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Natuurreservaat versus 
vuilnisbelt 
Het heeft allemaal met energie te ma-
ken, stelt Pieter Schroevers in het arti-
kel over groei als ekologisch ver-
schijnsel. Volgens hem verergeren 
technologische oplossingen voor mi-
lieuproblemen vaak de kwaal onder 
invloed van de wet van behoud van 
ellende 	  pag. 6/10 

De ekonomie moet de 
kringloop in 
Niets komt zomaar tevoorschijn en 
niets gaat verloren, schrijft Erik van 
der Hoeven en hij pleit daarom voor 
een kringloop-ekonomie waar alleen 
zaken worden geproduceerd die af-
breekbaar zijn of voor hergebruik ge-
schikt gemaakt kunnen worden. An-
ders scheept de mens zijn planeet nog 
meer met afval op pag. 	 16/19 

Kleinschaligheid biedt 
overlevingskans 
Volgens filosoof Kwee Swan Liat is er 
een wonder nodig; het wonder van 
de mens die verandert. En dat zal in 
de tachtiger jaren moeten gebeuren. 
Kwee geeft ons weinig kans, we heb-
ben weinig tijd en moeten alle 
zeilen bij zetten. Uw tijd gaat in 
op pag. 	  20/24 

Voorsprong remt en 
achterstand stimuleert 
Problemen van milieu en schaarste 
van grondstoffen zijn op te lossen 
door ontwikkeling van een nieuwe 
technologie door achterstand om te 
zetten in voorsprong. Daarmee zou 
de ellendespiraal doorbroken kun-
nen worden in Nederland. Jammer 
dat er geen wet bestaat ter behoud 
van een stimulerende voorsprong. 
Hoewel. Maar lees in ieder geval 
pag. 	  27/28 
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In dit nummer 

En verder in dit nummer: 
Krisis van het milieu of krisis van de mens. 	  pag. 4/5 
Mensvreemde stoffen in het bedrijfsmilieu 	  pag. 10/11 
Leefbare toekomst in mondiaal perspektief 	  pag. 13/1 4 
Mens en energiegebruik 	  pag. 	15 
Van Praag over het doemdenken 	  pag. 	19 
Bio-industrie: een leefbare toekomst ook voor het dier 	 pag. 24/25 
Eeuwenlange ingreep van de mens in natuur 	  pag. 29 
Verder lezen en milieu-organisaties 	  pag. 	30 
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De Stichting Geestelijke Verzor-
ging in de Verpleeg- en verzor-
gingstehuizen in de regio Amster-
dam zoekt een (full-time of part-ti-
me) 

geestelijk verzorg(st)er 
Van Humanistische signatuur die in 
één bij de Stichting aangesloten 
huizen werkzaam zal zijn, het Fle-
vohuis. Onze gedachten gaan uit 
naar een medewerk(st)er die: 
1. de vereiste opleiding bezit, 
2. zo mogelijk ervaring heeft in het 

werken in een intramurale in-
stelling van gezondheidszorg, 

3. bereid is tot samenwerking met 
de twee collega's van resp. R.-K. 
en Protestantse signatuur, 

4. leeftijd: boven 30 jaar. 
De salariëring is overeenkomstig de 
richtlijnen van de N.Z.R. Sollicitaties 
(met curriculum vitae) schriftelijk te 
richten aan het bestuur van de 
Stichting t.a.v. de secretaresse M. 
Krijn-Buijten, Valeriusplein 42, Am-
sterdam. 

Humanist 
Redaktie en vormgeving: 
Hes van Huizen 
Humanist is een uitgave van 
het Humanistisch Verbond 
Oudegracht 152, Utrecht 
Redaktieadres: 
Postbus 114, 3500 AC Utrecht 
Telefoon: 030 - 318145. 
Abonnementsprijs voor 
niet-leden f 20,- per jaar 
t.n.v. Humanistische Pers 
postgiro 58, Utrecht. 
Gedrukt op kringlooppapier 
bij Brouwer Offset bv, Utrecht. 
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NAAR EEN LEEFBARE TOEKOMST 

Milieu, leefbare toekomst. Een veel omvattend onderwerp, teveel voor een themanummer 
van de „Humanist - ook al kent die een ongekend aantal pagina's. We zullen in de toekomst 
dan ook zeker terugkomen op de milieuproblematiek, vooral met het oog op het kongres van 
het Humanistisch Verbond in mei 1981. Daar zal namelijk de al of niet leefbare toekomst 
centraal staan. Dit themanummer kan hopelijk een zinvolle funktie vormen in de diskussies 
die de afdelingen van het Verbond gaan houden over het milieu. 
Zal de toekomst leefbaar zijn? Somberheid is troef, en waarschijnlijk terecht. Maar zelfs een 
pessimist als Kwee Swan Liat (zie elders in dit nummer) ziet nog een lichtpuntje: een wonder 
dat moet gebeuren. Het wonder van de mens die verandert, die leert in harmonie te leven 
met zichzelf, zijn medemens en de natuur. Geloven in dat wonder is niet genoeg. Mensen 
moeten anders willen leven, en moeten willen overleven. Alleen dan is er hoop. 
In alerte afwachting daarvan wenst de redaktie alle lezers een levendig 1981 toe. 

Hes van Huizen 

 

 

3 humanist 31 december 1980 

 



KRISIE VAN HET MILIIE 
Vrijwaren van gebrek Het milieuprobleem - en in 

Zo is de vraag van belang wat de waar- 
nog sterkere mate het ener- 

de is van produktie en konsumptie in het gieprobleem - is zozeer een 
menselijk leven. Voor humanisten ligt maatschappelijk-politiek 	2.1, 
die waarde vooral in het vrijwaren van vraagstuk geworden, dat 
gebrek. Maar het is duidelijk dat huma- 
nisten de groei van produktie en kon- men zich kan afvragen waar- 
sumptie niet meer toejuichen als deze ten om een geestelijk genoot- 
koste gaat van met name de derde we- schap als het Humanistisch 
reld en als zij zien dat nieuwe gebreken 
ontstaan als gevolg van een overmaat 
aan produktie: lawaai- en stankoyerlast, 
ziekte door gevaarlijke stoffen, de drei-
ging van rampen, etcetera, etcetera. 

Eén van de belangrijkste oor-
zaken van de huidige proble-
men van milieu, energie en 
grondstoffen is het te eenzijdig 
streven naar vergroting van 
de materiële welvaart. Deze 
gedachtengang is zo langza-
merhand algemeen aan-
vaard, en we vinden hem ook 
terug in het Humanistisch 
Perspektief, bijvoorbeeld als 
wordt gesproken over de „be-
klemmende spiraal" en „de 
zucht naar steeds meer pro-
duktie en steeds meer kon-
sumptie''.  
Zeker, er zijn nog meer oorza-
ken van het milieuprobleem: 
zoals de bevolkingsexplosie in 
de wereld, de „ekonomische' ' 
opvattingen dat de wereld er 
is om ontgonnen te worden, en 
dat afval iets is om niet meer 
naar om te kijken, en het ge-
brek aan kennis over de wer-
king van giftige stoffen op lan-
ge termijn. Maar alleen al het 
streven naar meer produktie 
en meer konsumptie roept 
vragen van levensbeschou-
welijke aard op. 

Eindigheid van mens en wereld 

Lang werd ekonomische groei gezien als 
DE oplossing voor alle kwalen. Het gaat 
er niet om'de waarde van produktiegroei 
te ontkennen voor konkrete problemen, 
zoals het betalen van een smeerpijp; 
maar wèl om de gedachtengang te 
weerspreken dat „groei" in onze maat-
schappij voortdurend nodig is. Deze ge-
dachtengang is wijd verbreid. Zijn er 
gevaarlijke fabrieken? Dan is er produk-
tiegroei nodig om veiliger fabrieken te 
betalen! Zijn er sociale spanningen? Dan 
is er produktiegroei nodig zodat ieder elk 
jaar wat meer in het handje krijgt! Een 
voortdurende groei is echter strijdig met 
de eindigheid van zowel de mens als de 
wereld. 

Het HV over een leefbare toekomst 
Humanisten menen dat de mens deel uitmaakt van de natuur en dat hij 

een schakel is in een wordingsproces, dat door zijn bestaan mede wordt 
vormgegeven. Tegelijk is de mens zich bij zijn handelen steeds bewust 
van de zedelijke kwaliteit ervan - dat het past binnen de categoriën 
goed en kwaad. Dit betekent dat de mens bij zijn handelen ten volle 
verantwoordelijk is voor de gevolgen voor zijn omgeving. 
Wanneer de mensheid onherstelbare schade berokkent aan het milieu 
en zo zichzelf het uitzicht op een leefbare toekomst ontneemt, handelt zij 
immoreel. Meestal is niet gebrek aan kennis over de effekten van ons 
handelen de oorzaak van de milieuproblemen, maar het streven naar 
materieel gewin op korte termijn. Door de onherstelbare gevolgen die 
deze houding voor het leven op aarde kan hebben, moet deze door 
humanisten zedelijk worden verworpen. 
Sociaal-economische criteria mogen niet maatgevend zijn voor ons 
handelen; daarom wordt een groei-economie als doel van de samenle-
ving afgewezen. Humanisten voelen zich verplicht tot een levenshou-
ding van maat, zorgvuldigheid en waardigheid. 
Met deze levenshouding wordt niet alleen maar het menselijk eigenbe-
lang op een hoger niveau nagestreefd, omdat wij deel uitmaken van de 
natuur hebben wij ook de plicht voorzover dat in onze macht ligt de 
natuur ongeschonden te handhaven. 
Bij al zijn handelen moet de mens zich bewust zijn van het effekt daarvan 
op de omgeving. In het economisch leven is uiterste zorgvuldigheid met 
de gezondheid van de mens, dier en plant vereist. Economische expan-
sie dient alleen nog verder te worden geaccepteerd wanneer deze 
basisbehoeften bevredigt. 

Essentie van de intentienota van het HV-hoofdbestuur over een leefba-
re toekomst. (Passages door redaktie geselekteerd en redaktioneel 
bewerkt.) 
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Verbond zich daar nog over 
moet buigen. Dat is alleen ge-
rechtvaardigd als dit vraag-
stuk aspekten heeft van le-
vensbeschouwelijke aard die 
in de politiek niet of onvol-
doende naar voren komen. 

tJ OF KRISIS VAN DE MENS 
Zo neemt de „ekonomische mens" bezit 
van het denken en doen in onze maat-
schappij, waardoor de leefbaarheid van 
de toekomát op het spel wordt gezet. De 
krisis van het milieu is mede een krisis 
van de mens. 

Zelfbeperking 

Het principe van een voortdurende ma-
teriële groei zonder grenzen is een on-
humanistische gedachte. De mens doet 
er in de eerste plaats de natuur mee te-
kort. Hij brengt effekten teweeg die hij 
niet kan overzien noch beteugelen. Ef-
fekten die als een boemerang op de 
mensheid terugslaan. 
Maar daarnaast doet de mens zichzelf 
ermee tekort. Want de menselijke ont-
plooiing eist allerminst ongebreidelde 
materiële groei. Integendeel zelfs, 
menswaardig leven betekent eerder het 
bewaren van je menselijkheid onafhan-
kelijk van materiële omstandigheden. 
Zelfbeperking is daarin een essentieel 
element, noodzakelijk om het geestelijke 
in de mens te kunnen laten groeien. 
Daarom voelen humanisten voor wat 
betreft materiële zaken de  noodzaak van 
een houding van maat en zorgvuldig-
heid. Hierin komt tot uitdrukking dat een 
zinvolle vervulling van het leven niet in 
de eerste plaats op materieel terrein ligt. 

Geestelijke groei 

Naast, en op een gegeven moment te-
genover materiële groei staat het princi-
pe van de geestelijke groei. Groei die de 
leegte kan vullen die de welvaartsstaat 
zo pijnlijk heeft doen ontstaan. Want 

Nico Tydeman heeft onlangs een relatie 
gelegd tussen de verzorgingsstaat en 
de beheersing die de moderne techniek 
mogelijk maakt: 

„De verzorgingsstaat zoals die zowel ter 
linker als ter rechter zijde wordt ontwor-
pen, is bezeten van het ideaal van be-
heersing. Eigenlijk is de verzorgings-
staat de totale eindoverwinning op de 
natuur, en zal zij in de toekomst ook vol-
ledig in de plaats treden van de natuur. 
Zelfs wat er aan natuur over is, is ge-
pland en in natuurreservaten onderge-
bracht. De verzorgingsstaat moet sterker 
worden dan de natuur, niet alleen te-
genover rampen van verraderlijke na-
tuurelementen, maar ook tegenover in-
dividuen, groepen of volken met duide-
lijke of onduidelijke kwalijke bedoelin-
gen. De drift de aarde te beheersen, met 
bijbelse woorden bekrachtigd en met 
christelijk doopwater besprenkeld, heeft 
zulke onzinnige vormen aangenomen  

materiële luxe noch verzorging van de 
wieg tot het graf kunnen uiteindelijk zin 
geven aan ons bestaan; en in laatste in-
stantie ons helpen onze sterfelijkheid te 
aksepteren. Naarmate de pretenties van 
de welvaartsstaat die alle behoeften 
vervult, voortschreden, is het sterven 
steeds nadrukkelijker uit het maat-
schappelijk bestaan verwijderd. De ou-
de levensvragen zijn er des te dringen-
der door geworden. 

Maat en zorgvuldigheid 

De technologie heeft de mogelijkheden 
om de mens uit zijn benarde situatie te 
helpen. Wanneer de mens minder pro-
beert de natuur te dwingen en meer pro-
beert er naar te „luisteren", kunnen 
nieuwe technieken worden ontwikkeld 
om milieuproblemen als vervuiling en 
energietekorten op te lossen. Juist hierin 
kan de maat en zorgvuldigheid die het 
menselijk leven volgens humanisten 
vereist, zich doen gelden. 

Veel zaken zullen moeten veranderen 
als de mensheid zijn huidige krisis - die 
zich weerspiegelt in de krisis van het 
milieu - wil overwinnen, ja overleven. 
Andere technieken zullen moeten wor-
den ontwikkeld waarbij andere maat-
schappelijke strukturen noodzakelijk 
zullen blijken. 
Aan zulke veranderingen zullen echter 
innerlijke veranderingen vooraf moeten 
gaan in de richting van een mensheid 
die leeft in maat en zorgvuldigheid. 

Erik van der Hoeven 
Hes van Huizen 

dat wij ons thans de gelukkige bezitters 
kunnen noemen van voldoende destruc-
tiemiddelen om de aarde een paar keer 
te vernietigen. 
Maar wie luistert, kan de natuur reeds 
horen protesteren: de hoeveelheid 
grondstoffen is niet zeker, de sporen van 
milieuvervuiling, het sterk inboeten van 
de gevarieerdheid van planten- en dier-
soorten. Eigenlijk weten we niet precies 
wat we de natuur met onze techniek, po-
litiek en ekonomie aandoen. En we we-
ten ook niet of en hoe de natuur ooit eens 
zal terugslaan. Maar er zijn aanwijzin-
gen dat we, de grootste moeite hebben 
onze beheersing te beheersen. Met an-
dere woorden de cultuur van de verzor-
gingsstaat dreigt opnieuw te worden tot 
natuurgebied, even grillig en onvoor-
spelbaar als eens de elementen van de 
natuur. In dat geval zijn we geen stap 
verder dan eeuwen geleden toen de eer-
ste kultuurvorming plaatsvond. " 

(Vorming, april) 

De mens beheerst zijn beheersing over 
de natuur niet meer 
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EEN NATUURRESERVAAT INRICHTEN 
MOEILIJK. MAAR OM VAN EEN VUILNIS 

TE MAKEN, IS 

Groei als ekologisch verschijnsel 
We leven in een milieubewuste tijd. Wie zich met energiezaken bezig 
houdt kan niet om het milieuprobleem heen. Er worden dan ekologen 
ingehuurd, mensen die zich bezighouden met de wisselwerking tussen 
mens en natuur. Zij moeten normen stellen: hoe ver kun je ergens mee 
gaan voordat er onaangename dingen gebeuren en dan liefst in gekwan-
tificeerde uitspraken, zodat maatregelen te nemen zijn. Of: welke techni-
sche voorzieningen zijn nodig om die onaangename dingen te ontlopen? 
Of: als ik nu toch mijn koelwater moet lozen, op welke plaats kan dat dan 
het beste geschieden? Dat zijn allemaal randproblemen. De keuzen zijn in 
principe al gemaakt en we hebben de ekoloog alleen maar nodig om er het 
beste van te maken. 
Die keuze is in eerste instantie maatschappelijk - een kwestie van politie-
ke besluitvorming. En als daar al deskundigen bij nodig zijn, dan gaat het 
vooral om ekonomen, die over de wenselijkheid kunnen oordelen. Of om 
technici, die de uitvoerbaarheid kunnen bekijken, zeker niet om ekologen, 
notoire dwarsliggers met wie eigenlijk niet te praten valt omdat ze toch in 
principe overal tegen zijn. Nu zit in dat laatste wel wat waars. Maar 
ekologen menen hun dwarsliggerij aan de werkelijkheid te moeten ontle-
nen. Ze denken na over wat ze zien en waar ze van schrikken. Dat betekent 
dat ze altijd recht van spreken hebben. Pieter Schroevers, medewerker van 
de Aktie Strohalm krijgt dat recht in deze „Humanist".  

