten werpen is één van de moeilijkste, 
denk ik, die ons te wachten staat als mensheid, dat 
niet alleen de samenhang te herkennen, dat is op zich 
zelf niet zo moeilijk, maar daar vervolgens naar te 
handelen, de samenhang tussen micro-handelen en 
macro-effecten. Met micro bedoel ik u en ik als individu, 
maar ook bedrijven als BSO of multinationals zoals 
Shell. Ik denk dat wij in toenemende mate nu vandaag 
de dag zien, dat er blijkbaar onvoorspelbare en onvoor-
ziene macro-effecten zijn in ons micro-handelen en dat 
dit alleen maar zal gaan toenemen. Dus dat het uiter-
mate belangrijk wordt, dat wij die verbinding gaan zien 
en dat we er ook iets mee doen. En dat laatste is het 
moeilijkste van alles.
Dan geloof ik ook, dat is een beetje een dooddoener 
misschien, maar er is ook te weinig tijd voor om daar 
dieper op in te gaan, ik denk toch dat in ieder geval  
één aspect van het nieuwe systeem zal zijn, dat we van 
kwantitatieve groei naar kwalitatieve groei gaan en ik 
weet nooit precies hoe je dat nu moet uitdrukken. Het 
is natuurlijk op allerlei manieren aan te geven, maar 
als we nu net naar muziek geluisterd hebben, dan zou 
je bijvoorbeeld kunnen zeggen: een auto aanschaffen, 
maar ik weet dat het een beetje irreëel is nu nog, maar 
een auto aanschaffen van ƒ 40.000,- à ƒ 50.000,- vindt 
niemand een probleem als individu in onze samen-
leving, je moet er wel eventjes voor naar de bank en je 
moet het even regelen, maar dat is gewoon een normale 
beslissing. Als je mensen zou vragen om een vleugel te 
kopen voor ƒ 25.000,-, dan zeggen ze, jeetje, veel te 
duur, dat kan ik niet betalen, dat kan helemaal niet...
De beslissing van die vleugel vraagt een hele andere 
benadering dan de beslissing van een auto. Die vleugel 
vraagt geen onderhoud, althans nauwelijks, in die 
vleugel kun je ook groeien, je kunt muziek maken, je 
kunt steeds mooiere muziek maken; die auto vraagt 
veel onderhoud, daar ga je trouwens aldoor dingen 
mee doen, die eigenlijk helemaal niet nodig zijn. Dat is 
nu even een heel extreem voorbeeld, maar ik denk dat 
er een beweging gaat komen, dat we het kwantitatieve 
element minstens in evenwicht gaan brengen met het 
kwalitatieve element. Terwijl we in onze huidige 
samenleving toch wel erg materialistisch georiënteerd 
zijn. Ik denk dat dat een onderdeel van het nieuwe 
denken zal zijn.
Waarom is nu dat invoeren van dat nieuwe denken zo 
vreselijk moeilijk; waarom blijkt in de praktijk dat dat 
zo verschrikkelijk veel weerstanden oplevert? 
Ik denk, dat is een beetje vergezocht misschien, maar 
ik denk dat dat terug te brengen is tot een denkpatroon, 
dat zich ontwikkeld heeft in de 16e/17e eeuw. 
