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Oktober 2005, in ‘Nieuwe landgoederen’

Van directeur bij  
RSV tot voorzitter  
van stichting EMF

LEVENS- 
BESCHOUWING

‟Slapelozenachten
had ik in de knok-
periode. Tien jaar 
bloed, zweet en 
tranen. De zwaartse 
jaren van mijn leven.” 

Een souterrain aan de Amsterdam-
se Prinsengracht. Openslaande ter-
rasdeuren bieden een uitnodigend 
kijkje op de tuin. En dat deurtje 
daarachter? ‘Dat is de garage.  
Ja,’ glimlacht Allerd Stikker 
enigszins verlegen. ‘Best luxe in 
hartje stad.’ Op de tafel ligt een 
stapeltje boeken: ‘End of pover-
ty. Limits to growth’. Titels die 
verdwaald lijken in deze luxueus 
ingerichte kamer. Dat is schijn, 
want Allerd Stikker, tot 1983  
directeur van scheepsnieuwbouw-
bedrijf RSV, is tegenwoordig voor-
zitter van de stichting EMF die 
zich bezighoudt met onderzoek 
naar de samenhang tussen Eco-
nomie, Ecologie en Technologie.

“Bij elke stap die ik in mijn carrière heb gezet, werd  
ik gedreven door nieuwsgierigheid”, vertelt Stikker: 
“Transformatieprocessen intrigeren me. Hoe je van 
twee stoffen iets totaal nieuws kan maken. Vandaar 
mijn keuze voor scheikunde.” Ondanks zijn voorkeur 
voor kleine bedrijven met een minimum aan bureau-
cratie, kwam hij terecht in het bestuur van AKZO.  
Iets wat niet altijd beviel. Stikker: “Het kantoor zat in 
Arnhem en je had nauwelijks contact met de mensen 
op de werkvloer.” Toen hij werd gevraagd voor een 
directeursfunctie bij RSV, accepteerde hij. “Ik had me 
voorgenomen op mijn vijfenvijftigste te stoppen met 
werken. Ik was toen vijfenveertig en wilde nog één 
nieuwe uitdaging. Die heb ik verdorie gekregen ook!” 
Het bedrijf verkeerde in grote moeilijkheden. In 1979 
stelde Stikker een opsplitsing voor die door de overheid 
werd geweigerd. Hij bood zijn ontslag aan. Ook dat 
werd geweigerd. “Misschien had ik beter voet bij stuk 
kunnen houden toen ik mijn ontslag indiende. Ik ben 
aangebleven als tijdelijk directeur en wat ik vreesde,  
is gebeurd. De banken trokken hun kredieten in, de 
orders bleven weg.” In 1983 viel definitief het doek 
voor RSV. Een nederlaag? “Ja, ik voel me medeverant-
woordelijk voor de ondergang van RSV. Maar nee, ik 
heb geen slapeloze nachten gehad daarna. Die had ik  
in de knokperiode. Tien jaar bloed, zweet en tranen.  
De zwaarste jaren van mijn leven.” Zijn vrienden 
waarschuwden hem dat de klap van het besef nog  
zou komen. Die klap kwam nooit. Stikker: “Ik ben 
toekomst gericht. Terugkijken heeft weinig zin.”
De tijd was rijp voor een ommezwaai. Stikker had altijd 
al een fascinatie voor filosofie. “Het boek Le Phénomène 
Humain van Pierre Teilhard de Chardin was voor mij 
een conceptuele revelatie. Zijn werk is dé grote inspira-
tiebron van mijn leven.” Volgens Teilhard levert ieder 
mens zijn eigen bescheiden bijdrage aan het grotere 

patroon. “Wat me vooral fascineerde was de magistrale 
wijze waarop Teilhard de wetten van de natuur combi-
neert met de wetten van de techniek. Ik wist dat ik 
daar ooit iets mee wilde doen.” Na het RSV-debacle 
schreef hij The Transformation Factor. In dit boek 
pleit hij voor een ecologischer benadering van de 
economie. Stikker: “Veel vrienden vonden dat ik op het 
verkeerde pad was beland. ‘Blijf toch met je voeten op 
de grond, Allerd’, zeiden ze. Maar mijn overtuiging 
hield me moeiteloos gaande.” In 1990 richtte Stikker 
de stichting EMF op: “‘Wat heeft het milieu in vredes-
naam met een bank te maken?’ kreeg ik te horen. Mijn 
antwoord: heel veel. Ik ben ervan overtuigd dat ecologie 
en economie wél samengaan.” Trots: “In die tijd heb ik  
een blauwdruk ontworpen die alle banken inmiddels  
in grote lijnen hebben overgenomen!”
Gelooft hij dan in de zwarte scenario’s die de Club van 
Rome in 1973 beschreef? Stikker: “Er verandert geluk-
kig veel. Maar het verandert té langzaam. We krijgen 
over een twintigtal jaren gegarandeerd een overshoot 
collapse. In 2030 zal het griezelig worden!” Sinds 
enige tijd is Stikker voorzitter van de groep Water bij 
de Alliance Religion, een stichting die via religie over 
de hele wereld strijdt voor het behoud van de natuur. 
“Deze functie is absoluut het mooiste wat ik ooit 
gedaan heb,” vertelt hij. “Ik zie er alles in samenkomen. 
Het patroon klopt. Hierna hoef ik niks anders meer. 
Het is mijn eindconcert.”
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