Er bestaan tropische boomorchideeën 
waarvan de knoppen drie maanden no-
dig hebben om open te gaan. En in al die 
drie maanden mag de temperatuur geen 
fraktie van een graad veranderen, de 
vochtigheid geen tien procent variëren. 
Zulke boomorchideeën bestaan. In de,  
evolutie van het leven op aarde was 
plaats voor ze. Dat betekent dat er stre-
ken op aarde zijn, waar deze voorwaar-
den duizenden jaren achtereen hebben 
kunnen voortduren. De voorspelbaar-
heid in het ekosysteem aarde blijkt een 
ongelooflijke hoogte te hebben bereikt. 
Een onmeetbaar ingewikkeld netwerk 
van betrekkingen, dat de hele wereld 
omspant, is daarvoor noodzakelijk. Een 
systeem waarin zonder veel moeite óók 
de pinquin van de zuidpool of de gras-
steppen van Siberië zijn te betrekken. 
Het is een onderlinge afhankelijkheid 
van de dingen op aarde, die niet te nege-
ren is, al gaat het ons verstand te boven. 
Twee miljard jaar waren nodig om dat 
netwerk op te bouwen; om ook de komst 
van de mens op aarde voor te bereiden. 
Ekologen proberen nu dat netwerk een 
beetje te begrijpen. Onbegonnen werk, 
dat voelt u wel. Bij alles wat we ervaren 
is een stukje ontzag zeker op zijn plaats. 
In het omgaan met het natuurlijke milieu 
zijn we iedere dag weer verplicht om 
uitspraken te doen over dingen die ons 
verstand te boven gaan. Het is best goed 
als we dat even beseffen. 

Uitverkoop tropisch oerwoud 

In een versneld tempo vindt de uitver-
koop plaats van het tropische regen-
woud, bakermat van boomorchideeën 
en van duizenden andere plant- en dier-
soorten. Het bevat de stamvorm van veel 
kultuurgewassen, het regelt de vocht-
huishouding van de tropen en het kli-
maat van de gematigde zones! Het houdt 
vruchtbare aarde vast, zodat ertussen en 
erlangs landbouw plaats kan vinden, 
die ieder jaar weer miljoenen mensen 
eten moet verschaffen. 
Het is een regulator zonder weerga, 
waarvan niet in de laatste plaats de 
mensen profijt trekken. Ieder jaar ver-
dwijnt van het tropische regenwoud -
schrikt u niet - 11 miljoen hektare. Dat 
betekent, dat er sinds u met het lezen van 
dit stuk begon al zo'n 2000 ha. minder 
zijn. Stelt u zich dat even voor. Het wordt 
gekapt, met bulldozers geëgaliseerd, in 
brand gestoken en vooral ontbladerd. 
Het gebeurt grootschalig en ter wille van 
projekten, die allemaal hun vraagtekens 
hebben: oorlogen, snelwegen en steden 
als prestige-objekten, bodem-uitputten-
de roofbouw, meestal niet ten voordele 
van de plaatselijke bevolking, een 
krankzinnige houtproduktie, etc. 

Gevolgen desastreus 

De gevolgen van dit alles zijn desastreus: 
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Statiegeld voor lege flessen is bijna jeugdsentiment geworden in de huidige weg-
werpmaatschappij; evenzeer trouwens als houten kratten. 

[ALS VUILNISBELT IS NIET ZO 
BELT EEN NATUURRESERVAAT 
EEN 7-ILEL ANDER VERHAAL 

grote massa's vruchtbare grond spoelen 
weg, waardoor kale rots achterblijft en 
droogtegebieden ontstaan. Vruchtbare 
en oeroude kultuurgebieden krijgen 
meer en meer het aanzien van verlaten-
heid en armoede, waarin mensen met 
moeite overleven. 

Tropische regenwouden zijn hier ver 
vandaan. Ik heb ze nog nooit gezien en 
het ziet er naar uit, dat ik ze ook nooit in 
mijn leven te zien zal krijgen. Toch vormt 
dit alles een probleem voor me. Ik heb er 
mee te maken en ik voel me er bij betrok-
ken. Mijn privé levenswijze is ondérdeel 
van het mechanisme dat die massale 
vernietiging verzorgt. Ik ben er mede 
verantwoordelijk voor. 

Houvast voor een leefbare toekomst 

Ik ga niet alle ontwrichtingen opsommen 
waarmee we gekonfronteerd worden. U 
kunt ze zelf in de kranten lezen. En als ik 
er nu bij stil zou blijven staan, dan zou ik 
toch worden afgeschilderd als een mo-
dieuze onheilsprofeet. Ik heb aan de 
hand van één feitelijk voorbeeld onze af-
hankelijkheid willen schilderen van 
twee miljard jaar evolutie, van mondiale 
betrekkingen, van de voorspelbaarheid 
die uit zo 'n evolutie voortkomt en die 
voor ons een toekomst mogelijk maakt; 
van de manier waarop deze wordt be-
naderd en van het besef, dat we nooit in 
staat zullen zijn om dat belang te over-
zien of begrijpen, tenzij het te laat is. De 
vraag is nu, of over die ontwikkeling en 
over die ontwrichting iets te zeggen valt, 
wat ons een houvast kan geven voor een 
leefbare toekomst. 

Ekologiè onderzoekt zelf ordening leven 

Kleine kinderen worden groot. Het is 
daarvoor noodzakelijk dat ze op tijd hun 
boterham krijgen, dat wil zeggen de no-
dige energie tot zich nemen. Ook planten 
en dieren maken een ontwikkelingspro-
ces door. Ze eten- of metaboleren, ze 
worden groter totdat ze op een zeker 
moment volwassen zijn, al dan niet na 
het doorlopen van diverse larvenstadia. 
Zelfs aktiegroepen hebben het in zich om 
te groeien tot volwassenheid. En we zijn 
geneigd om zo 'n ontwikkeling als positief 
te beoordelen: ze leidt naar een staat van 
rijpheid, van zelfstandigheid en van 
ontplooiing van mogelijkheden. 
In het taalgebruik zijn we gewend om 
hier van „groei" te spreken en - gezien 
het ekologisch karakter ervan zouden we 
het „ekologische groei" kunnen noe-
men. Het heeft dok veel met energie te 
maken, vooral in het kenmerk dat tijdens 
zo 'n ontwikkeling steeds meer energie 
wordt vastgelegd en opgeslagen. 
Planten en dieren zijn allemaal aan 
groei onderhevig. Maar tegelijk vormen  

ze onderdeel van iets dat zelf groeit en 
verandert. Die verandering van omge-
ving bepaalt in hoeverre zo'n plant of 
dier gewenst is of niet - en daarmee of hij 
komt of gaat. Soorten die ergens groeien 
kunnen ons dus iets vertellen over de 
ontwikkeling van het landschap waar ze 
deel van uitmaken. Ook de evolutie van 
het leven op aarde, het ontstaan en weer 
verdwijnen van soorten kan als „rij-
ping", als „groei" van het ekosysteem 
aarde worden opgevat. En en passant 
heb ik u hier ook nog even het kernthema 
van de moderne ekologie meegegeven. 
Die is duidelijk verschoven sinds het 
woord ingang begon te vinden, zo'n 
halve eeuw geleden. 
Vroeger onderzocht men de relatie die 
een organisme onderhield met zijn fysi-
sche omgeving: temperatuur, licht, fos-
faat, etc. Maar meer en meer is men 
gaan ervaren, dat al die invloeden el-
kaar wederzijds sturen, men kan ze niet 
los van elkaar zien. Het gaat dan ook 

. meer om het totale systeem waarvan het 
organisme onderdeel uitmaakt. Je zou 
het zo kunnen zeggen: de ekologie on-
derzoekt de „zelfordening" van het le-
ven op aarde, het_verschijnsel, dat orga-
nismen zich vormen en rangschikken 
alsof er een doel is terwijl niemand dit 
dikteert. En als we dat proces kort zouden 
willen omschrijven, dan zouden we dat 
als „groei " kunnen doen, als gang naar 
volwassenheid - maar ook als „kanali-
sering van energie" volgens de vraag: 
„hoe is het mogelijk om op de meest effi-
ciënte manier met energiestromen om te 
gaan?" Daarmee is ekologie een weten- 

schap geworden die de energieproble-
matiek als fundamenteel uitgangspunt 
hanteert; die daarmee dus meer te ver-
tellen heeft dan men haar altijd vraagt. 

Twee miljard jaar evolutie 

Kanalisering van energie is niet iets, dat 
zomaar ontstaat. Daar is tijd voor nodig. 
Hoeveel tijd, dat hangt af van de schaal 
waarop je het proces bekijkt: in een 
planktonkultuur in het laboratorium kan 
het een kwestie van enkele maanden 
zijn, voor een „steady state" is bereikt, 
een toestand waarin alles op elkaar is 
afgestemd. De evolutie van het leven op 
aarde heeft zo'n twee miljard jaar ge-
duurd en al het andere ligt daar ergens 
tussen in. Je kunt je zo'n ontwikkeling 
voorstellen als een gedurig inbouwen 
van nieuwe mechanismen waarbif ie-
dere keer weer een stukje van een „te-
veel" wordt opgevangen door een „te 
weinig" op een andere plaats. Zo ont-
staan kwaliteiten die er eerst niet waren. 

Systeem steeds komplexer 

Kenmerkend in zo'n ontwikkeling is, dat 
de energiestromen steeds konstanter 
gaan verlopen, ze fluktueren steeds 
minder. De voorspelbaarheid wordt 
daarmee groter. Daarnaast wordt het 
systeem steeds komplexer. Je zou die 
toename van komplexiteit kunnen ver-
gelijken met een kaartsysteem, waarin je 
kaartje voor kaartje steeds meer infor-
matie hebt gestopt in een langdurig en 
zorgvuldig proces. Maar stelt u zich nu 

Ekonornische groei en ekologische 
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De ekonomisch handelende mens gedraagt 
zich als een onnatuurlijk wezen 

eens voor: u loopt met uw kaartsysteem 
naar een andere kamer. U struikelt over 
de drempel en de bak met kaarten rolt 
over de vloer. U hebt kennis gemaakt 
met een belangrijk kenmerk van syste-
men: de onomkeerbaarheid. Afbraak 
van ordening gaat heel snel. De konse-
kwenties van afbraak van het milieu zijn 
dan ook: onvoorspelbaarheid van mi-
lieueigenschappen; onomkeerbaarheid 
van processen en onontkoombaarheid 
van de gevolgen. 

Als dit de konsekwenties zijn van afbraak 
van een systeem, -dat twee miljard jaar 
heeft nodig gehad om zich op te bouwen, 
-teneinde plaats te bieden aan een we-
zen, dat „homo sapiens", de mens 
wordt genoemd, dan begrijpt u dat de 
vraag hoever we met die afbraak door 
kunnen gaan voor mij niet belangrijk is. 
De gegeven overwegingen, onvoor-
spelbaarheid, onomkeerbaarheid en 
onontkoombaarheid wegen mij veel 
zwaarder. 

Energie staat centraal 

En dan moet het hoge woord eruit, hoe 
vervelend ik dat ook vind. De oorzaak 
voor zo'n omkering is: energie. Als ik 
zeg, dat rijpe systemen op een meer sub-
tiele manier zijn aangepast aan de hun 
toegevoerde energie, dan houdt dat in, 
dat verandering - in het bijzonder ver-
groting van energiestromen - tot versto-
ring zal leiden. Ook de verandering van 
de verdeling van stoffen op aarde is een 
kwestie van energie: die stoffen ontstaan 
in het algemeen niet uit het niets, maar 
ze verplaatsen zich, en ook verplaatsing 
is een kwestie van energie. Milieu-
problemen zijn problemen van wanorde 
in het bestel van een streek, een systeem. 
Zo zijn alle milieuproblemen te herleiden 
tot het probleem van een groeiende 
energiestroom. En dat proces is onom-
keerbaar en onontkoombaar, zo lang  

deze energetische groei blijft bestaan. 
Aangezien energetische groei, de kon-
stante vergroting van energiestromen bij 
de opvattingen van de meeste ekono-
men hoort bij wat zij als „ekonomische 
groei" beschouwen, moeten we ekologi-
sche en ekonomische groei als vijanden 
van elkaar beschouwen, die elkaar niet 
verdragen. Maar de onomkeerbaarheid 
leidt er toe, dat de ekoloog altijd het 
haasje is: wat hij verliest is hij kwijt. Een 
natuurreservaat inrichten als een vuil-
nisbelt is niet zo moeilijk. Maar om van 
een vuilnisbelt een natuurreservaat te 
maken, dat is wel een ander verhaal. 

En de techniek dan? 

„Maar we hebben toch onze techniek?" 
zo hoor ik u zeggen. „Met techniek kun-
nen we tegenwoordig alles te lijf, ook uw 
problemen. Zegt u maar hoe u het heb-
ben wilt, dan zullen wij er voor zorgen". 

Nu is dat zo. Ook de mens zorgt voor 
ordening, heel bewust. En in een ont-
wikkeling van pakweg zesduizend jaar 
heeft hij het aanzien van de wereld be-
hoorlijk veranderd, soms ten kwade -
naar de begrippen die we er nu over 
hebben - maar meestal toch ten goede. 
Techniek is een fantastische verworven-
heid van de menselijke soort waarvan 
het goed is om er dankbaar gebruik van 
te maken. Ik geloof inderdaad dat de 
techniek zo'n beetje in staat is om op al 
mijn vragen antwoorden te geven en mij 
daarmee te hulp te komen. 

Techniek kan niet alles 

Maar er zijn een paar dingen die de 
techniek niet kan. Techniek is niet in staat 
om het totaal van de ordening te over-
zien, waarin zij gaat ingrijpen. Daardoor 
haakt ze altijd in op afgeleide kenmer-
ken, op problemen die het gevolg zijn 
van een oorzaak die ergens anders ligt. 

Het lijkt een oplossing, maar het is het 
niet. De oorzaak blijft bestaan en een tijd 
later zit je weer in de problemen. Dat 
komt, doordat er aan techniek iets an-
ders wordt gevraagd, dan waar ze juist 
zo goed voor is: in een bestaande orde er 
het beste van te maken. En dat is iets 
anders dan zelf het stuur nemen. 
Er is nog iets, waarin techniek tekort 
schiet. En dat is dat het gebruik, vooral 
van moderne techniek, altijd zélf weer 
energie kost. Soms kan die energie uit 
het proces zelf worden gehaald, maar 
meestal is dat niet het geval. Dat houdt 
in, dat de ordening die je er mee levert 
ten koste gaat van een stuk ordening er-
gens anders, met als totale som minder 
ordening, overeenkomstig de gedachten 
die ik zojuist heb geschetst. 

Wet van behoud van ellende 

We plegen zoiets de „Wet van Behoud 
van Ellende" te noemen, een fraaie om-
schrijving van iets doodsimpels. Maar ik 
wil nog verder gaan. Technische oplos-
singen weten een deelaspekt aan te pak-
ken, Zonder de oorzaak weg te nemen. 
Het gevolg is, dat er in allerlei andere 
aspekten problemen gaan opdoemen. 
Het is als het draadwier, dat je uit een 
sloot probeert op te vissen: als je één 
draadje bevredigend boven water hebt, 
dat komen er tien bij, die je dan mee 
moet nemen, enzovoort. Die nieuwe 
problemen hebben dan op hun beurt 
weer een oplossing nodig, waarvoor 
dan weer hetzelfde geldt, etcetera. Zo 
zien we dat het procédé dat eerst als op-
lossing gold zélf een nieuw stuk ellende 
betekent. De ellende blijft dus niet alleen 
behouden, ze wordt ook groter. 