In de 16e/17e eeuw zijn wij als mensen geneigd geweest 
om dualistisch te gaan denken in de zin van radicaal 
dualistisch. Mens en lichaam werden gescheiden, geest 
en materie werden gescheiden bekeken, religie en 
wetenschap gingen uit elkaar; er ontstond een soort 
denken in radicaal dualisme. Dat is met name vanuit 

Academy of Sciences heeft een aantal rapporten 
gepubliceerd waar je uit zou kunnen opmaken (ik moet 
dat heel voorzichtig zeggen), dat de draagkracht van 
deze aarde, qua energieverbruik, qua grondstoffenver-
bruik, qua evenwicht met de natuur, waarschijnlijk in 
de buurt van de 8 à 10 miljard is. Dan ben je dus 
geneigd - en dat is heel speculatief - om te zeggen, dan 
zijn wij dus blijkbaar weer in het evolutieproces naar 
een grens aan het groeien. Omvang en complexiteit 
van de menselijke samenleving, dus van het systeem 
populatie, begint een grens te naderen. Niemand weet 
precies waar die grens ligt, niemand weet ook wanneer 
die benaderd zal worden. Ik ben er alleen van over-
tuigd op grond van de gegevens die ons ter beschikking 
staan, dat dit binnen 50 jaar het geval zal zijn. Nu is 50 
jaar een zeer overzichtelijke termijn, zeker als je weet 
hoe lang het duurt voordat bepaalde beslissingen ook 
effect gaan krijgen. Ik denk dus dat dit een heel duide-
lijke indicatie voor ons moet zijn, dat het heel erg 
dringend noodzakelijk is dat wij gaan nadenken over 
het feit, van, hé, als er iedere keer in het verleden bij 
het bereiken van een grens een totaal nieuw systeem 
ontstond, dan zal dat bij ons waarschijnlijk ook gebeu-
ren. En ik geloof dat het dus heel belangrijk is om 
daarover na te denken: hoe lang moeten wij blijven 
vasthouden aan het systeem waar wij nu in zitten en 
wanneer moeten we gaan anticiperen op een nieuw 
systeem? Dat nieuwe systeem dat heeft te maken, 
denk ik, met dat mondiale bewustzijn. Ik denk dat  
in het spirituele aspect, dus leven, bewustzijn, zelf-
bewustzijn, dat wij nu, dat zie je trouwens ook met  
die hele milieuproblematiek, dat er een factor van 
mondiaal bewustzijn aan het ontstaan is. Heel voor-
zichtig, maar wel aanwezig. Dat hebben wij ook van-
ochtend gehoord in economisch-financiële zin. Mede 
dankzij de communicatietechnologie natuurlijk ook, 
maar mede ook dankzij de gigantische groei van deze 
wereldbevolking. De samenhang wordt hoe langer hoe 
groter en er is dus een mondiale dimensie zich aan het 
ontwikkelen ten aanzien van ons bewustzijn. Bewust-
zijn van overleving.
Dat is dus een tweede proces. Het eerste proces was 
dus meer kortetermijnbeschrijving van hoe komt het 
eigenlijk dat het zo gegaan is, als het nu is, waarom 
praat plotseling iedereen over dat milieu. Ik heb 
getracht u te beschrijven hoe dat van buitenaf ontstaan 
is. Ik denk dus dat we van binnenuit het evolutieproces 
moeten bestuderen om ons te kunnen voorbereiden op 
een nieuwe tijd; een nieuw denken.
Wat zou dat nieuwe denken, of dat nieuwe systeem 
moeten inhouden, voor wat betreft onze keiharde 
werkelijkheid van vandaag, maar die wel te koppelen 
aan een toekomstvisie.
In de eerste plaats geloof ik dat dit nieuwe denken moet 
inhouden, en dat we ons intensief met de systeem-
verandering bezig moeten houden. Wat zou dat kunnen 
betekenen, die overgang naar dat nieuwe systeem, 
zodat we er niet door verrast worden? Zeker niet als 
we bedenken dat dit binnen 50 jaar het geval zou 
kunnen zijn. 
Ik denk dat ’t nieuwe denken met name ook inhoudt, 
en dat klinkt op zichzelf heel logisch, maar ik geloof 

dat het nu juist het niet eenvoudige, het afwijkende is, 
wat het interessante is, en dat dat ook voor de hele 
natuur geldt. Dat is sinds een jaar of 25 aan de gang;  
ik vind persoonlijk dat Prigogine één van de meest 
vooraanstaande natuurwetenschappers is, die dit 
heeft duidelijk gemaakt, hoewel meer duidelijk gemaakt 
aan zichzelf en zijn eigen omgeving dan aan de buiten-
wereld denk ik, want zijn boeken zijn erg moeilijk 
leesbaar. 
Dan is dus de vraag, als dat 25 jaar geleden begonnen 
is, of het niet hoog tijd is dat ook de economie en de 
technologie nu weer volgen.