Verbetering blijkt verslechtering 

Wouter van Dieren beschrijft in zijn 
boekje „Natuur is duur" een fraai voor-
beeld, ontleend aan de sawahkultuur en 
de groene revolutie. Bossen worden ge-
kapt om plaats te maken voor sawahs. Ze 
worden met een nieuw, hoogproduktief 
rijstras beplant. Alle oeroude lokale rijst-
rassen uit de buurt verdwijnen om 

Techniek is niet in staat om het totaal van de ordening waarin zij 
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plaats te maken voor dat ene ras, waar-
mee je zulke hoge opbrengsten kunt krij-
gen. Maar daardoor neemt het aantal 
plagen en misoogsten toe. Daarom zijn 
meer bestrijdingsmiddelen nodig. Deze 
hopen zich op via muggenlarven en vis-
sen in de reigers die de stand van deze 
dieren moeten reguleren. Een gevolg is, 
dat ratten zich uitbreiden. De ontbossing 
leidt tot versterking van de waterafvloer. 
Daardoor wordt de grond armer, zodat 
kunstmest noodzakelijk is. Zo ontstaat al-
genbloei met zuurstofloosheid van het 
water en dus uitbreiding van de mala-
riaparasiet. De „verbetering" heeft dus 
tot allerlei gevolgen geleid, zoals: meer 
ratten met de daarbij behorende ziekten; 
optreden van malaria; na verloop van 
tijd veel minder oogst en uiteindelijk zelfs 
woestijnvorming, doordat de grond ka-
pot gaat. Het is een voorbeeld van zo 'n 
ellendespiraal. 
De bekende econoom Galbrait heeft in 
een lang gedicht, de „Ballad of ecologi-
cal awareness" (Ballade van ekologisch 
bewustzijn, Red.) een groot aantal on-
verwachte en ongewenste effekten van 
ontwikkelingshulp samengevat. Maar  

ook in Nederland zie je hetzelfde ver-
schijnsel overal. 

Waterzuivering als voorbeeld 

Naar mijn gevoel zijn dit overwegingen, 
waar men in een beleid moeilijk omheen 
kan. Dat men zich er in de praktijk weinig 
aan gelegen laat liggen wil ik aan de 
hand van één voorbeeldje, de waterzui-
vering toelichten. 

Waterzuivering is een technisch procédé 
met heel plezierige aspekten en met een 
aantal mogelijkheden, waarvan we ze-
ker moeten profiteren. Maar de wijze 
waarop ze gepropageerd wordt als het 
wondermiddel voor de toekomst van het 
oppervlaktewater - met verontachtza-
ming van het energieprobleem - wekt 
toch bedenkingen. 
Het waterschap van De Dommel geldt 
als één van de voortvarendste waar het 
zuiveringsaktiviteiten betreft. Kort gele-
den ontving iedere bewoner van het ge-
bied een folder in de bus met als titel: 
„De Dommel is schoon ". Als je nu als 
kriterium voor „schoon " datgene neemt,  

wat iedereen ervaart, dan is het zo. 
Vroeger waren er plekken die stonken, 
waar geen vis meer was en meer van dat 
soort kwalijke verschijnselen. Overal zijn 
weer vissen en nergens stinkt het meer. 
Dat is prima-werk. 
Maar als je het gemiddelde van de bio-
logisch gemeten kwaliteit over het ge-
hele stroomgebied nagaat, dan blijkt 
toch dat die in de jaren na sanering niet 
merkbaar minder is achteruitgegaan 
dan in de jaren daarvoor. Ze is slechter 
dan voor de zuivering en onvergelijk-
baar veel slechter dan in de tijd van de 
eerste biologische waarneingen van 
1918. 
„Is dat nou erg?" zal men misschien ge-
neigd zijn te vragen. Niemand merkt dat 
toch op een paar biologen na? Dat is 
waar. Maar er blijkt wel uit, dat de kwa-
liteitsverslechtering in grote lijnen door-
gaat, zuivering of geen zuivering. En dat 
is ook logisch. De techniek neemt de las-
ten niet weg, maar verplaatst ze. En om 
dat proces te kunnen bekostigen wordt 
een veelvoud aan energie- en grond-
stoffen behoevende processen inge-
voerd; in de landbouw, in de industrie of 
zo maar in stad en dorp. En samen zijn ze 
net dat kleine stukje extra dat een ver-
dergaande ontregeling betekent. 
De technische oplossingen voor het mi-
lieu zijn zelf een milieuaantasting ge-
worden. 

Waarom je nog druk maken? 

Ben ik daarom een tegenstander van 
zulke technische ingrepen? Nee, zeker 
niet. Ze zijn bij de gemaakte keuzen heel 
nuttig. Maar ze kunnen die keuzen nooit 
vervangen. Met technische ingrepen zijn 
de gevolgen van toenemend energie-
verbruik nooit en te nimmer ongedaan te 
maken: zuivering kan het oppervlakte-
water niet schoon maken; precies zoals 
eèn groene revolutie, de mensen niet het 
eten geeft waar ze recht op hebben; net 
zo min als de filtering van zwaveldioxyde 
de oplossing betekent van het kolen- of 
olieprobleem, enzovoort, enzovoort. De 

(vervolg op pagina 12) 



Momenteel wordt er in de bedrijven in de Europese Gemeenschap zo'n 
vijftig tot honderdduizend „mensvreemde" chemicaliën en minerale 
stoffen gebruikt. En elk jaar worden hier nog eens ongeveer driehonderd 
tot duizend nieuwe stoffen aan toegevoegd. Deze mensvreemde stoffen 
kenmerken zich door de eigenschap dat ze niet nodig zijn voor gezondheid 
van de mens en dat opname in het menselijk lichaam boven een bepaalde 
dosis schadelijk kan zijn, soms zelfs dodelijk. 

Gebruik mensvreentde 

OVERHEIDSBE 
TUSSEN EKON 

Van sommige van deze stoffen is geen 
enkele hoeveelheid veilig. Het betreft 
hier met name carcinogene (kankerver-
wekkende) en mutagene (erfelijk mate-
riaal veranderende) stoffen. Mens-
vreemde stoffen zijn dus niet zelden 
mensvijandige stoffen. 

Nauwelijks kennis over schade 

Hoeveel schade mensvreemde stoffen 
aan de gezondheid van werknemers in 
bedrijven nou precies aanrichten, is na-
genoeg onbekend. Statistieken over be-
roepsziekten geven hier nauwelijks ant-
woord op. Of het nu gaat over huidziek-
ten of over de effekten van chemicaliën 
op het nageslacht van werknemers, 
kennis hierover is zeer fragmentarisch of 
ontbreekt totaal. Serieuze schattingen  

over de toename van de kans op kanker 
bij mannen die zijn blootgesteld aan 
mensvreemde stoffen variëren van 1 tot 
maar liefst 40%. Deze marge geeft al dui-
delijk aan hoe groot de onzekerheid is bij 
het bepalen van de schade aan de ge-
zondheid. Dat deze mensvreemde stof-
fen soms aanmerkelijke schade aan de 
gezondheid van mensen aanrichten, 
staat echter wel vast. 

Asbest als voorbeeld 

De vraag is nu of het ethisch verant-
woord is dat de overheid - ondanks ver-
moede of zelfs aantoonbare schadelijk-
heid van mensvreemde stoffen - toestaat 
dat deze de gezondheid van mensen be-
dreigen. Een bedreiging die ook mensen 
van toekomstige generaties het zicht op  

een leefbare toekomst zou ku-nnen ont-
nemen. 
Laten we, op zoek naar het antwoord op 
deze vraag, eens kijken hoe de overheid 
een gevaarlijke stof als asbest benadert 
en hoe effektief haar beleid is. 
Asbest is een gevaarlijke minerale stof. 
Het kan diverse soorten kanker veroor-
zaken. In bedrijfssituaties gaat het vooral 
om long- en longvlieskanker. Ook is 
sinds het begin van deze eeuw bekend 
dat asbest een soort stoflongen („as-
bestose" genoemd) kan veroorzaken, 
een ziekte die zich kenmerkt door een 
verminderd vermogen van de longen 
om zuurstof op te nemen. Betrouwbare 
schattingen geven aan dat in Nederland 
door asbestgebruik op het werk, jaarlijks 
minstens honderd mensen sterven. Vaak 
tientallen jaren nadat zij aan deze ge-
vaarlijke stof zijn blootgesteld. 

Wet is papieren tijger 

Wat doet de overheid aan deze situatie? 
In 1976 vaardigde zij met veel pompa het 
zogenaamde Asbestbesluit uit. Hierin 
wordt het gebruik van blauw asbest 
(waarschijnlijk de gevaarlijkste asbest-
soort) verboden. En het gebruik van wit 
asbest beperkt. Ook regelt het Besluit de 
toelaatbare hoeveelheid asbestvezels in 
de lucht die mensen moeten inademen: 
maximaal 2 per kubieke millimeter. 
Geen vuiltje aan de lucht dus? Helaas 
wel. In de praktijk blijkt dit Besluit name-
lijk een papieren tijger te zijn. 

Ontheffingen mogelijk 

Ten eerste is op het verbod van blauw 
asbest ontheffing mogelijk. De grootste 
Nederlandse blauw asbestverwerkers 
(Eternit en Van Gelder) hebben deze 
ontheffing dan ook prompt aangevraagd 
en gebruiken nog steeds blauw asbest. 
De beperking op wit asbest wordt - voor-
dat deze nog zelfs van kracht is - al on-
dergraven door een op handen zijnde 
EEG-regeling. Er zijn vele veiliger as-
best-vervangende materialen, maar de-
ze worden vanwege het slappe over-
heidsbeleid veel te weinig benut. En de 
methode die de arbeidsinspectie ge-
bruikt om het aantal vezels per kubieke 
millimeter lucht te meten, levert veel la-
gere aantallen op dan feitelijk voorko-
men. 

MAC-waarden als kriterium 

Nu is asbest een stof die relatief veel 
aandacht heeft gekregen van de over-
heid. In het algemeen beperkt deze zich 
tot het aangeven van maksimaal toe-
laatbare koncentraties in de ruimte waar 
met deze stoffen moet worden gewerkt 
(en die dus wordt ingeademd). 

Schade mensvreemde stoffen aan gezondheid nagenoeg onbekend 
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Door onze redacteur SIMON ROOZENDAAL 

DEN HAAG, 6 dec. - Een van de meest voorkomende stoffen in onze samenleving, 
for

maldehyde, is kanker-verwekkend. Dit kan tot gevolg hebben dat uit veel 
Nederlandse gebouwen spaanplaat, dat vaak formalde 
hyde uitwasemt moet worden weggebroken. 
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OMISCE:_j  1LY,  GEZONDHEIDS-BELANGEN 

Deze hoeveelheden worden uitgedrukt 
in zogenaamde MAC-waarden. Zo geldt 
voor asbest een MAC-waarde van 2 ve-
zels per kubieke millimeter lucht. De 
MAC-waarde van een stof wordt vastge-
steld door de belangen van de gezond-
heid van mensen af te wegen tegen eko-
nomische belangen. Het is niet een voor 
de gezondheid veilige grens, al wordt de 
MAC-waatde wel vaak als zodanig ge-
presenteerd en gehanteerd. 
MAC-waarden zijn afgestemd op ge-
zonde volwassen mannen, er wordt 
geen rekening gehouden met vrouwen 
die doorgaans „meer last" ondervinden 
van bijvoorbeeld een stof als lood. MAC-
waarden werken dus diskrimiherend ten:  
aanzien van sekse. 

Overschrijding toegestaan 

Er is nog iets mis met deze MAC-waarde. 
Voor het vaststellen gelden een aantal 
door de overheid bepaalde eisen. 
Slechts voor vijf stoffen is echter de MAC-
waarde werkelijk volgens deze regels 
vastgesteld. Alle andere zijn onbe-
trouwbaar. MAC-waarden zijn dus al-
lesbehalve absolute waarden. Maar in 
de praktijk wordt nog meer afbreuk ge-
daan aan hun betekenis. Ze fungeren 
voor de arbeidsinspektie slechts als 
richtlijnen. Soms acht de arbeidsinspek-
tie voldoende (ekonomische) redenen 
aanwezig om overschrijding van de 
MAC-waarden toe te staan. 

Kompromissenbeleid van overheid 

We hebben nu aan de hand van het As-
bestbesluit en de MAC-waarden gezien 
hoe op zichzelf goede voornemens van 
de overheid om het gebruik en vooral 
misbruik van mensvreemde stoffen via 
regels en voorschriften te regelen, in de 
praktijk minder reden tot lof geven. 
Het Asbestbesluit en de MAC-waarden 
worden gekenmerkt door het zoeken 
naar een kompromis tussen ekonomi-
sche en gezondheidsbelangen. Zo ma-
ken ontheffingen op het Asbestbesluit het 
mogelijk de ekonomische voordelen van 
en werkgelegenheid verbonden aan 
produkten als asbestcement en asbestvilt 
„in te ruilen" voor mensenlevens. Het 
betekent dat een mensenleven een prijs 
zou hebben, een standpunt dat nog al 
eens wordt verkondigd door kille kosten-
baten rekenaars. 

Geen prijs, alleen waarde 

Dit lijkt mij onaanvaardbaar: er zijn goe-
de gronden voor de stelling dat gezond-
heid en mensenlevens geen prijs heb-
ben maar alleen waarde. Schade aan 
de gezondheid en bekorting van de le-
vensduur van mensen ter handhaving 
van bijvoorbeeld werkgelegenheid lijkt 
me daarom verwerpelijk. Hiervan zou 
dan alleen kunnen worden afgeweken 
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tweede of we door het werken met muta-
gene stoffen (dat onze welvaart ten goe-
de komt) de risiko 's mogen afwentelen 
op toekomstige generaties. Ontkennen-
de antwoorden op deze vragen zou bete-
kenen dat het overheidsbeleid dat hierop 
betrekking heeft, drastisch moet worden 
herzien. 

De huidige situatie komt er verder op 
neer dat de overheid toestaat dat ge-
zondheid en leven van de mensen mo-
gen worden bedreigd zolang die be-
dreiging niet waterdicht is aangetoond. 
Dit kan worden gezien als een verza-
king van de plicht die de staat heeft om 
leven en gezondheid van haar burgers 
te beschermen. keert men de bewijslast 
om en stelt men dus de mens centraal . 
dan ontstaat een heel ander beeld: de 
veiligheid van mensvreemde stoffen 
moet zijn aangetoond voordat met deze 
stoffen mag worden gewerkt. Hierdoor 
zou kunnen worden voorkomen dat een 
leefbare toekomst wordt ontzegd aan 
mensen - en hun volgende generaties - 
die met gevaarlijke (hoeveelheden) 
mensvreemde stoffen werken. 

in uiterste gevallen. 
Bijvoorbeeld als de toepassing van een 
stof zoveel meer mensenlevens kan red-
den dan kan kosten door blootstelling tij-
dens de vervaardiging van deze stof. En 
dan nog altijd als er technisch gesproken 
geen minder gevaarlijke mogelijkheden 
zijn. 

Afwentelen op komende generaties? 

Het feit dat er in bedrijven met mutagene 
(erfelijk materiaal veranderende) stoffen 
wordt gewerkt, eist eveneens een ethisch 
vraagteken. Het betekent immers dat we 
nadelen verbonden aan ons huidige 
produceren en konsumeren afwentelen 
op toekomstige generaties. Is dit aan-
vaardbaar? Of moet je er van uitgaan 
dat al de risico's verbonden aan het 
doen en laten van één generatie door die 
generatie zelf gedragen moet worden? 
Het werken met mensvreemde, gevaar-
lijke stoffen in bedrijven roept dus ethi-
sche vragen op. Ten eerste of schade 
aan de gezondheid of zelfs kans op ver-
lies van levens mag worden afgewogen 
tegen ekonomische belangen. Ten 



Walvis bedreigd 
De milieu-organisatie _Green Pea-
ce - heeft een kijk- en leerschrift uit-
gegeven dat op een bijzondere lees-
bare wijze onder andere de ge-
schiedenis van onze aarde, de won-
dere wereld van de zee, het merk-
waardige leven van de walvissen 
beschrijft. Dankzij de welwillende 
medewerking van vele deskundigen 
is dit voor jonge lezers bestemd maar 
ook ongetwijfeld leerzaam voor vol-
wassenen. 

Deining is te bestellen door over-
maken van een rijksdaalder op gi-
ro 310100 t.n.v. Deining te Amster-
dam. (Tien stuks kosten slechts 
vijftien gulden). 

r. air •-• 

(vervolg van pagina 9) 

effekten zijn onomkeerbaar en de konse-
kwenties zijn onontkoombaar; techniek 
Di geen techniek. Het energieprobleem 
omvat werkelijk méér dan normen voor 
koelwater voor zwavelemissies of hoog-
waardig kernafval. 
Het voorbeeld van de waterzuivering 
heeft laten zien, dat voor de onontkoom-
baarheid geen enkele norm deugt. Wat 
zou ik me er dan nog druk om maken? Als 
de fundamenten van het huis waarin ik 
woon niet deugen, waardoor mijn mu-
ren verzakken en mijn behang gaat 
scheuren, dan getuigt het van zin voor 
mijn omgeving, als ik de muren van mijn 
kamer van een nieuw behang ga voor-
zien. Maar daar maak ik de fundamen-
ten niet beter mee. Voor die fundamen-
ten geldt maar één overweging: hoe 
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kunnen we onze maatschappij laten 
funktioneren zonder dat ze steeds meer 
energie verbruikt? Ik wou, dat onze eko-
nomen daar eens een strategie voor 
ontwierpen. En ik heb, dat hoop ik te 
hebben aangegeven, voor dat stand-
punt „objektieve" argumenten. 

Ik weet niet of u in de gaten hebt gehad 
maar ik heb het hier aan één stuk door 
over energie gehad. 
Ik heb geprobeerd om aan te geven dat 
de hele milieuproblematiek tot één 
probleem terug te voeren is en dat is: wat 
is eigenlijk groei? Wat ekonomen groei 
noemen is iets anders dan wat ekologen 
zo noemen. Er is ekologische groei en er 
is ekonomische groei. Ze zijn elkaars vij-
andén. Ze verdragen elkaar niet. Er staat 
de ekoloog niets anders te doen dan als 
dwarsligger te fungeren. 

Een weg uit het dilemma 

Er rest mij nog de vraag, wat we met 
deze konstatering aan moeten. De eko-
loog ervaart, dat de maatschappelijke 
ontwikkeling - waar de problemen uit 
voortkomen - zijn ervaringen negeert of 
erger nog: verdraait. We zouden naar 
schuldigen kunnen gaan zoeken. Dat 
lijkt mij een niet zo produktieve gedach-
te. Je kunt de maatschappelijke werke-
lijkheid niet op naam schrijven van men-
sen of instituties. Gerechtvaardigde 
verlangens uit het verleden hebben me-
de het dilemma geleverd, waarvoor we 
ons nu geplaatst zien. Schuldig lijkt me 
alleen degene, die weigert om kritisch te 
kijken naar zijn eigen aandeel in de 
grote ellendespiraal. 
Veel belangrijker is het om te zoeken 
naar een weg, waarmee uit het dilemma  

valt te komen. Dat is geen gemakkelijke 
opgave, maar om haar om die reden te 
negeren lijkt me evenzeer laakbaar. Kort 
samengevat ligt de strategie, zoals die 
uit een ekologische analyse naar voren 
komt verankerd in de stellingname 
„kleinschalig ontwikkelen en grootscha-
lig beperken". 
Op die basis kunnen twee kategorieën 
van aktiviteiten worden ontwikkeld: het 
toetsen van het beleid - óók in de wijze 
waarop dit van wetenschap en deskun-
digheid gebruik maakt bij het ontwikke-
len van denkmodellen voor alternatie-
ven zowel ekonomische als technische 
om beide deskundigheden wat beter in 
harmonie te brengen met de ekologische 
als tweede kategorie. En het ontwikkelen 
van een maatschappelijk gerichte mi-
lieuedukatie om de technokratie - de 
strenge koppeling van wetenschap en 
techniek aan de beleidsvorming - te 
doorbreken. 

Voor deze aktiepunten is een heel pro-
gramma te ontwerpen, er valt werkelijk 
veel aan te doen! Ik wil dat hier nalaten. 
Maar wel wil ik de betekenis van het 
tweede punt benadrukken. De verande-
ringen die hoe dan ook zullen moeten 
gaan plaatsvinden, gaan de hele maat-
schappij aan. Meer nog dan bij techni-
sche aangelegenheden is mondigheid 
van de bevolking vereist; een mondig-
heid die verder dient te reiken dan met 
wat technische en wetenschappelijke 
kennis valt te overzien - al is ook die 
nodig. Een maatschappelijk gerichte 
milieuedukatie lijkt me dan ook één van 
de grote opdrachten voor de komende 
jaren. Juist daarvoor zijn aktiegroePen 
van enorme betekenis. 

Pieter Schroevers 



-1,3nt leefbare toekomst in mondiaal perspektief 

ZELFBEPERKING EN IN7ZGRITEIT 
VAN RIJKM WESTEN NODIG VOOR 
EEN LEEFBARE WERELL 
Het toekomstbeeld zoals dat ons van dag tot dag wordt gepresenteerd via 
de media stemt meestal niet vrolijk. Een wijder wordende kloof tussen rijke 
en arme landen, een in veel derde wereldlanden schrikbarend groeiende 
bevolking, opeenvolgende hongersnoden in grote delen van Afrika en 
Azië, een zeer ongelijk gebruik en toegang tot de konventionele energie-
bronnen. Daarnaast de risiko's van kernenergietoepassing, schaarswor-
dende grondstoffen, een voortgaande verarming van ons milieu en schen-
ding van mensenrechten. Verontrustende voorbeelden. 

En dat alles zo niet in de wetenschap dan 
toch in het stellige vermoeden dat als 
men elkaar mondiaal de hand zou willen 
reiken er kennis, kunde en hulpbronnen 
voldoende zijn om de dreigende wereld-
krisis af te wenden. Want er is ook een 
beeld te schetsen. 
Na 1945 zijn kernwapens niet meer in 
oorlogen-gebruikt, is West-Europa via 
het Marshall-plan overeind geholpen en 
is het dekolonisatieproses betrekkelijk 
weinig bloedig verlopen. Daarnaast is 
het isolement van Rood-China doorbro-
ken en is er hoe gebrekkig dan ook ten-
minste een dialoog west-oost over wa-
penbeheersing. Gelijktijdig is er een 
dialoog noord-zuid tussen het ontwikkel-
de rijke noorden en het arme onderont-
wikkelde zuiden om te trachten geza-
menlijk de wereldproblematiek aan te 
pakken. 

Teveel met westerse ogen 

Mensen hebben het vermogen om van 
hun fouten te leren. Zo ontstaat in de 
ontwikkelingsproblematiek meer inzicht 
in wat te doen, maar ook en misschien 
zelfs belangrijker wat beslist na te, laten. 
Langzamerhand ontdekken we dat we 
bij hulpverlening teveel met westerse 
ogen naar de problemen van de derde 
wereld kijken. Zoals het verkeerd terecht 
komen van voedselhulp, door ontbreken 
van vervoersmogelijkheden ter plaatse, 
korruptie of alleen maar door negeren 
van de oude wijsheid „wat de boer niet 
kent, dat eet ie niet. " Of geboorterege-
lingsprogramma 's die niet aansluiten bij 
de realiteit van landen waar sociale ze-
kerheid ontbreekt en voorzieningen voor 
de oude dag van overlevende kinderen 
moet komen. Zodat een aziatische land-
arbeider van de onaangebroken pakjes 
voorbehoedsmiddelen maar een altaar-
tje bouwde. Hij vond het wel aardig dat 
mensen van zover weg hem dat stuur-
den, weggooien vond hij niet juist maar 
voorlopig zag hij toch meer toekomstze-
kerheid in een flink aantal zonen. 
Langzamerhand krijgen we meer begrip 
voor de ingrijpende sociale konsekwen-
ties van technologische ingrepen in an-
ders georiënteerde kulturen. Om een 
voorbeeld te geven. De groene revolutie 
die inderdaad leidde tot de beoogde 
grotere landbouwopbrengsten, vereist 
irrigatie en een hoog gebruik van kunst- 
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mest. De „kleine boeren" kregen in het 
algemeen geen toegang tot de krediet-
mogelijkheden voor de aanschaf van 
nieuwe zaaigewassen, de vereiste 
kunstmest en de bouw van irrigatiewer-
ken. Gevolg: deze voedselhulppro-
gramma 's bevooroordeelden de „grote 
boeren" en versnelde de toename van 
het aantal landloze arbeiders. 

Armsten in het nauw 

Arme massa's moeten zich organiseren 
om politieke macht te kunnen uitoefe-
nen. Die politieke macht is nodig om toe-
gang te krijgen tot de regionale nivo 's 
van de samenleving (zoals markten en 
kredietsystemen). Ontbreekt deze poli-
tieke macht dan blijven de oude machts-
verhoudingen niet alleen voortbestaan, 
maar verscherpen deze zich ook vaak 
verder. 
De armsten verliezen in hun dorpssa-
menleving uiteindelijk zelfs hun traditio-
nele - zij het uiterst geringe - recht op 
een deel van de oogst. Daardoor worden 
zij gedwongen om naar de grote stad te 
trekken in de hoop daar een nieuw be- 

staan te vinden. Maar daar ontwikkelt de 
industrie zich niet snel en deze kan dus 
niet zorgen voor de opvang van de in de 
landbouw overbodig geworden ar-
beidskrachten. 
Regeringen van arme landen zijn vaak 
nog wel van goede wille om het lot van 
de arme bevolking te verbeteren. Het 
blijkt echter dat in deze landen meer 
sprake is van grote verdeeldheid en te-
genstellingen tussen bevolkingsgroepen 
(zowel etnisch als sociaal-ekonomisch) 
dan van een onderlinge solidariteit en 
daarmee lotsverbondenheid. Regerin-
gen blijken dan niet in staat op zichzelf 
goedbedoelde programma 's uit te voe-
ren. De weerstanden zijn te groot. 
India is een tragisch voorbeeld van zo'n 
„zachte staat" waar korruptie, belastin-
gontduiking en inefficiëncy alle kans 
krijgen om welig te tieren. 
Van bovenaf is dan dus weinig daad-
werkelijke verbetering van het lot van 
arme massa's te verwachten. 
Maar ook van onderaf is meestal geen 
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druk te verwachten van de allerarmsten 
in de samenleving, van de traditiege-
bonden, op de rand van het bestaans-
minimum levende analfabeten. Een 
langdurige emancipatiestrijd zoals in de 
westerse wereld waar opeenvolgende 
generaties en groepen bijvoorbeeld 
kiesrecht hebben bevochten, heeft in 
ontwikkelingslanden nauwelijks plaats-
gevonden. Zulke rechten zijn op papier 
soms nog wel verleend, maar bevesti-
gen in de praktijk eerder sociaal-ekono-
mische tegenstellingen dan deze te ver-
minderen. 
Het is wenselijk dat de ontwikkelde lan-
den pressie uitoefenen op ontwikke-
lingslanden opdat deze hun samenle-
vingen hervormen. Daar moet echter te-
gelijkertijd ekonomische steun bij gebo-
den worden in de vorm van internatio-
nale buffelvoorraden van voedsel en 
grondstoffen om plotselinge verslechte-
ringen door internationale gebeurtenis-
sen (zoals oliekrisis) zoveel mogelijk te 
beperken. Op deze wijze zouden deze 
landen in staat zijn ook in ekonomisch 
moeilijke situaties de ongelijkheid in hun 
samenlevingen te reduceren. 
Maar ook in onze westerse wereld is er 
veel mis. In de geborgenheid van onze 
verzorgingsstaten met hun geweldige 
technologische voorsprong en materiële 
welvaart lijken wij de band met de rea-
liteit te zijn kwijtgeraakt. We hebben  

verleerd hoe het is te moeten vechten 
voor het bestaan, hoe met minimale 
middelen maximale resultaten te berei-
ken. 
De nood van de overvloed. 
De rapporten van de Club van Rome, de 
oliekrisis van 1973 .en de huidige Iraaks-
Iraanse oorlog wijzen ons er op hoe 
kwetsbaar we eigenlijk zijn door onze af-
hankelijkheid van olie en andere grond-
stoffen. Konklusies hebben we echter 
nauwelijks getrokken. 
Het is in dit verband belangrijk dat het 
westen tot een lange-termijn-strategie 
komt samen met de derde wereldlan-
den. Een lange-termijn-strategie om de 
toekomst voor tallozen op deze wereld 
leefbaar te maken en voor toekomstige 
generaties leefbaar te houden. 

Bewogenheid is goed, maar niet vol-
doende. Politieke wil noodzakelijk, 
maar niet voldoende. De komplekse 
problematiek vraagt kennis, kunde en 
ervaring op terreinen die nog niet wor-
den beheerst. 
Het vraagt van ons in het westen mis-
schien nog het meest zelf beperking en 
integriteit; op mondiaal, nationaal en 
ook individueel nivo. Want uiteindelijk 
bij dat laatste, bij de mens en zijn le-
vensbeschouwelijke houding begint de 
al of niet leefbare toekomst. 	- 

Wilma Wisselaar 

De zon. Bron van vrijwel alle ener-
gie die wij mensen gebruiken. Vrij-
wel, omdat kernenergie buiten dit 
kader valt. De bijdrage van deze 
problematische vorm van energie is 
gering. De hoofdmoot voor ons ge-
bruik zijn en blijven voor nog een 
aanzienlijk lange periode (in ieder 
geval deze eeuw) onze fossiele 
brandstofvoorraden van olie, gas 
en kolen. Opgeslagen door een 
vriendelijke natuur met behulp van 
de zon over een periode van enige 
honderden miljoenen van jaren. Die 
zon is ook nog steeds vriendelijk 
voor ons: zo is de hoeveelheid zon-
ne-energie, die ieder jaar het aard-
oppervlak bereikt gelijk aan meer 
dan tien maal de vermoedelijke we-
reldreserves aan fossiele- en ura-
niumbrandstof. En meer dan vijf-
tien duizend maal het wereldener-
gieverbruik per jaar. Daar kan geen 
enkele kernenergie voor- of tegen-
stander, met of zonder brede maat-
schappelijke diskussie omheen of 
iets aan veranderen. 
Waarom dan toch in de „Huma-
nist" geschreven over dat energie-
gebruik? 

Omdat die voorraden eindig zijn en dat 
einde is, - menselijk gesproken, - in 
zicht. Omdat aan de ene kant van de 
schaal het energieverbruik buitensporig 
groot is (de rijke, westerse landen), aan 
de andere kant dat verbruik zeer laag is 
(de arme ontwikkelingslanden). Omdat 
er een rechtstreekse koppeling bestaat 
tussen welvaartspeil en - groei, en het 
energieverbruik. Dit alles in lijnrechte 
tegenstelling tot ons streven naar solida-. 
riteit met onze medemens. Onze mate-
riële welvaart en de groei van die wel-
vaart vormen de grondslag van onze 
westerse kultuur. Bij gebrek aan energie 
worden de poten onder die kultuur weg-
gezaagd. Bezinning op wat we met die 
energie eigenlijk doen lijkt een dwin-
gende ethische noodzaak. 

Relatie mens en energie 

Er is nog een andere reden om je als 
mens met energie bezig te houden. De 
betrekkingen tussen mens en energie 
zijn oud en wijd vertakt. Ze dringen door 
tot in het hart van onze samenleving. Ze 
hebben er toe bijgedragen, die samen-
leving ding-gericht te maken. Om ons te 
vrijwaren van gebrek en van wispelturi- 
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Zonne-energie. Impressie van hoe een 10 megwatt zonne-energiecentrale eruit zou 
kunnen zien. 

ge natuurinvloeden en -rampen. Om ons 
een goedverzorgd menswaardig be-
staan te geven, zodat de mens zich kan 
ontplooien. En om die natuur ze) te be-.. , 
heersen, ja liefst ondergeschikt aan ons 
te maken, dat al dat moois werkelijkheid 
zou worden. Toch weten we nu best dat 
er iets serieus mis dreigt te gaan met die 
verhouding mens-energie. En dat mis-
gaan ligt niet alleen in het Materiële en 
technische vlak. 

Verdeling voorraden grillig 

Toch meen ik dat dat materiële vlak ons 
in bepaalde opzichten houvast kan bie-
den bij de menselijke problemen rond 
ons energieverbruik en we zullen daar-
om van dat vlak als springplank gebruik 
maken. De vraag kan gesteld worden: 
hoe zit dat nou eigenlijk met die voorra-
den? Hebben we echt een voorraad-
probleem, of valt het mee? 
We hebben genoeg olie, gas en vooral 
kolen voor deze eeuw en zeer waar-
schijnlijk de volgende eeuw. Alleen, en 
dat schept direkt wel een probleem, de 
verdeling over de wereld is grillig. Dat 
betekent dat er landen zijn die buiten-
sporig grote voorraden hebben en lan-
den met geen of zeer weinig voorraden. 
Saoedi-Arabië en Iran b.v. bezitten sa: 
men bijna de helft van alle konventio-
neel winbare oliereserves. Het Midden-
Oosten trouwens is in zijn geheel zeer rijk 
aan olie (en ook gas), wat o.a. heeft ge- 

leid tot onze huidige afhankelijkheid van 
dat gebied. Deze afhankelijkheid heeft 
ons niet alleen materieel, maar ook poli-
tiek kwetsbaar gemaakt, met m.i. be-
langrijke morele konsekwenties voor on-
ze geloofwaardigheid als „vrije demo-
kratieën ". 
Want de vraag kan gesteld worden: Is 
het ethisch gesproken wel „goed" om ze) 
afhankelijk te zijn van één gebied, het 
Midden-Oosten? Maar al te vaak wordt 
gesteld, dat olie als politiek wapen wordt 
gebruikt door olie-producerende lan-
den. Vooral omdat de meeste van die 
landen in staat zijn om één lijn te trekken 
d.m.v. hun OPEC-kartel organisatie 
(Organisation of Petroleum Exporting 
Colintries). Maar wie „chanteert" wie 
eigenlijk? Verplichten wij immers niet die 
landen in die OPEC-organisatie (en 
vooral het Midden-Oosten), die olie-
kraan wijd open te houden, op straffe 
van het ontketenen van wereldkrisis, 
chaos of erger? 