Zoals ze dat in het verleden gedaan hebben, zouden 
eigenlijk de economie en de technologie zich moeten 
gaan afvragen, of deze nieuwe denklijnen in de natuur-
wetenschappen ook niet de denklijnen zijn, die zij 
zullen moeten invoeren in hun systemen. En dat zijn 
gehele nieuwe denksystemen; totaal radicaal nieuw. 
En ik denk dat daar één van de problemen ligt; waarom 
is het zo moeilijk om nieuwe systemen in te voeren? 
Omdat wij (en nu zeg ik het even erg cru) in ons 
economisch en technisch denken nog 17e eeuwse 
modellen hanteren. “Our Common Future” en “Zorgen 
voor morgen”, twee rapporten die niet helemaal los  
van elkaar staan, geven wel indicaties naar hoe we dit 
zouden kunnen doorbreken.
Dan wil ik nog even een paar woorden wijden aan dat 
doorbreken. Wat zou je nu moeten doen om inderdaad, 
als je aanneemt dat we naar een nieuw systeem gaan, 
als je weet dat in andere wetenschappen nieuwe 
systemen al van toepassing zijn, en ook resultaat 
opleveren, wat moeten wij dan doen om in ons Weste-
lijke denken althans, in de ontwikkelde Westerse 
wereld en met name in Nederland dan ook, wat moet 
je nu doen?
Ik geloof in de eerste plaats dat één van de zwakke 
punten van onze Westelijke samenleving is, dat wij 
onvoldoende coherent en consistent de kwantificering 
zichtbaar maken van de ecologische effecten. Je hoort 
en leest van alles, het is erg door elkaar heen, er heerst 
grote verwarring onder de specialisten en ik denk  
dus dat het ontzettend nodig is, dat er redelijk onaf-
hankelijke instituten zich gaan bezighouden met het 
kwantificeren en het ook zichtbaar maken - en dan 
bedoel ik met zichtbaar maken gewoon ook de televisie 
hanteren - wat er nu eigenlijk aan de hand is en het 
ook vertaalbaar en toegankelijk maken voor de burger, 
die nu weet dat er een probleem is en alleen niet weet 
wat hij ermee aan moet. Ik denk dat er veel meer 
potentie aanwezig is, en er intentie aanwezig is om dit 
op een juiste manier te doen. En ik vind, als ik mij dat 
mag permitteren, dat èn in “Our Common Future” èn 
in “Zorgen voor morgen” en ik weet niet hoe de 
nationale milieubeleidsnota er uit gaat zien, toch veel 
te weinig consistent en coherent zichtbaar is gemaakt, 
wat nu eigenlijk op de korte en lange termijn effecten 
zijn van onze micro-handelingen. Want daar gaat het 
om; zichtbaar maken de relatie micro-macro en dan 
hopen dat we er dan ook iets mee gaan doen. Maar  
je doet natuurlijk niets, als je niet eerst zichtbaar en 
duidelijk maakt, dat er behalve een bedreiging ook een 
filosofie, een systeem achter zit. 

de natuurwetenschappen sterk bevorderd, dat is dus 
één aspect, en aan de andere kant heeft die ontwik-
keling van de wetenschap ook bevorderd, omdat men 
steeds meer wetten ging ontdekken, er werden zoveel 
wetten ontdekt op allerlei gebieden, dat geen één mens 
dat meer kon overzien. Men kreeg dus specialisten.  
En de specialisten sloten en sluiten nog steeds, zich op 
in hun geïsoleerde vakgebied. Eén van mijn kennissen, 
die bij de Erasmus Universiteit is ‘uitgestructureerd’ 
vanwege de bezuinigingsacties, was uitgerekend een 
man die zich bezighield met multidisciplinaire proble-
men en dat viel niet zo goed. 
Niet alleen in de universitaire wereld, maar in onze 
hele Westerse wereld is het specialisme er de oorzaak 
van, denk ik, dat we geïsoleerde vakgebieden hebben, 
die niet over elkaars grenzen heen willen of misschien 
zelfs mogen kijken. Dat is terug te brengen tot wat er 
zich in de 16e/17e eeuw heeft gemanifesteerd.