Afhankelijkheid eenzijdig 

Wederzijdse afhankelijkheid is prima, 
we hebben elkaar echt hard nodig, maar 
dit soort van eenzijdige afhankelijkheid, 
gericht op de kontinuering van onze 
materiële welvaart, lijkt ethisch verwer-
pelijk. Want wat stellen wij, behalve 
geld, voor „wezenlijke zaken" tegen-
over die voor ons zo bestaans-belangrij-
ke oliediensten? Hebben we al gepro- 

ALE AFHANKELIJKHEID VAN ENERGIE 
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beerd die woestijn daar vruchtbaar te 
maken? Doen wij iets aan hun water-
problemen? Ok blijft het bij het leveren 
van b.v. kerncentrales (Iran), telefoon-
kommunikaties (Saoedi-Arabië) en wa-
pens (allemaal)? Hebben we eigenlijk 
wel een dialoog met die landen over die 
zaken of over kulturele, religieuze- en 
edukatieve aangelegenheden, die in 
proportie is met het belang van hun bij-
drage aan ons welzijn? Het komt mij voor 
dat daar nog wel wat aan schort. 

Mentaliteits-verandering nodig 

Het is nodig de olievoorraden te sparen. 
Bezuinigen dus, maar daarvan is nog 
niet echt veel te bespeuren, al zijn er wel 
diverse hoopvolle ontwikkelingen in die 
richting gaande. De echte politieke wil 
schijnt nog te ontbreken. 
Maar voor die politieke wil is een menta-
liteitsverandering nodig, een soort van 
innerlijke drang om wat te doen aan dat 
welvaarts-syndroom van ons. De be-
langrijkste konklusie van de WAES 
(Workshop for Alternative Energy Sce-
narios, op touw gezet door het Massa-
chusettá Institute of Technology, waar-
aan 75 energiedeskundigen uit 15 lan-
den deelnamen, waaronder Nederland) 
is in dit verband relevant en luidt vrij 
vertaald als volgt: 

„De kritieke onderlinge afhankelijkheid 
van alle landen op het gebied van ener-
gie vraagt om een ongekende mate van 
internationale samenwerking. Verder is 
tevens een wil nodig om kapitaal, ar-
beidskracht, onderzoek en vindingrijk-
heid te mobiliseren en te bundelen met 
een eensgezindheid die in vredestijd nog 
nooit eerder is bereikt. Deze wil moet er 
nu zijn". 

Deze konklusie, gemaakt in 1977 heeft 
nog niets van zijn aktualiteit verloren. 
Het is een oproep tot Menselijke solida-
riteit op een mondiale schaal. 

Beheerst de mens de natuur? 

De grootste aantrekkingskracht om (veel) 
energie te gebruiken, ligt in ons (tech-
nisch-wetenschappelijk) streven de na-
tuur te beheersen en aan ons onderge-
schikt te maken. Hoe staat het met die 
natuurbeheersing? 
Bij de eerste de beste stevige vulkaanuit-
barsting komt een hoeveelheid energie 
vrij, die vele malen die van een grote 
atoombom overtreft. Kontinenten schui-
ven meetbaar naar elkaar toe en van 
elkaar af. Nederland zakt enkele centi-
meters per eeuw. In het recente geologi-
sche verleden zijn ijskappen gevormd en 
gesmolten, steeg en zakte de zeespiegel 
met tientallen meters tegelijk. Daarbij 
veranderde het klimaat van bar-polair 
tot het tegenwoordige, of tot warmer en 

(vervolg op pagina 19) 
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In de levende natuur is vrijwel al het 
afval bruikbaar voor nieuw leven. Wat 
het ene levende wezen als afval produ-
ceert, is voedingsstof voor een volgen-
de. Uitwerpselen, blootgesteld aan de 
werking van bakteriën en schimmels. 
worden afgebroken en dienen uitein-
delijk als voedingsstof voor planten. Na 
onze dood zorgt de natuur ervoor dat wij 
vergaan tot stof. 

Of we keren via krematie nog sneller als 
as in de kringloop terug. Zo wordt een 
heilzame kringloop van levend mate-
riaal in stand gehouden. 
Rotting betekent het omzetten van nut-
teloos geworden levende materie in een 
nieuwe en bruikbare vorm. Alleen door 
verkoling en fossilisering kunnen plan-
ten- en dierenresten „verloren" gaan 
voor het leven op aarde. En zelfs van die 
verkoolde of fossiele stoffen keert een 
groot deel weer terug in de levende na-
tuur. 

En toen verscheen de mens 

De basis voor de voortdurende kringloop 
van materie in de natuur is dat geen en-
kel levend wezen een stof produceert dat 
niet kan worden afgebroken. Twee mil-
jard jaar heeft de levende natuur deze 
kringloop in stand gehouden. 
Toen verscheen de mens die momenteel 
dankzij zijn enorme technische vermo-
gen duizenden nieuwe stoffen per jaar 
ontdekt en honderden op grote schaal in 
de natuur in omloop brengt. Zonder er bij 
stil te staan of dat allemaal wel afbreek-
baar is. 
Nu zijn veel nieuwe stoffen wel afbreek-
baar door de gekombineerde werking 
van processen in de levende en dode 
natuur. Maar andere stoffen waar-
schijnlijk niet. Waarschijnlijk, want van 
geen enkele materie staat het vast dat 
deze niet afbreekbaar is. Wél is zeker dat 
sommige stoffen in veel grotere hoeveel-
heden in de natuur worden gedumpt 
dan die natuur in staat is via afbraakpro-
cessen te verwerken. Deze door de mens 
geproduceerde afvalstoffen hopen zich 
op. Hetzelfde geldt voor giftige elemen-
ten als lood en kwik die in de loop van de 
evolutie van de aarde netjes werden 
weggeborgen in geologische formaties, 
maar die nu door de mens in grote hoe-
veelheden naar de bevolkingscentra 
worden gebracht en daar verspreid. 

De mens laat zich kennen 

Sommige mensen zijn van mening dat 
de hoogste zedelijke eis die aan het men-
selijk gedrag ten opzichte van de natuur 
gesteld kan worden, is dat geproduceer-
de afvalstoffen afbreekbaar moeten zijn. 
Niets mogen wij op deze planeet fabrice-
ren dat niet in de kringloop van de na-
tuur kan worden opgenomen, omdat wij 
anders de wereld geleidelijk maar on-
herroepelijk vergiftigen. 
Het afvalvraagstuk dient dan als uitein-
delijke toets van de menselijke verant-
woordelijkheid voor de natuur. En in ze-
ker opzicht daarmee ook van zijn ver-
antwoordelijkheid ten opzichte van zich-
zelf. In wat hij waardeloos vindt - en dus 
dumpt - verraadt de mens zich evenzeer 
als in wat hij waardeert. Wat hij door zijn 
afval veroorzaakt, tekent hem evenzeer 
als wat hij met zijn aktiviteit voor heil-
zaams tot stand brengt. 
De giftige vaten onder Lekkerkerk en het 
door afvalstoffen vervuilde meertje De 
Lepelaar in Naarden getuigen van min-
achting voor het leven. De levensred-
dende medicijnen waarvan deze afval-
stoffen mogelijk het bijprodukt vormen, 
getuigen van achting daarvoor. 

Eigenlijk is afval een ekonomische term. 
Afval is wat wij niet meer met profijt kun-
nen gebruiken in het produktieproces. 
Wij verwijderen het uit onze ekonomie 
en schepen de natuur ermee op. Geen 
wonder dat „natuur" en „ekonomie " 
vaak met elkaar in botsing komen. Want 
de natuur kent andere wetten dan de 
ekonomie. In de natuur gaat niets verlo-
ren, en niets komt zomaar tevoorschijn. 
In het ekonomisch proces verschijnen 
„zomaar" grondstoffen (ze hebben geen 
prijs, zolang ze in de grond zitten). En 
aan het eind van het proces verdwijnen 
er weer andere stoffen, eveneens „zo-
maar" (ze hebben geen prijs meer, ze 
worden weggedaan). 

De ekonomisch handelende mens 

De ekonomisch handelende mens ge-
draagt zich maar al te vaak als een on-
natuurlijk wezen. 
Sommigen trekken daaruit anti-ekono-
mische konlusies. Zij menen dat afschaf-
fing van het winststreven (als basis van 
de ekonomie) noodzakelijk is voor een 
verantwoorde houding tegenover de 
natuur; en misschien wel voor het over-
leven op deze aardbol. 

s-?---41111k4 

In de natuur gaat niets verloren, e 
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nistisch mensbeeld is m.i. echter niet te 
rijmen, dat de doelmatigheid zelf als or-
denend beginsel van een deel van de 
samenleving wordt afgewezen. 

Konflikt tussen mens en natuur 

In de natuur bestaat geen ekonomie; de 
„doelmatigheid" van de natuur - die 
wel degelijk bestaat, zoals Pieter 
Schroevers elders in dit nummer uiteen-
zet - is een andere dan die van de eko-
nomisch handelende mens. Wanneer de 
mens de natuur voor zijn doeleinden 
gaat inschakelen - en dat gebeurt steeds 
wanneer hij zijn behoeften probeert te 
bevredigen - bestaat in principe dus 
steeds een konflikt tussen mens en na-
tuur. Maar al is dit konflikt onvermijde-
lijk, de mens kan wèl proberen dat 
konflikt zo klein mogelijk te maken. Bin-
nen zijn ekonomische orde kan hij probe-
ren de kringloopprocessen van de na-
tuur na te bootsen. Hiermee zou de lozing 
van schadelijke stoffen in de natuur in 
beginsel kunnen worden voorkomen. 
Dit is het principe dat ten grondslag ligt 
aan de kringloop-ekonomie. In zo'n eko-
nomie worden alle niet-afbreekbare 
stoffen binnen het ekonomisch systeem  

opnieuw gebruikt. Onmogelijk, zegt u? 
Terug naar het stenen tijdperk, zegt u? 
Neen, integendeel, onze huidige pro-
duktiewijze laat op zóveel punten een 
grote vermindering toe van de produktie 
van giftige stoffen en van afval, dat er 
juist grote technische vernieuwingen, -
stappen vooruit dus, - nodig zijn om deze 
uitdaging op te pakken. 
Onbetaalbaar, zegt u dan misschien. 
Ook dat is niet waar. Onbetaalbaar is het 
storten van afval in Lekkerkerk, dat voor 
relatief weinig geld onschadelijk ge-
maakt had kunnen worden, terwijl het 
nu tientallen miljoenen guldens kost om 
het afval op te graven en te verwerken. 
Om nog maar niet te spreken van het 
menselijke leed dat dit schandaal ver-
oorzaakt. 

In een kringloop-ekonomie komt geen 
„Lekkerkerk voor. Chemisch afval 
wordt niet geproduceerd: de chemische 
industrie wordt met behulp van chips en 
biotechnologie zo omgebouwd dat bij de 
produktieprocessen onbruikbare bijpro-
dukten tot een minimum blijven beperkt. 
Voorzover zulke stoffen toch ontstaan, is 
produktie alleen mogelijk als er een nut-
tige bestemming voor is gevonden. Voor 
wat betreft kernafval lijkt dit technisch 
niet mogelijk. Mijns inziens een belang-
rijk argument om kernenergie niet toe te 
passen. 
In een kringloopekonomie gedraagt de 
mens zich niet alleen verantwoordelijk 
ten opzichte van de natuur waar hij deel 
van uitmaakt, maar ook ten opzichte van 
zichzelf en zijn medemens. 

Onafbreekbaar afval hoopt zich op. 
Verstoort en verbreekt het sinds miljar-
den jaren bestaande kringloop-even-
wicht in de natuur. Ekonomisch gewin 
op korte termijn resulteert in bijna on-
herstelbaar verlies op lange termijn. 
Het natuurlijk evenwicht is makkelijk 
verstoord, maar slechts met enorme in-
spanningen in tijd, geld en energie 
(misschien) weer te herstellen. Zie hier-
voor het artikel van Pieter Schroevers. 
De mens is een onvolmaakt wezen, en 
moet zich tegen zijn eigen falen be-
schermen. Daarom is een kringloop-
ekonomie een zedelijke eis van mense-
lijk samenleven. 

Erik van der Hoeven 

Vanuit humanistisch mensbeeld 

Vanuit een humanistisch mensbeeld kan 
bij dit anti-ekonomische standpunt de 
volgende kanttekening worden ge-
maakt. Het menselijk bestaan wordt o.a. 
gekenmerkt door strijd tegen nood, - of in 
moderner en prozaïscher termen: door 
arbeid, - om behoeften te kunnen bevre-
digen. Die „nood" duikt niet alleen op 
waar mensen tekort hebben aan dé pri-
maire levensbehoeften, maar ook in on-
ze welvaartsmaatschappij, bijv. wan-
neer mensen zich bedreigd voelen door 
chemisch afval of wanneer ze leven in 
angst om het drukke verkeer op de weg 
waarlangs de kinderen elke dag naar 
school moeten. Het ofheff en van die nood 
nu vereist doelmatig handelen. Een 
sektor van de samenleving waarin die 
doelmatigheid gestalte krijgt, is daarom 
voor menselijke zelfontplooiing noodza-
kelijk. Die sektor is de ekonomie. In onze 
maatschappij met zijn marktekonomie is 
het streven naar lage kosten en hoge op-
brengsten het principe waardoor die 
doelmatigheid wordt verkregen. Voor 
dat principe kunnen andere in de plaats 
worden gesteld, wat andere politieke vi-
sies met zich meebrengt. Met het huma- 

n. niets komt zomaar tevoorschijn 
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GIFVATEN OOK VERANTWOORDELIIIC• 
MEID OP VUILNISBELTEN GESTORT 

dere kant hebben uitgekeken of niet 

hebben geweten wat zij deden, 
houden zich koest. 
De verantwoordelijkheid voor de 

dumpingen lijkt mèt de vergiften op 

de vuilnisbelt beland; alleen nieu-

we wetgeving waarbij deze ver-

antwoordelijkheid precies en 

streng wordt geregeld, lijkt daarin 

verandering te kunnen brengen. 
(Evdid) 

De kringloop van 
DDT 
of hoe de 
mens uiteindelijk 
wordt bestreden 
met zijn eigen 
bestrijdingsmiddel 
De mens grijpt in in de kringloop van 
de natuur. Een bekend voorbeeld is 
de toepassing van het giftige bestrij-
dingsmiddel DDT. Dit „ wondermid-
del tegen insekten" werd tijdens de 
tweede wereldoorlog ontdekt en di-
rekt op grote schaal toegepast. Onder 
andere tijdens de invasie van de 
geallieerden in Europa. Deze invasie 
was waarschijnlijk heel wat moeiza-
mer verlopen als de soldaten hadden 
blootgestaan aan allerlei door insek-
ten overgebrachte infekties. 
Vooral in de jaren vijftig steeg het ge-
bruik van DDT enorm. Totdat men in 
de gaten kreeg dat er ook nadelen 
aan verbonden waren (Rachel Car-
son, Dode lente, 1962). Behalve dat 
insekten langzamerhand immuun 
raakten tegen het wondermiddel, 
bleek het grootste gevaar dat dit be-
strijdingsmiddel dood en verderf 

bleef zaden in de natuur. Via de na-
tuurlijke voedselketen werd het vergif 
in toenemende mate gekonsentreerd. 
DDT, in oppervlaktewater gebracht 
om muggelarven te doden, werd op-
genomen door plankton. Plankton is 

voedsel voor weekdiertjes die weer 
worden opgegeten door vissen. Deze 
vormen weer de belangrijkste voed-
selbron voor watervogels. Ook roof-
vogels staan aan het eind van zo'n 
voedselketen. Aan het eind van zo'n 
voedselketen kan de konsentratie gif-
tige stof tienduizenden malen hoger 
zijn dan de oorspronkelijke oplossing 
in water. 

' Gevolg: deze vogels hebben in de 
natuur een belangrijke funktie als op-
ruimers van kadavers. De vogels 
stierven uit, de kadavers bleven lig-
gen en gingen rotten. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat 
Nederland enige jaren geleden werd 
opgeschrikt door een golf van botu-
lisme, een rottingsziekte die vooral in 
vervuild water voorkomt. Door botu-
lisme aangetast water is levensge-
vaarlijk voor levende wezens, ook 
voor mensen. 
En wat begon als bestrijding van de 
muggelarf om ziektes bij de mens te 
voorkomen, eindigt bij het ziek wor-
den van de mens door botulisme. 
DDT is sinds enige tijd in Nederland 
verboden. De roofvogelstand in Ne-
derland herstelt zich weer. Maar het 
wordt nog wel geproduceerd voor 
toepassing in derde wereld-landen. 
In Nederland is DDT vervangen, o.a. 
door nog giftiger bestrijdingsmidde- 
len. 	 (EvdH) 

Mét het toenemen van de berichten 
over de ernst van het chemisch af-
val-probleem neemt ook het aantal 
omtrekkende bewegingen toe. De 
chemische industrie ziet weinig in 
een fonds waaraan zij zelf het 
grootste deel moet bijdragen; het 
Amsterdams gemeentebestuur laat 
zomaar zijn voorgangers als een 
baksteen vallen. En zij die omwille 
van hun carrière indertijd een an- 
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(vervolg van pagina 15) 

droger dan nu. 
Denken we werkelijk dit soort processen 
te „regelen" en naar believen b.v. ons 
eigen „klimaat" te scheppen? Allemaal 
lekker warm, of nat, of matigkoud en ta-
melijk nat? Met of zonder wind? En wie 
zal dat wel bepalen? 
Wat we wél met ons fossiele brandstof-
verbruik hebben bereikt is, dat het CO2 
gehalte in onze lucht gedurende de af-
gelopen 80 jaar meetbaar is toegeno-
men. 002 heeft de eigenschap, om 
„zichtbaar" zonlicht door te laten, maar 
de infrarode warmtestraling bij het 
aardoppervlak vast te houden. Deskun-
digen vrezen dat de aardtemperatuur 
zal stijgen als gevolg van dit „broeikas 
effekt", maar zijn het oneens over de 
mate van mogelijke stijging. Tevens zijn 
er nog steeds deskundigen die het te-
gendeel beweren, al schijnt deze laatste 
groep in de minderheid te zijn. 
Uiteraard is er geen sprake van onze 
„beheersing" van de 002 kringloop op 
aarde, die ook door een aantal andere 
faktoren bepaald wordt. 

Natuur leren begrijpen 

Ik meen dat het ook niet zinvol is om die 
processen te „beheersen". De mens is 
onderdeel van de natuur en daarmee 
onverbrekelijk verbonden. De zeer 
langdurige evolutie van het leven in die 
natuur heeft de mens voortgebracht. Het 
is zinvol om die natuur met z'n wetma-
tigheden en kringlopen te leren begrij-
pen en daarmee door te blijven gaan. ' 
Technisch-wetenschappelijk gezien is 
het zinvol om op die kringlopen in te 
spelen met het streven om in harmonie 
daarmee techniek en wetenschap te be-
drijven. In dit licht gezien wordt het drin-
gend tijd, dat we die 002-kringloop en 
vooral de mogelijke gevolgen van ver-
anderingen in die kringloop snel leren 
doorzien. Want voorlopig gaan we nog 
onverminderd voort met het verbranden 
van fossiele energie. Iedere dag weer 
opnieuw. 

De zon. Bron van alle fossiele energie 
die wij mensen nu en straks gebruiken. 
„Oneindige" bron van een enorme 
hoeveelheid energie, die ons iedere 
dag bereikt. Indirekt ook de bron van 
wind- en golven en van „bruikbare" 
temperatuursverschillen in de wereld-
zeeën. En een schone bron, zonder „on-
natuurlijke" afvalprodukten die nau-
welijks of niet afbreekbaar zijn. Het lijkt 
mij een ethische noodzaak dat de mens 
al zijn enorme technische- en weten-
schappelijke vindingrijkheid gebruikt 
om de fossiele vormen van zonne-ener-
gie zoveel mogelijk te sparen. 
Tegelijkertijd moet die andere, -onein-
dige" zonne-energie zo snel mogelijk 
op kleine- en grote schaal tot een hoog 
nivo van ontwikkeling worden ge-
bracht. Dat alles binnen een politiek 
kader, met solidariteit hoog in 't vaan-
del en lotsgebondenheid als bindend 
element. Het is m.i. niet te laat hiervoor. 
De westerse mens heeft veel genomen 
en neemt nog steeds veel, maar die 
heeft ook veel te bieden. 

Willem Nieuwenhuijs  

„Een in wezen vreugdeloze levensstijl 
maakt het tegenwoordige doemdenken 
mogelijk. Willen we daar wat aan doen, 
dan is persoonlijke aandacht van de 
mensen voor elkaar nu, meer dan ooit, 
nodig." Dit schrijft Prof. dr. J. P. van 
Praag in het decembernummer van RE-
KENSCHAP, humanistisch tijdschrift 
voor wetenschap en kultuur. 

In het artikel, getiteld „Doemdenken en 
Toekomstgeloof", zegt Van Praag ver-
der: „Het is zinloos te klagen over de 
„tegenwoordige tijd". Beter is het oorza-
ken op te sporen en wegen aan te geven, 
hoe de bestaande verbanden meer ge-
borgenheid kunnen bieden. Men denke 
aan de woekering van de televisie in het 
gezin, de soms heel vlotte ontbinding 
van partnerschap, de individualisering 
en wedijver in de school, de verzakelij-
king en zelfs ontmenselijking in partij en 
vakbeweging, de atomisering van de 
arbeid in het bedrijf. " 
Vooral in de opvoeding is het doemden-
ken een gevaar. De school zou volgens 
Van Praag daarop beter moeten in-
springen, waarbij hernieuwde aan-
dacht voor het geschiedenisonderwijs 
van groot belang is. „Niet met een over-
vloed van jaartallen, maar wel genoeg 
om samenhangen te kunnen doorzien; 
niet zonder de sociaal-ekonomische 
grondslagen, maar wel met aandacht 
voor de politieke. en 'culturele gebeurte-
nissen en hun betekenis. " 
Ondanks vele negatieve ontwikkelingen 
in de wereld ziet Van Praag ook licht-
punten, pogingen om een meer leefbare 
samenleving tot stand te brengen, zoals 
bijvoorbeeld gebeurt in Zimbabwe en 
Nicaragua. 
Het ontbreekt veel mensen aan geloof en 
moed, aldus Van Praag. Een nieuw le-
vensbesef is daarom nodig en er ligt hier 
een uitgelezen taak voor de geestelijke 

Jaap van Praag: Doemdenken inruilen 
voor toekomstgeloof. 

kernen in onze kultuur: de kerken, de 
basisbeweging, het Humanistisch Ver-
bond en andere. Zij zijn de aangewezen 
gemeenschapsverbanden om een kli-
maat te bevorderen waarin zonder grote 
verwachtingen weer hoop mogelijk is: 
„Dan kan het doemdenken plaats ma-
ken voor een toekomstgeloof, niet ge-
grond op rooskleurig optimisme, maar 
op de ontwrikbare wil ons nu te wijden 
aan een meer menselijke gemeenschap, 
wat daarvan ook in de toekomst terecht 
mag komen. " 

rekenschap 
hurnanishsch todschnn voer wetenschap en kultuur 

In het zojuist verschenen december-
nummer: 
• J. P. van Praag over DOEMDENKEN 

EN TOEKOMSTGELOOF, een pleidooi 
voor een nieuw levensbesef 

• DE ONVERDRAAGZAAMHEID VAN 
DE ISLAM TER DISKUSSIE, in een 
diepgaand interview met islam-ken-
ner bij uitstek: Dr. L. C. Biegel 

• Albert Nieuwland OVER DE GEKO-
ZEN DOOD, het laatste werk van Jean 
Améry 

VERDER: Onze verantwoordelijkheid 
voor de rechten van de mens in de Derde 
Wereld, Groei naar volwaardig mens 
zijn, Aktualiteiten en Losse Notities 
Word NU abonnee en ontvang GRATIS 
dit decembernummer! 

BON  (kan ongefrankeerd verzonden 
worden aan: 
REKENSCHAP, Antwoordnum- 
mer 2182, 3500 VB Utrecht) 

Naam: 	  

Adres• 	  

Postkode: 	  

Plaats: 	  

❑ wenst een abonnement op REKEN-
SCHAP á f 32,50 per jaar (vier num-
mers); ik ontvang GRATIS het decem-
bernummer en begin pas met betalen 
in 1981 

❑ wenst alléén het decembernummer 
f 8,50 (inkl. verzendkosten) 

❑ wenst gratis proefnummer (alleen 
verzendkosten worden berekend: 
f 1,30; U ontvangt een oud nummer) 

Studenten en houders van een Cultureel 
Jongeren Paspoort ontvangen op een 
abonnement een korting van f 7,50; in 
dat geval hier nummer CJP of kollege- 
kaart invullen: • 	  

WACHT MET BETALEN OP ONZE AK-
SEPTGIROKAART. 
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Filosoof Kwee Swan Liat: 

ER MOET 'N WONDER GE 
De filosoof Kwee Swan Liat, hoogleraar aan de Technische 
Hogeschool Eindhoven, wordt wel de promotor van de klein-
schaligheid genoemd. Hij is pessimistisch. Vóár 1990 moeten 
groeperingen als de kleinschaligheidsbeweging minstens 
tien procent van de bevolking in de ontwikkelde wereld om-
vatten. Anders overleven we niet, als mensheid. „Als we 
willen overleven, dan moeten we als eis stellen: we overleven 
minstens één miljoen jaar. Dus niet tot bijvoorbeeld 2000 of 
2500", aldus Kwee. 
Over het hoe en waarom van deze eis; over de kleinschalig-
heid als reddingssloep van het schip Aarde; over de kritieke 
fase waarin we leven en over het „wonder" dat binnen tien 
jaar moet plaatsgrijpen, Kwee Swan Liat aan het woord. 

Elke dag die vervliegt, overziet de mens 
een etmaal meer van het verleden. Onze 
kennis van de geschiedenis neemt toe, 
onze visie op de toekomst niet. 

Kwee: „Als je op dit moment in de toe-
komst kijkt, dan kun je niet eens meer 
voor tien jaar plannen. Dat is wat Alvin 
Toffler de „future shock" noemt. De toe-
komst stormt op je af. En of die toekomst 
leefbaar is of niet, dat weet je nauwelijks. 
Het is wel mogelijk om alle hulpmiddelen 
die je hebt te mobiliseren, om die zo op te 
zetten dat je tot een toekomstprognose 
kunt komen. Dat is beproefd met weten-
schappelijke middelen, met komputer-
modellen. En het is de verdienste van de 
Club van Rome dat die deze methode, de 
prognostiek, heeft ontwikkeld. Uit de kri-
tiek die er op het eerste rapport van de 
Club van Rome is gekomen, blijkt dat die 
toekomstprognose  alleen niet toereikend 
is. Je moet ook een toekomstvisie hebben. 
En visie, dat is een kombinatie van 
overtuiging, inzicht en inspiratie. De 
prognose kan hooguit de overtuiging 
korrigeren of versterken. Zij kan het in-
zicht belangrijk vergroten. Maar zij ver-
groot of versterkt niet de inspiratie. - 
In het tweede rapport van de Club van 
Rome. „De mensheid op een kruispunt ", 
is een deel van de kritiek op de eerste 
reportage verwerkt. Met name de aan-
merking dat de wereld teveel als één 
systeem werd beschouwd, werd ter 
harte genomen. Kwee: „Men verdeelde 
in „De mensheid op een kruispunt", de 
wereld in tien regio's. Drie daarvan (de 
Verenigde Staten, West-Europa en Oost-
Europa) zouden het misschien kunnen 
redden. Zij hebben in elk geval nog de 
tijd om zich aan te passen. Maar er zijn 
zeker drie regio's (Afrika, Zuid-Azië en 
Zuidoost-Azië) waar de klappen heel 
hard zullen vallen. Die hebben niet al-
leen geen tijd, maar de problemen zijn 
daar zo ontzaglijk groot, dat er voor het  

eind van het jaar 2000 minstens ander-
half miljard mensen van honger en el-
lende zullen omkomen. Nog afgezien 
van mogelijke rampen, oorlogen. Voor 
die mensen is het beeld hopeloos; niet 
alleen de toekomst, ook het heden." 

Jeugd 

Voor het eind van het jaar 2000 . . . Dat 
betekent dat er nog een generatie ver-
doemden op moet groeien. 

Kwee: „Vorig jaar was het 't jaar van het 
kind. Er is toen in Athene een groot kon-
gres geweest: het kind en het venster op 
de toekomst. Daar bleek dat de krisis van 
deze tijd, met name de verdeling van de 
wereld-resources, vooral voor de jeugd 
haast hopeloos is. En dat betekent dat die 
krisis met name voor jonge mensen 
voelbaar is. Vandaar ook dat sekten zo'n 
aantrekkingskracht op de jeugd hebben. 
Onder jonge mensen is er een overtui-
ging gegroeid van: er is geen toekomst. 
Het is dus niet slechts een prognose, een 
verwachting. Nee, het is de overtuiging 
dat die toekomst hopeloos is. Daarom 
ook is de problematiek van de jeugd-
werkloosheid zo schrijnend ... Die ver-
laging van het minimumjeugdloon, dat 
is het ergste wat onze samenleving kan 
doen tegenover die jonge generatie. Dat 
typeert het menselijk tekort. 
Er zijn ook jongeren die vragen: wat 
moet er dan gebeuren..: Dus niet: wat kán 
er gebeuren, die prognose. Maar wat 
m6et er, de verwachting. De volgende 
vraag is dan: kan wat er gebeuren moet 
ook? En dan komen we op het visionaire 
beeld. Het is niet alleen dat je moet 
overleven, maar ook hoe. 
Daarbij zijn er drievoudige relaties. Je 
moet in het reine komen met jezelf, ont-
dekken wat je potenties en je plichten 
zijn. Dan zijn er relaties met de natuur. 
Dat is wat al bestond voordat er mensen  

waren. Mensen zijn het produkt van die 
natuur en grijpen daar op in. 
En ten derde is er de verhouding tot el-
kaar, de mensen in de samenleving. Een 
menselijke samenleving die een her-
komst heeft uit de natuur en die een be-
stemming heeft. En die laatste moet je 
proberen te realiseren. Je moet de over-
tuiging hebben dat de mensheid een be-
stemming heeft. En van daaruit stel je 
dan de vraag naar overleving. " Overle-
ving is volgens Kwee alleen maar moge-
lijk als we de juiste relaties vinden tussen 
onszelf en de wereld waarin we leven. 
„Dat we dus in het reine komen met on-
szelf, met de natuur en met de samenle-
ving als oecumene. De gemeenschap-
pelijke, plurale samenleving die in dat 
ene tehuis, de wereld woont. " 
En overleven moet, al was het alleen 
maar uit verantwoordelijkheidsgevoel. 

Doemdenken 

In januari 1972, nog voor het eerste Rap-
port van de Club van Rome „Grenzen 
aan de groei " uitkwam, publiceerde het 
Engelse tijdschrift Ecologist een speciaal 
nummer „Blueprint for Survival" (ned. 
vert. Blauwdruk voor Overleving). Daar 
lag al de nadruk op „overleven". Des-
kundigen uit verschillende wetenschap-
pen hebben al langer gewaarschuwd 
voor gevaren die ons voortbestaan be-
dreigen. Bewapeningswedloop, ther-
monucleaire oorlogsdreiging,  milieu-
vervuiling, verspilling en uitputting van 
grondstoffen, bevolkingsexplosie,  poli-

tiek-sociale konflikten. Deze weten-
schappers is een „doemdenken" ver-
weten. 
Maar de onrust en onvrede leeft bij vele 
mensen. In de 50er jaren uitte zich die 
onvrede met name in de Verenigde Sta-
ten. Het verschijnsel van de sociale drop-
out en de opkomst van subkulturen trok 
de aandacht. Ondanks de schijnbare 
welvaart (Affluent Society) voelden ve-
len zich ongelukkig en vervreemd. De 
Tweede Wereldoorlog werd niet afge-
sloten in vredesverdragen, maar werd 
moedwillig omgezet in Koude Oorlog. 
Het verzet tegen deze „Koude Oorlog" 
werd een Laaiende Onvrede. Pogingen 
tot ontspanning mislukten. President Ei-
senhower lanceerde in 1953 de leus 
„Atomen voor de Vrede". Vele weten-
schappers lieten zich misleiden. De be-
weging voor „vreedzame kernenergie" 
bleek een illusie. „Atoms for Peace ' was 
in feite „Atoms for Profit". De gevaren 
van radioaktief afval, nukleaire prolife-
ratie, onderdrukking door de Atoomstaat 
tasten de overlevingskansen voor de 
mensheid aan. 
Drop-out, druggebruik, bewustzijnsver-
ruiming, synthetische extase, flower po- 
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Kwee Swan Liat; Het moet in de jaren tachtig gebeuren. 

De jaren tachtig: tijdperk van 
zowel wanhoop als mobilisatie. 
Als het laatste de overhand 
krijgt, voltrekt het wonder zich 
heel klein groepje is er in geslaagd de 
wijk te nemen en is beland op die pla-
neet. Het is voor die mensen ontzettend 
moeilijk zich staande te houden; de le-
vensomstandigheden op die planeet zijn 
namelijk niet toereikend. Ze kunnen mis-
schien nog een honderd jaar overleven. 
Dan verzinnen ze iets. Via gedachten-
krachten oefenen ze op de generatie van 
1969 invloed uit. En ze laten zien: dit is de 
situatie in het jaar 2500. Als de generatie 
van 1969 faalt, is er maar voor een paar 
eeuwen overleving. 

Wonder 

Dat was elf jaar geleden. De overtuiging 
dat de toekomst er hopeloos uitziet, leeft 
nog steeds. De vraag naar hoe te overle-
ven ook. 