De natuurwetenschappen gingen toen over tot een 
soort wereldbeeld, het ontwikkelen van een wereld-
model, dat mechanistisch georiënteerd was, dat was 
gebaseerd op eenvoud; dus eenvoudige formules,  
want anders werd het allemaal zo moeilijk. Het is ook 
gebaseerd op evenwichtssituaties. De belangrijkste 
technologieën die voort zijn gekomen vanuit de natuur-
wetenschappen van de 16e/17e eeuw, zijn gebaseerd  
op eenvoud modellen, omkeerbare modellen en even-
wichtssituaties. Verder heeft de hele natuurwetenschap 
zich gespecialiseerd en versterkt door gebruik te 
maken van wiskundige en statistische abstracties.  
En ik denk dus dat één van de redenen waarom wij  
nu zo ons best moeten doen en het zo moeilijk is om  
die samenhang weer te zien en het overzicht weer te 
krijgen is, dat we enige eeuwen hebben geleefd in de 
illusie, dat we de wetenschap in pacht hadden, dat we 
ons bevrijd hadden van de mystiek en van de religie, 
van het spirituele en dat alles berekend, voorspeld en 
beheerst kon worden door de menselijke geest. 
Op die ontwikkeling van de natuurwetenschappen is 
de economie en de technologie gevolgd en ik denk dat 
ik nu wel erg generaliseer, maar ik heb toch het gevoel 
dat die economische en technologische wetenschappen 
zich in hoge mate gebaseerd hebben op de mecha-
nistisch statistisch gebaseerde wiskundige modellen 
vanuit de natuurwetenschappen en dat wij daar nog 
steeds mee zitten, vandaag de dag. 
Nu is het zo, dat sinds een jaar of 25 (naar schatting) 
de natuurwetenschappen het roer aan het omgooien 
zijn. In de natuurwetenschappen vind je nu terug,  
met name in de natuurkunde, dat men afziet van de 
mechanistische eenvoudige, omkeerbare evenwichts-
modellen, maar dat men zich realiseert dat alles wat  
er in de natuur gebeurt juist niet in evenwicht is, niet 
eenvoudig is, niet omkeerbaar is en dat er hele andere 
wetten zijn, die ook regeren, behalve de eenvoud- 
wetten. Met andere woorden die eenvoudwetten die 
hebben hun functie gehad, die hebben geleid tot allerlei 
technologische ontwikkelingen waardoor onze levens-
standaard zo gestegen is, onze medische wetenschap-
pen zo verbeterd zijn, maar het zijn wel modellen 
geweest die gebaseerd waren op de eenvoud. En wij 
beginnen nu in te zien in de natuurwetenschappen,  
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En dan een heel ander punt is de ontbossingsproble-
matiek, waar ook iedereen van weet, maar toch niet 
voldoende van weet. Op ’t ogenblik gaan er 15 miljoen 
hectaren bos netto verloren op deze wereld, naar 
schatting. Er is ook een schatting gemaakt, dat willen 
wij dat proces stoppen door een consistent beleid van 
herplanting te introduceren, met name in de ontwik-
kelingslanden, dan kost dat ongeveer 2 miljard dollar 
per jaar. 
Dan wil ik nog een heel ander punt noemen, want tot 
nu toe heb ik gesproken over invloed van menselijk 
handelen op de natuur en op de omgeving. Een heel 
ander punt is de gezondheidszorg. Het is nog een vrij 
onderontwikkeld gebied, maar er zijn de laatste 10 à 
20 jaar onderzoekingen gedaan - in Rotterdam bevindt 
zich tegenwoordig een nieuw instituut, dat zich hele-
maal daarop concentreert, los van de universitaire 
wereld overigens, dat was het voorbeeld waar ik het  
in ’t begin over had - waaruit blijkt dat, wanneer de 
omgeving (daar is vanochtend ook door de heer 
Wintzen iets over gezegd) van een patiënt in een 
ziekenhuis, rekening houdt met de patiënt als mens 
(als subject en niet als object) wanneer hij benaderd 
wordt door de artsen en de zusters als mens, als 
geheel, en daar zijn vrij uitvoerige onderzoekingen 
over gedaan met controlegroepen en statistisch  
verantwoord, dan blijkt (en dat is echt niet overdreven) 
dat op een gemiddelde van 12 à 13 ziekenhuisdagen, 
daar 2 à 3 ziekenhuisdagen vanaf gaan.