Kwee: „Als er nog groepen kunnen 
overleven (de mensheid als geheel zal 
het waarschijnlijk niet halen), maar la-
ten we zeggen dat een voldoende deel 
van de mensheid nog ooit de 21ste eeuw 
zal kunnen halen zonder al te veel ldeer- 
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wer, hippies, zijn vormen van vlucht in 
fantasie en verbeelding. Toen de Sovjet 
Unie in 1957 de eerste spoetniks lanceer-
de, raakten de Amerikanen in paniek. 
De bewapeningswedloop werd opge-
voerd. Wetenschap en technologie wer-
den gericht op ruimtevaart. De Apollo-
projekten waren nog gigantischer dan 
het Manhattan-projekt voor de eerste 
atoombommen. In de 60er jaren groeide 
uit de militante vleugel van de subkul-
tuur een gewelddadige tegenkultuur. 
Naast het geweldloze burgerverzet van 
Martin Luther King kwamen Black Pan-
ther, Black Muslim bewegingen. De -
nog steeds onopgehelderde - moord op 
President Kennedy, op Robert Kennedy, 
M. L. King, de oorlog in Vietnam, waren 
symptomatisch voor het gewelddadige 
karakter van de 60er jaren. Protesten, 
demonstraties laaiden op. Vietnam werd 
een nationaal trauma voor Amerikaanse 
intellektuelen en kunstenaars. 
Studentenonlusten en demonstraties in 
Amerika sloegen over op West-Europa. 
Onvrede met het bestaande ging ge-
paard met idealistische en utopische 
verwachtingen. De ludieke revolte en de 
Provo-beweging in Nederland vonden 
weerklank in Amerika. Zelfs in Peking 
begon een „kulturele revolutie". 

Droom 

Kwee: „In 1969, toen de mei-revolutie 
van een jaar eerder in Parijs ook in Ne-
derland doorbrak, was ik medewerker in 
Leiden. Verschillenden van ons, mede-
werkers aan de Leidse Universiteit, heb-
ben onmiddellijk meegedaan. We had-
den heel graag een maatschappijver-
nieuwing gewild, maar het zat er niet 
helemaal in. Later ontdekten we: revolu-
tie kun je niet zomaar maken. Revolutie 
moet niet alleen spontaan ontstaan, 
maar ook voorbereid worden. En we wa-
ren helemaal niet voorbereid; het kwam 
veel te onverwacht, het waaide over. En 
het had tijd nodig. 
Maar goed, eind 1969 hebben een paar 
van ons, docenten en studenten, zich te-
rug getrokken om ons te bezinnen en om 
een beetje de wonden te likken. De 
vraag was: hoe zouden we onze inspira-
tie kunnen overdragen aan een volgen-
de generatie. Laten we eens proberen 
een visie te geven op die toekomst. 
Een student droomde toen over een pla-
neet, ver buiten ons zonnestelsel. Het is 
vijfhonderd jaar later. Op die planeet 
zitten een paar mensen, utopische rea-
listen. Zij hebben zich teruggetrokken 
omdat er dan wel geen wereldoorlog is 
uitgebroken, maar er toch allerlei ram-
pen, oorlogen zijn gekomen. Er is op 
aarde gebruik van kernenergie, er zijn 
kernexplosies, de aarde, het milieu, 
wordt langzaam vernietigd. Maar een 

STE EEUW WIL HALEN 
21 humanist 31 december 1980 



Kwee Swan Liat: Keuze tussen wat eigenlijk moet en wat kan is erg moeilijk 
„Kleinschaligheid is een mogelijk antwoord. 

Voor 1990 moeten groeperingen als de 
kleinschaligheidsbeweging minstens  10% van cis 
bevolking omvatten.  Anders  overleven  we niet 
scheuren, dan moet er een wonder ge-
beuren; de mens moet veranderen. " 

Hoe bedoelt u dat, een wonder? 

„Iets wat niet uit een rationele analyse 
van de huidige situatie te halen is. " 

Het moet van buiten komen? 

„Van buiten ... Een toevallige konstel-
latie. Laat ik het zo zeggen: het gaat .drn 
iets wat nu nog lang niet toereikend is om 
die verandering teweeg te brengen. 
Misschien heb je nu een visie, maar die 
is nog te zwak, te vaag. Door een-toeval- 
lige konstellatie moet je een koncentra- 
tie, een verdichting van inzichten krij-
gen. En dat moet gebeuren in de loop 
van de jaren tachtig. We hadden eind 
'69 al de overtuiging dat het steeds moei-
lijker zou worden; dat de jaren zeventig 
en tachtig een zeer moeilijke periode 
zouden vormen. De jaren 70 hebben 
naast de analyses met komputermodel-
len en prognoses over milieukrisis, en 
energiekrisis ook konstruktieve experi-
menten laten zien in overlevingsprojek-
ten met alternatieve technologie, zachte 
technologie, aangepaste technologie, 
mens- en milieuvriendelijke onderne-
mingen, een bewuster levensstijl, een 
kringloophuishouden in plaats van een 
uitloop-ekonomie. Deze beweging is niet 
gericht tégen de bestaande maatschap-
pij, is geen tegenkultuur. Maar blijft 
daarom betrekkelijk geïsoleerd. 

Intussen nemende polarisatie, de span-
ningen en konflikten steeds toe. Gijzelin-
gen, terreurakties, en omgekeerd on-
derdrukkende kontraterreur laten zien 
dat het sociale en geestelijke klimaat 
verhardt. Er moet in de mensen zelf iets 
wezenlijks veranderen wil het geweld 
niet eskaleren. Er is niet alleen een ver-. 
diepende kloof tussen rijken en armen, 
machtigen en onmachtigen. Idealisme 
en inspiratie moeten leiden tot grotere 
macht van de mens over zichzelf. Macht 
om van geweld af te zien. 

„Maar het moet dus in de jaren tachtig 
gebeuren? 

„Ja. En als je de tegenstellingen in de 
wereld nu ziet . . Het besef is erg duide-
lijk dat als er niets gebeurt, als er geen 
wonder gebeurt, dat we de chaos niet 
kunnen tegenhouden. We moeten kol-
lektief iets tot stand brengen. Er moeten 
groepjes van een man of honderd ko-
men. En dan honderden, duizenden ex-
perimentele groepen. Die beweging 
heeft het moeilijk, maar komt op gang. " 
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Dat is bijvoorbeeld de kleinschalig-
heidsbeweging? 

„Ja, onder andere. Maar die zal voor het 
einde van de jaren tachtig ongeveer tien 
procent van de samenleving in de ont-
wikkelde wereld moeten omvatten. Die 
beweging zal niet alleen maar margi-
naal moeten blijven in de periferie, de 
franje, van de samenleving. Het zal min-
stens tien procent moeten meetrekken. 
Mensen die willen bezuinigen, die an-
ders willen leven, die willen dat de 
mensheid overleeft. " 

Miljoen 

Overleven is niet aan een termijn ge-
bonden. Zeggen: we overleven tot 2569 is 
zeggen: we sterven in 2569 uit. 

Kwee: „Als we willen overleven, dan 
moeten we als eis stellen: we overleven 
minstens één miljoen jaar. Want één 
miljoen jaar is normaal. Soorten be-
staan, dat weten we uit de evolutie, zo'n 
één tot drie tot vijf miljoen jaar. De mens-
heid bestaat als homo sapiens nog geen 
miljoen jaar en we hebben'er beslist nog 
één miljoen voor de boeg. 
Wetenschappelijk beginnen we iets te 
begrijpen over het ontstaan en de evolu-
tie van het heelal sinds twintig miljard 
jaar, de gigantische afmetingen van  

ruimte en tijd, het ontstaan van melk-
wegstelsels en sterrenstelsels, quasars 
en zwarte gaten, de geschiedenis van 
onze Zon en Planeten, de evolutie van 
het leven op Aarde. Natuurkundig en 
biologisch zijn de voorwaarden voor het 
voortbestaan van de mens voor nog min-
stens een miljoen jaar gegarandeerd. 
Wel, vanuit die eis moeten we adn de 
technologie, aan de politiek en aan el-
kaar gaan werken. En aan de eis moet je 
dan toetsen wat je bijvoorbeeld aan 
technologie ontwikkelt. Dat geldt dan 
vooral voor het milieu. Hoe je de ener-
giekrisis oplost moet je toetsen aan wat 
die oplossing voor gevolgen heeft voor 
het milieu. Dan krijg je dus de kleinscha-
ligheid als mogelijk antwoord. Alleen 
die kleinschaligheid is te overzien. Voor-
al vanuit die drievoudige relatie tot je-
zelf, de natuur en de oecumene. Dat kun 
je in kleinschalige organisaties tenmin-
ste vorm geven. Vandaar dat ik uiter-
aard die kleinschaligheid verwelkom, 
omdat dat tenminste zich.  geeft voor 
groepen die aan het experimenteren 
zijn." 

Kleinschaligheid als mogelijk antwoord. 
En voor het eind van de jaren tachtig 
moet er dan een substantiële vooruit-
gang zijn geboekt. Het hiervoor ge-
noemde percentage van tien procent 
van de bevolking. Kwee noemt de klein-
schaligheid op dit moment dan ook be-
slissend. 

Sloep 

In zijn boek „Small is beautiful " verge-
lijkt de ekonoom E. F. Schumacher de 
door moderne technologie aangedreven 

dealisme erg. inspiratie moeten leiden tot 
grotere. macht van de mens over zichzelf. . 
Macht om van geweld. af  te zien. 



maatschappij met de Titanic. Dat on-
zinkbaar geachte passagiersschip (er 
waren geen veiligheidsschotten aange-
bracht), ging toch ten onder. Ook de we-
reldekonomie wordt door de macht van 
het geld en het vernuft van de financiële 
deskundigen onzinkbaar geacht. De 
oliekrisis bracht wel wat averij, maar de 
ekonomen denken het schip nog te kun-
nen redden. Schumacher omschrijft de-
ze pogingen als het , herschikken van de 
dekstoelen van de Titanic "; door de zwa-
re slagzij zijn alle dekstoelen naar één 
kant gegleden. Hij heeft èchter geen fi-
ducie in deze oplossing en houdt een 
pleidooi voor het gebrUik van kleine 
lichte sloepen, door mensenkracht 
voortbewogen. 
De Ideinschaligheid is zo'n sloep. 

Ondergang 

Een andere schrijver, Richard Falk, 
hoogleraar internationaal recht aan de 
Princeton-univercity, zette in 1970 twee 
Visies op de toekomst op papier. Het boek• 
„This endangered planet; prospects and 
proposals for human survival" ver-
scheen in 1971. 

Het vobrlaatste, negende hoofdstuk heet 
„Two images of the future"; twee beel-
den, visies op de toekomst. Hij stelt op-
zettelijk twee mogelijkheden tegenover 
elkaar. 
Het eerste scenario luidt: „the future as 
projected from the present". Daarin  

worden de jaren zeventig als , the poli-
tics of despair" omschreven. „Not ca-
ring, not doing"; het interesseert je niets 
en je doet ook niets. 
De jaren tachtig zijn dan de jaren van de 
„politics of desparation", de wanhoop. 
De regeringen gaan zeggen: we streven 
niets meer na, we gaan niet meer idea-
listisch doen, we -keuren die maatrege-
len goed of richten ons op die doeleinden 
die tenminste nog enig gewin opleveren. 
Een voorbeeld is hetgeen onlangs ge-
beurde met die duikbootleverantie aan 
Taiwan. Dat is een policy of desparation! 
Het gaat er niet om of je vriendschap met 
China opbouwt, nee het direkte gewin 
staat voorop. De regering kiest niet meer 
uit tussen iets goeds en iets kwaads, 
maar ze kiest tussen kwaden en dan mis-
schien het minst kwade. Het komt ook uit 
in Amerika. De keuze tussen Carter en 
Reagan; de mensen moesten, zeiden ze 
zelf, kiezen tussen twee kwaden. " 

De jaren negentig noemt Falk dan de 
periode van de „policy of catastrophy". 
Kwee:. „Wat de regeringen dan gaan 
doen, is gebruik makèn van lctpmidde-
len. Misschien dat Italië daar nu al aan 
toe is, maar het zal in de negentiger ja-
ren overal op de wereld zo zijn. 
En de 21ste eeuw is dan „the era of anni-
hilation.  

Alternatief 

Tegenover deze langzame teloorgang.  

stelt Falk „the future as the response to 
the endangered planet "; de toekomst als 
een antwoord op de bedreigde planeet. 
We moeten overleven en hoe doen we 
dat dan? In deze visie zijn de jaren ze-
ventig de „decade of awareness"; de 
periode van toenemende bewustwor-
ding. De jaren tachtig vormen de „de-
cade of mobialisation". 

Kwee: „Nu komt het er op aan de men-
sen echt in beweging te krijgen. En dat 
komt uit. Dodewaard moet dicht, dat is 
een beweging. En die is ook niet meer 
tegen te houden. Stop de kernenergie;  
niet meer tegen te houden. En dan voel 
je: het haalt niets uit op dit moment, nog 
niet. Maar je voelt ook: hier is de moge-
lijkheid van dat wonder, maar we moe-
ten op tijd zijn. Want de jaren tachtig is 
ook de periode van „the politics of des-
paration ". Vandaar dat je het uitgangs-
punt moet hebben dat we moeten over-
leven. En dat je dus voor 1990 die tien 
procent van de mensen die willen over-
leven, die de kleinschaligheid als oplos-
sing zien, te pakken moet hebben. Dan 
krijg je volgens Falk in de jaren negentig 
„the decade of transformation", de 
transformatie. Het klinkt erg mooi, ik krijg 
er bijna tranen van in mijn ogen. Maar 
het betekent inderdaad dat als we dit 
kunnen, als we deze verandering nu 
kunnen doorvoeren, dat we dan een toe-
komst garanderen voor minstens één 

-miljoen jaar. Want de 21ste eeuw is dan 
„the era of world harmony". " 

(vervolg op pagina 31) 

Vrijwillige versobering in opgang 
Het Stanford Research Institut, dat 
uitgebreid onderzoek verricht voor 
Amerikaanse zaken-kringen, publi-
ceerde in juni 1976 een rapport over 
vrijwillige versobering. Dit rapport 
heeft onder grotere en kleinere Ame-
rikaanse ondernemers zeer veel aan-
dacht getrokken. 
Op grond van ontwikkelingen in Ame-
rika en Europa, die het instituut sinds 
meer dan 15 jaar nauwkeurig heeft ge-
volgd en geregistreerd, konkludèert 
het dat - nu reeds in Amerika en waar-
schijnlijk binnenkort ook in Europa - de 
snelst groeiende markt wordt gevormd 
door „mensen die niet veel willen ko-
pen''. Deze mensen zijn overtuigd dat 
het dringend nodig is om „vrijwillig te 
versoberen''. Er zijn vijf waarden die 
bij deze mensen centraal staan: 
• Materiële eenvoud. Vrijwillig afzien 
van luxe en overdaad, alleen dingen 
aanschaffen die werkelijke behoeften 
bevredigen, die een aktieve levensstijl 
bevorderen en passiviteit en afhanke-
lijkheid verminderen. 
• Menselijke maat in leven en werken 
Afkeer van gigantische onderne-
mingen en organisaties, anonimiteit, 
ongrijpbaarheid, onkontroleerbaar-
heid. Herstel van menselijke maat be-
oogt gemeenschap, overzichtelijkheid, 
perspektief, evenwicht en stabiliteit. 
• Zelfvoorziening. Zelfstandige ge-
meenschappen bepalen zelf hoe ze le-
ven en werken, produceren en konsu- 

meren, wederzijds dienstbaar zijn. 
Streven naar minder afhankelijkheid 
van grootschalige voorzieningen en 
anonieme machten. 
• Ecologisch bewustzijn. Erkenning 
van de ekologische samenhang van al 
het levende. Rekening houden met de 
begrenzingen van de aarde en haar 
beschikbare hulpbronnen. Aanvaar-
ding van verantwoordelijkheid voor al 
het leven in de wereld, nu en in ko-
mende generaties. Streven naar meer 
gelijkheid en rechtvaardigheid. 
• Persoonlijke groei. Uiterlijke sober-
heid, zelfwerkzaamheid en zelfvoor-
ziening, ekologisch bewustzijn garan-
deren een onbeperkte innerlijke groei. 
Vrijwillige versobering schept de 
voorwaarden voor innerlijke bevrij-
ding en vervulling. 