Met andere woorden, wij zijn nu hoofdzakelijk in  
onze huidige samenleving bezorgd over budgettaire 
problemen, omdat wij menen, dat wij niet efficiënt 
genoeg zijn. Bestaande systemen worden dus gefor-
ceerd, via allerlei boekhoudkundige maatregelen en 
afvloeiingen, om het systeem efficiënter te doen zijn. 
Maar waar het nu juist om gaat, is dat je naar een heel 
ander systeem moet en ik geloof dat dat ook zichtbaar 
gemaakt kan en moet worden, dat door de hele zieken-
huisorganisatie anders in te richten, door de verpleeg-
sters inderdaad meer verantwoordelijkheid te geven 
en ook meer directe relatie met de mens die daar in 
bed ligt, dan blijkt die mens daar zó op te reageren, dat 
je 30% ziekenhuiskosten kan besparen, afgezien nog 
van het feit, dat ook is vastgesteld, dat het medicijn-
gebruik sterk terugloopt in die gevallen. Dus dan 
wordt er weer afgewogen, ja, dat kan niet, want dat  
is te duur, dan moet je die zusters of andere mensen  
1 uur of 1,5 uur inzetten om te praten, om menselijke 
verzorging te geven en daar hebben we geen tijd voor. 
Als je natuurlijk zo redeneert en niet het micro-macro 
verband kunt leggen en dus niet kan of wil inzien dat 
dat uiteindelijk tot die besparing van die 2 of 3 dagen 
leidt, omdat dat geld van de toekomst is, terwijl je nu 
over geld van vandaag praat, dan zitten we dus nog 
steeds met die ‛gap’. En ik heb al een paar keer gezegd 
in het verhaal, één van de belangrijkste aspecten van 
naar het nieuwe systeem toe gaan werken in onze 
samenleving, is juist die ‛gap’ te overbruggen.
Dit waren dus een paar indicaties van kwantificering 
van ecologische problemen, waarbij ik dan de mens in 
relatie met zijn omgeving in de ruimste zin opvat. Dat 
is één aspect, waar we iets aan moeten doen, voor het 

Als ik nog even een paar voorbeelden mag noemen  
van die kwantificering, heel kort en heel globaal. 
Bijvoorbeeld, en dat geeft een zekere relatie aan, soms 
negatief, soms positief, soms naar de toekomst, soms 
naar het verleden, dat doet er niet toe, wij weten zo 
langzamerhand, dat er ongeveer 5.000 gifbelten in 
Nederland zijn. Er is een schatting gemaakt, en ik denk 
dat die schatting nog maar heel erg globaal is, dat dat 
wellicht ongeveer 10 miljard gulden gaat kosten, om 
dat schoon te maken, wat in feite nodig is. Er zijn 
schattingen door specialisten gemaakt, dat dat 100 à 
1000 keer duurder is dan als wij indertijd geweten 
hadden wat we aan het doen waren en maatregelen 
hadden getroffen om niet die gifbelten te veroorzaken. 
Ik weet dat het allemaal terugpraten is, maar het is 
alleen om even te kwantificeren, het probleem. Het gaat 
ons dus 10 miljard kosten en het had een fractie daar-
van gekost als we het anders hadden gedaan vroeger, 
met andere woorden je moet het nu anders doen. 
Een ander voorbeeld. De Environmental Protection 
Agency in Amerika heeft redelijk professionele bere-
keningen gemaakt, waaruit blijkt dat het overschakelen 
op loodvrije benzine in Amerika, dat is al heel lang 
geleden daar gebeurd, voor de raffinaderijen aan 
omschakelingskosten ongeveer 1 miljard dollar per 
jaar kost, terwijl de opbrengst, en nu krijg je natuurlijk 
een vrij speculatieve berekening, omdat je nooit 
precies kunt nagaan hoe dat gedaan is, de baten in de 
sfeer van de gezondheidszorg in de buurt van de 4 à 5 
miljard dollar liggen. Als dat dus waar is, dan zie je 
hier ook weer, wat zo’n micro-maatregel voor een 
macro-effect heeft. Het zijn dit soort relaties die 
zichtbaar moeten worden gemaakt en dan ook tot 
acties kunnen leiden.
Een heel ander voorbeeld, maar de tijd staat mij niet 
toe om u daar specifieke mededelingen over te doen.  
Er zijn in toenemende mate in de laatste 5 à 10 jaar 
chemische processen gerevalueerd op hun ecologische 
effecten en daarbij blijkt, en dat is echt een concreet 
gegeven, dat wanneer eenmaal die ecologische effecten 
in beschouwing worden genomen, die tot dat moment 
niet werden meegenomen, omdat men dacht, nou, ja, 
dat lost de natuur wel op, het in beschouwing daarvan 
nemen leidt tot een volstrekt nieuwe aanpak van de 
technologie. Wat interessant is, is dat daaruit komt dat 
het technisch rendement van het proces verbetert en 
dat ook het economisch rendement verbetert. Ik geloof 
dus, dat dit niet altijd van toepassing zal zijn, zeker 
niet, maar ik geloof dat veel meer dan men denkt, 
ecologisch handelen, ecologisch bewustzijn, ecologische 
maatregelen nemen, uiteindelijk ook economische 
voordelen heeft.
Een heel ander punt is, dat naar de schattingen van 
vandaag als wij normaal doorgaan met het veroorzaken 
van het broeikaseffect, de zeespiegelstijging een aantal 
hele belangrijke centra in de wereld, centra van bevol-
king en industrie, onder water zal zetten, waardoor ze 
niet meer kunnen functioneren en de schat tingen zijn 
op dit moment, dat er ongeveer 200 miljard dollar nodig 
is, om te voorkomen dat dat gebeurt en dan praten we 
over een tijdspanne van ongeveer een jaar of 20. Dus 
dat is ook niet zo van, dat zal onze tijd wel duren...

er dan ook ruimte komt voor het milieu. Tot nu toe 
wordt het milieu alleen verdedigd door 4 departe-
menten, zoals u weet, en daar zijn gezondheidszorg  
en defensie niet bij betrokken. Ik denk dat ook dat een 
systeem is, dat doorbroken moet worden.
Dan weer terugkomend op die voorlichting. Ik denk  
dat het ook verschrikkelijk belangrijk is als we een-
maal de gegevens zodanig beschikbaar krijgen dat je  
er wat mee kan doen, dat we op een zeer professionele 
consistente en periodieke wijze via de televisie voor-
lichting moeten geven over wat er aan de hand is.
En dat die voorlichting een stuk verantwoordelijkheid 
zal gaan ontwikkelen bij mensen en dan ook tot actie 
zou kunnen leiden. 
Enerzijds doordat de problematiek zo duidelijk wordt, 
dat men dat gaat voelen als een bedreiging en dan dus 
solidariteit gaat ontwikkelen, als je die relatie ziet. 
Anderzijds wellicht, maar ik denk dat dat pas veel 
later komt, dat er ook iets van dat mondiale bewustzijn 
gaat ontstaan, dat men toch vanuit die meer filosofische 
hoek bereid is om bij te dragen. 
Dan geloof ik ook dat het heel belangrijk is, maar dat 
kan ik op ’t ogenblik alleen maar kwalitatief zeggen,  
dat we niet bang moeten zijn voor de economische groei, 
dat we niet bang moeten zijn voor de internationale 
concurrentie en dat we ook niet bang moeten zijn voor 
de werkgelegenheid. Mijn overtuiging is dat een goed 
milieubeleid alle drie factoren ten gunste zal beïnvloe-
den, maar dan in het kader van het nieuwe systeem.
Ik denk persoonlijk dat de milieuproblematiek nog 
maar het tipje van de ijsberg heeft laten zien en ik 
denk dat de milieuproblematiek in de komende jaren 
een steeds groter gewicht gaat krijgen qua omvang en 
qua effect en daarom denk ik, dat alles wat we nu doen, 
en dan praat ik even over Nederland, onze concurren-
tiepositie voor redelijk korte termijn, eerder aanzienlijk 
zal versterken dan verzwakken; dus het argument 
van, we moeten op onze internationale concurrentie-
positie passen lijkt mij omgekeerd. Als wij er vroeg bij 
zijn, zullen we ook lang concurrerend zijn.
Dames en heren, ik heb getracht om het aspect van  
de broederlijkheid en de solidariteit te brengen in  
een kader van twee processen en wat je daarmee zou 
kunnen doen. Ik heb hoofdzakelijk gesproken over 
maatregelen en acties die je zou kunnen en moeten 
nemen in onze Westerse wereld; ik denk dat wij in de 
Westerse wereld de middelen beschikbaar hebben om 
via verschuivingen en systeemveranderingen het 
ecologisch-economisch evenwicht te herstellen, maar 
dan moeten we natuurlijk wel het een en ander doen. 
Ik denk dat daar een stuk solidariteit uit voortkomt, 
dat dan toch te maken heeft met die bedreiging. Ik 
denk en hoop dat als eenmaal die solidariteit ontstaan 
is vanuit de bedreiging, van buitenaf, dat dan vervol-
gens een solidariteit van een andere orde, van binnen-
uit zich zal kunnen ontwikkelen.
Maar een heel ander probleem vormen de ontwik-
kelingslanden. Wanneer wij weten, dat binnen de 
komende 20, 30 jaar 90% van de wereldbevolking  
in die landen is, en 10% in dit verwende Westen,  
dan zullen we daar ook een stuk solidariteit moeten 
opbrengen. Want het is overduidelijk, dat de milieu-

doorbreken van het bestaand systeem: kwantificeren.
Het tweede aspect is, als je dat eenmaal gedaan hebt, 
dat het ook makkelijker wordt en ook aanvaardbaarder, 
om ecologie te integreren in de economische planning. 
We hebben macro-economische verkenningen gehad  
in Nederland met zeer goede resultaten, maar hebben 
nog nooit macro-ecologische planning gehad. En in dat 
verband, ik ben de laatste natuurlijk, om daar nu zo 
uitgesproken kritisch over te zijn, want dat is niet mijn 
vakgebied, maar ik vind het toch wel interessant dat 
na 15 jaar in de januari-uitgave van de Economische 
Statistische Berichten de heer Rutten zijn verhaal te 
hebben gezien over de status van de economie van het 
land, dat na 15 jaar, dit jaar voor het eerst een stukje 
over de ecologie heeft gestaan, maar dan nog in de  
zin van een ondergeschikt probleem, dat zichzelf wel 
oplost. Want primair is en blijft het traditionele eco-
nomische model van vandaag. Ik weet dat ik het wat 
extreem zeg, maar ik geloof toch dat hier een stukje 
waarheid in zit. Het huidige economische model wordt 
tegen wil en dank verdedigd, zodat het ecologische 
aspect geen ingang vindt, omdat het niet past.
Dan zou ik een heel ander punt willen noemen, omdat 
met name ook de heer Ruding heeft gezegd, ja, dat  
milieu dat gaat geld kosten, maar dat geld is er niet, 
dus dat zal ergens anders vandaan moeten komen.  
Dat is ook op zichzelf weer een heel begrijpelijk model; 
het is natuurlijk wel in zekere zin een boekhoudkundig 
model. Ik vraag me af (de heer Ruding zegt heel 
terecht, wij kunnen in de praktijk niet zo vreselijk lang 
in een ivoren toren zitten, daar hebben we geen tijd 
voor) of we in onze maatschappij, zij het dan maar hier 
en daar, niet initiatieven moeten gaan ontwikkelen  
om te gaan nadenken over nieuwe systemen. Ik denk 
bijvoorbeeld en nu is dat misschien wat progressief 
wat ik nu zeg: als wij in ons land 3% van het bruto 
nationaal product uitgeven aan defensie, dan doen  
wij dat voor de verdediging van onze vrijheid en onze 
veiligheid; als wij bijna 10% uitgeven aan gezondheids-
zorg, dan doen wij dat voor onze gezondheid; wanneer 
we echter 1% uitgeven, wat vandaag de dag het geval 
is, aan milieuzorg en we krijgen rapporten te zien die 
indicaties geven dat je misschien naar 3% zou moeten 
gaan, dan ontstaat er een kabaal van jewelste, terwijl 
het gekke is, dat waarschijnlijk de milieuproblematiek 
de enige is, waar je bepaalde economische rendements- 
kaartjes aan zou kunnen hangen. Bij die andere is dat 
moeilijker. Niemand vraagt bij de aanschaf van een 
fregat of een tank of een fighter, wat het rendement  
op de investering is. Het wordt eenvoudig maatschap-
pelijk geaccepteerd, je moet 3% van je bruto nationaal 
product ongeveer uitgeven voor de verdediging van je 
vrijheid en je veiligheid. We zijn ook bereid dus om veel 
geld uit te geven voor de gezondheidszorg. We zijn niet 
bereid om geld uit te geven, althans nog niet, voor de 
leefbaarheid. Ik denk dat die drie factoren, leefbaar-
heid, gezondheid en veiligheid meer met elkaar in 
verband moeten worden gebracht en dat dus de collec-
tieve lasten helemaal niet behoeven te stijgen, als dat 
verband ook nader wordt uitgewerkt. En dan denk ik 
dat er veel meer bezuinigingen mogelijk zijn, in de zin 
van systeemverandering bij de departementen en dat 
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problematiek in de ontwikkelingslanden gigantische 
vormen begint aan te nemen en een zeer grote bedrei-
ging gaat worden, uiteindelijk ook voor ons in het 
werken natuurlijk. Alleen in ontwikkelingslanden met 
lagere levensstandaard hoef je niet aan te komen met 
verhalen over een lange termijn bedreiging, want het 
gaat daar om de dagelijkse strijd om energie en voedsel 
en hoef je ook niet aan te komen met evolutie-verhalen 
en filosofische bewustzijnsverruimings-dingen, want 
daar is men helemaal niet mee bezig. Men is bezig met 
overleving op korte termijn. 
En ik denk dus dat als we nu over solidariteit of 
broederlijkheid spreken, dat wij, als Westerse ontwik-
kelde landen, daar een stuk verantwoordelijkheid 
moeten nemen. Maar een verantwoordelijkheid, een 
actie, die niet gebaseerd zal zijn op bedreiging, want 
dat zien we nog zo duidelijk, hoewel die er wel is, maar 
meer van juist dat filosofische, dat bewustzijns ver-
ruimde denken.
En dan komen we weer terug bij de grote internationale 
instituten, die tenslotte in 1972 toch ook de gang-
makers zijn geweest. En daarom vind ik het erg ver-
heugend, ik kan het nog moeilijk beoordelen, maar heb 
zojuist dezer dagen een rapport onder ogen gekregen, 
dat een conceptrapport is en over een maand of 2 à 3 
officieel gepresenteerd gaat worden. Het is opgesteld 
door de United Nations Development Programme in 
samenwerking met het World Resources Institute en 
daar word gepleit en geargumenteerd voor de oprich-
ting van, niet een I.M.F., maar een I.E.F.: International 
Environmental Facility. De bedoeling van deze inter-
nationale organisatie zou zijn, om dit aspect van 
solidariteit ten aanzien van de ontwikkelingslanden 
waar te maken door bij te dragen en mee te helpen aan 
het signaleren, identificeren en vervolgens het voorko-
men van ecologische rampen, die zich in deze ontwik-
kelingslanden kunnen voordoen, als wij daar niet iets 
aan doen.
Dames en heren, ik ben hiermee aan het einde gekomen 
van mijn betoog. Ik hoop daarin een bijdrage te hebben 
geleverd tot een nieuwe manier van denken over 
ecologie en economie.

Dank u wel.