Volgens schattingen van het SRI zou-
den in 1977 in Amerika zeker 5 miljoen 
volwassenen leven volgens een pro-
gram van volledige versobering, 10 
miljoen voor gedeeltelijke versobering, 
terwijl er 60 miljoen sympathisanten 
zijn. Deze aantallen zullen in 1987 op-
gelopen zijn tot respektievelijk 25, 35 en 
50 miljoen, en in 2000 tot 60, 60 en 25 
miljoen. Dat wil zeggen dat er meer en 
meer mensen daadwerkelijk overgaan 
tot een leven van versobering. 
Leven en werken naar menselijke 
maat wint aan duidelijkheid en ge-
loofwaardigheid. De auteurs van het 

SRI-rapport onderstrepen dat er van de 
60-er naar de 70-er jaren een duidelijke 
verandering is opgetreden. De bewe-
ging is konstruktief en opbouwend. Er 
wordt duidelijk gemaakt wat „vrijwil-
lige versobering" niet is. Ze is niet  ge-
lijk te stellen met een „ terug-naar-de-
natuur -. Vrijwillige versobering is ook 
mogelijk voor hen die wonen en wer-
ken in een stedelijke omgeving. Vrij-
willige versobering is niet gelijk te 
stellen aan „romantische armoede' 
Ze is niet gelijk aan de ongebonden-
heid van de flower power en de hip-
piebeweging. Ze is niet identiek aan de 
houding van de freaks en de fanaten.  
Vrijwillige versobering is zeker niet be-
perkt tot de Verenigde Staten, maar 
integendeel een universeel verschijr 
sel in de hele laat-industriële, over 
ontwikkelde wereld. 
Vrijwillige versobering is geen gril en 
modeverschijnsel, maar integendeel 
een konsekwente en doordachte ont-
wikkeling, die juist over de beperkin-
gen van onmacht en ontoereikendheid 
heen wil komen. 
Vrijwillige versobering wijst de positie-
ve ontwikkelingen van wetenschap, 
technologie, menselijk vernuft en or-
ganisatievermogen niet af, maar wil 
juist radikaler en konsekwenter daar-
mee verder gaan. Ze wil deze ontwik-
kelingen ondergeschikt en dienstbaar 
maken aan het leven en werken naar 
menselijke maat. Kwee Swcrn L,iat 
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Het verschijnsel bio-industrie - ook wel aangeduid met de 
verhullende term „intensieve veehouderij" - is pas na de 
Tweede Wereldoorlog ontstaan, maar heeft vooral de laatste 
twintig jaar veel opgang gemaakt. Onder druk van ekonomi-
sche faktoren, met name door de stijging van het arbeidsloon, 
zijn veel boeren van bijvoorbeeld een klein gemengd bedrijf 
overgestapt op een grootschaliger en gespecialiseerd bedrijf 
zoals een kippenf arm of varkensmesterij. Hier worden de die-
ren gedurende het gehele jaar binnengehouden in schuren of 
stallen. Op deze wijze kan men het hele jaar door een stan• 
daardprodukt (ei, varkensvlees) leveren in zeer grote hoe-
veelheden (export!) tegen een relatief lage en konstante prijs 
voor de konsument. 

Deze hele ontwikkeling is niet alleen 
bevorderd door sociaal-ekonomische 
faktoren, maar is zeker voor een belang-
rijk deel mogelijk gemaakt door onze 
houding tegenover het dier en wel spe-
ciaal het landbouwdier. Een houding die 
voortkomt uit ons kultuur-historisch ver-
leden, dat in West-Europa gedurende de 
afgelopen twintig eeuwen sterk is be-
paald door het christendom. In de tradi-
tioneel christelijke visie is het dier onder-
geschikt aan de mens en staat dus tot zijn 
beschikking. Hierbij beroept men zich 
dan graag op de bijbel om zich moreel te 
rechtvaardigen. Gelukkig zijn er de laat-
ste tijd wat dit betreft in christelijke krin-
gen ook heel andere geluiden te horen. 
Iemand als ds. Hans Bouma verkondigt 
hierbij een nogal radikaal standpunt 
waarin het dier als een gelijkwaardig 
„ medeschepsel " wordt gezien, waar je 
niet zomaar over kunt en mag beschik-
ken. Zijn standpunt baseert hij eveneens 
op de bijbel, zij het met een totaal andere 
uitleg dan de traditionele. 
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Wanneer we de bio-industrie toetsen 
aan het „Humanistisch Perspektief " 
( „zorgvuldige omgang met en eerbied 
voor plant en dier, mede opdat het na-
tuurlijk evenwicht niet verstoord wordt ") 
kan hier m.i. alleen uit volgen, dat we de 
bio-industrie in zijn huidige vorm, met al 
zijn misstanden, dienen af te wijzen. Met 
de konsekwentie dat wij ons konsumptie-
patroon zullen moeten wijzigen. Daar-
naast zal de verontrustende milieuver-
vuiling ten gevolge van de bio-industrie, 
(zoals de vervuiling van het oppervlak-
tewater door mest en slachtafval) en de 
hoge energiekosten aanzienlijk kunnen 
worden verminderd. Tenslotte zou een 
kleinere vleesproduktie m.i. een bijdra-
ge kunnen leveren aan een efficiëntere 
wereldvoedselproduktie en daardoor 
mogelijk ook eeri eerlijker verdeling van 
de beschikbare hoeveelheid voedsel 
t.o.v. de derde wereld-landen. 
Afwijzing van de huidige vorm van bio-
industrie betekent altijd een aanzienlijke 
vermindering van het aantal dieren per  

oppervlakte-eenheid en dus per bedrijf. 
De negatieve financieel-ekonomische 
gevolgen dienen dan niet afgewenteld te 
worden op de veeboeren, maar op de 
gehele samenleving. Het gaat immers 
om het oplossen van een ethisch 
probleem dat iedereen betreft. 

Hoe ver mag de mens gaan? 

De mens is in staat in te grijpen in de 
natuur en deze tot op zekere hoogte te 
beheersen en zelfs naar zijn hand te zet-
ten. Met name deze eeuw zijn de mense-
lijke mogelijkheden fors uitgebreid met 
nieuwe technieken die o.a. direkt in-
vloed kunnen hebben op de erfelijkheid 
van dieren. Hierbij noem ik slechts „ ras-
veredeling " door fokselektie en kunst-
matige insiminatie. Nog verregaander 
veranderingen in het erfelijk materiaal 
staan al voor de deur (bijvoorbeeld re-
kombinant-onderzoek en kloon-vor-
ming). Daardoor dringt zich meer dan 
ooit de ethische vraag op: hoe ver kan, of 
beter mag de mens gaan? Nog funda-
menteler gesteld: mag de mens Uber-
haupt in de natuur ingrijpen? 

De waardigheid van het dier 

Er van uitgaande dat de mens na een 
evolutieproces van miljoenen jaren op 
aarde er nu eenmaal is als medebewo-
ner van deze aarde met zeer veel andere 
en meestal oudere soorten, lijkt mij een 
zeer bescheiden en behoedzame hou-
ding van de mens tegenover het dier ge-
boden. Bij alle afwegingen inzake de 
verhouding mens-dier geldt zeker ook in 
de bio-industrie dat de mens de „ waar-
digheid " van het dier erkent. Het dier 
moet zich zoveel mogelijk „natuurlijk" 



25 humanist 31 december 1980 

Terug naar de natuur? kunnen gedragen. Het dier heeft er m.i. 
„recht" op - niet in juridische, maar in 
morele zin - dat aan zijn behoeften met 
betrekking tot het welzijn tegemoet wordt 
gekomen. In dit kader valt het toe te jui-
chen dat men in internationaal verband 
bezig is zich sterk te maken voor een 
„Verklaring van de rechten van het 
dier". Dit betekent een stap in de richting 
van de „emancipatie van het dier" en 
een bijdrage aan de gewenste humani-
sering van de maatschappij. 

Als we het hebben over een leefba-
re toekomst betreft dat niet alleen 
de menselijke bewoners van deze 
planeet, maar is dat evenzeer een 
zaak van levensbelang voor alle 
andere huidige en toekomstige le-
vende wezens waarmee wij mensen 
deze aarde moeten delen. 

Luc Deckers 

Bio-industrie: 
het dier onwaardig 
Hoe gaat het nu eigenlijk toe in de 
bio-industrie? Het is niet mogelijk 
hierover in deze „Humanist" volle-
dig te zijn, maar enkele veel voor-
komende (wan)toestanden bij kip-
pen en varkens vindt u hieronder. 

In 1977 telde ons land ruim 24 miljoen 
legkippen, voor het merendeel gehou-
den in batterij-kooien op bedrijven met 
10 tot 25000 kippen, soms nog meer. 6 tot 8 
legrijpe kippen op 1 vierkante meter. Bij 
de mestkuikens zitten er 49 in een kooi 
van 99,5 x 86 cm. (dit is nog geen vier-
kante meter). Als gevolg van deze ma-
nier van huisvesten van kippen ontstaan 
er allerlei kwalen, zoals de „ schrikziek-
te ", kannibalisme, en zogenaamde 
batterijmoeheid die leidt tot botbreuken. 
De kippen kunnen zich in de kooien 
nauwelijks bewegen, daardoor is ver-
zorging van hun verenkleed bijna on- 

Het humanisme is historisch nauw 
verwant met het vooruitgangsge-
loof,  , met de overtuiging dat de vrije 
groei van wetenschap en techniek in 
het belang van de mensheid zal zijn. 
Hoe staan humanisten dan tegen-
over de gevaren die wetenschap en 
techniek kunnen inhouden voor het 
voortbestaan van de mensheid? 

DIALOOG 
Wat is vooruitgang? Kernenergie, 
straalvliegtuigen, kleuren-tv of plas-
tic bloemen in de vaas? Humanisten 
verstaan meestal onder vooruitgang 
het toenemend vermogen van mens 
en maatschappij zelf vorm en zin te 
geven aan het eigen bestaan. We-
tenschap en techniek kunnen daar-
aan een bijdrage leveren, bijvoor-
beeld door kankerbestrijding. Maar 
zij kunnen ook de vooruitgang be-
dreigen als er een onverantwoorde-
lijk gebruik van gemaakt wordt. 

mogelijk. De natuurlijke sociale rangor-
de ontbreekt, er zitten zelfs geen hanen 
in de kooien. Bij het zogenaamde seksen 
van de eendagskuikens verdwijnen de 
jonge haantjes als „afval" in de vuilnis-
bak. 
Ook het transport van slachtkuikens 
vertoont te weinig aandacht voor het 
welzijn van de dieren. De slachtkuikens 
worden op vaak weinig zachtzinnige 
wijze in kratten gepropt, 10 kuikens in 1 
krat, waarna ze op een open vrachtwa- 

Sommigen stellen zich antirationeel 
op: verwerpen bij voorbaat iedere 
vorm van wetenschap. Anderen 
verklaren de techniek heilig en gelo-
ven in technokratie. Het humanisme 
verwerpt beide uitersten. Een mas-
saal terugkeren naar de natuur zou 
een mensonwaardig bestaan bete-
kenen voor zeer velen. En techno-
kratie maakt de mens tot gevangene 
van het kunnen en falen van enke-
len. 
De toenemende vrijheid om zelf zin 
en vorm te geven aan het eigen be-
staan houdt ook een toenemende 
verantwoordelijkheid in. Velen wil-
len wel zoveel mogelijk vrijheden, 
maar niet de daarbij behorende 
verantwoordelijkheden. De reke-
ning krijgen we vroeger of later ge-
presenteerd. Wie nu de problemen 
voor zich uit schuift, plaatst zichzelf 
of toekomstige generaties voor on-
oplosbare vraagstukken. Daarom 
houdt de Humanist zich terecht met 
dit soort vragen bezig. 

Rob Tielman 

gen worden geladen. Zowel in de hete 
zomer als in de koude winter worden de 
dieren blootgesteld aan extreem hoge of 
lage temperaturen. Aangekomen in de 
slachterij worden de kuikens aan de lo- 
pende band opgehangen aan hun po-
ten, met de kop naar beneden. Zo wordt 
hen mechanisch de kop afgesneden en 
belanden de onthoofde dieren in een bak 
kokend heet water om te „ontveren". 
Het komt echter ook voor dat het automa-
tische mes de kop met hals van het kui-
ken mist, waardoor het dier dan nog le-
vend in het gloeiendhete water terecht 
komt. Ook al valt dit laatste onder de 
excessen, het gebeurt wel degelijk. 
Ook bij de varkensfokkerijen komen een 
aantal onfrisse praktijken voor die het 
welzijn van het varken ernstig tekort 
doen. Bij jonge biggen bijvoorbeeld 
worden de hoektanden afgeknipt (zon-
der verdoving) om de zeug te bescher-
men bij het zogen. Verder worden de 
jonge mannetjes-biggen gekastreerd 
(eveneens onverdoofd). In de hokken 
waar de varkens gehouden worden 
gaan ze uit pure verveling over op kan-
nibalisme. Ook het transport is zeker 
geen pretje voor de varkens, waaronder 
het in- en uitladen waarbij van stoksla-
gen en elektrische schokken gebruikt 
wordt gemaakt. 
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1. Voor de wantoestanden in de bio-in-
dustrie - waarbij het welzijn van de die-
ren zeer in het gedrang komt - zijn zeker 
niet alleen de boeren verantwoordelijk; 
maar ook de slachterijen, de vleesver-
werkende industrie, de veevoer-indus-
trie, de banken die crediet verlenen, 
dierenartsen en biologen, de farma-
ceutische industrie en niet te vergeten 
de konsumenten. Onze hele maat-
schappij is medeverantwoordelijk voor 
deze gang van zaken. (L. D.) 
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Bevolkingsgroei en toename van de produktie betekenen een ingreep in de natuur. Zonder 
menselijk ingrijpen heerst doorgaans in de natuur stabiliteit: dieren en planten houden elkaar op 
een subtiele manier in evenwicht, opbouw en afbraak vinden in een gelijk tempo plaats. De 
mens is afhankelijk van deze stabiliteit voor zijn voortbestaan. 
Door het ingrijpen van de mens daalt de verscheidenheid van de natuur. Milieuvervuiling, 
verkeer, grootschalige landbouwmethoden en verkleining van natuurgebieden maken het 
voortbestaan voor sommige planten en dieren moeilijk of zelfs onmogelijk. Het natuurlijk even-
wicht wordt daardoor bedreigd, plagen worden een reëel gevaar; daartegen moet de mens zich 
weer beschermen met bestrijdingsmiddelen. 
Het ingrijpen van de mens in de natuur is veelomvattend en diepgaand. Het totale effect, zeker op 
langere termijn, is vrijwel niet bekend. Vroeger overheerste (rond industriegebieden) milieuver-
vuiling als ingreep. Tegenwoordig is het gebruiken van steeds meer ruimte overheersend, terwijl 
door stijging van de produktie ook de milieuvervuiling weer kan toenemen. Of dit grote proble-
men gaat opleveren voor de mens, en hoe dat merkbaar zal worden, is nog niet duidelijk. 

INGREEP VAN DE MENU JD 

NATUUR DOOR DE EEUW 
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ACHTERSTAND VAN NEDERLAND 
KAN ALF STIMULANS WERKEN 

Het Engeland van de industriële revolu-
tie was gedurende het grootste deel van 
de 19e eeuw het meest ontwikkelde land 
van de wereld - technisch, en misschien 
ook wel sociaal. Maar in deze eeuw werd 
Engeland ingehaald door nieuwe pro-
duktiecentra. In Nederland is de wet van 
de remmende voorsprong duidelijk 
zichtbaar aan de rol van het aardgas in 
de ekonomie. 
Door de brandstofrijkdom konden nieu-
we, energie-intensieve industrieën wor-
den aangetrokken: chemische basisin-
dustrie, zink- en aluminiumindustrie. 
Veel werk leverden deze bedrijven niet 
op, maar ze brachten wel veel geld in het 
laatje en veel - voor de betalingsbalans 
noodzakelijke - export; daarnaast 
hoopte men erop, dat ze zouden gaan 
funktioneren als „trekpaarden" voor de 
rest van de-industrie. 
Terwijl in de jaren zestig het aardgas zo 
snel mogelijk verkocht werd, omdat men 
schone kernenergie zag aankomen en 
niet later met het gas opgescheept wilde 
zitten, werden na 1973 de bordjes kom-
pleet verhangen. Kernenergie bleek niet 
probleemloos, en het gas werd herge-
waardeerd als een schone en aantrek-
kelijke energiebron, die zo lang mogelijk 
voor Nederland behouden moest blij-
ven. Bovendien werd ook duidelijk, hoe-
veel geld de omschakeling op andere 
bronnen dan gas wel zou gaan kosten. 

Aanzet tot overleven 
in Nederland 

In de sociale en economische 
geschiedenis is de wet van de 
remmende voorsprong wel-
bekend. Zij houdt in, dat een 
land dat een voorsprong op 
andere landen heeft opge-
bouwd, daarvan later de te-
rugslag zal ondervinden. De 
fabrieken die eens nieuw wa-
ren worden ouder; de struktu-
ren die eens nieuwe moge-
lijkheden boden raken ver-
stard. Nieuwe technische 
vindingen, nieuwe vormen 
van sociale ordening kunnen 
ergens anders beter tot ont-
plooiing komen. Na elke op-
bloei komt er een periode van 
stilstand of misschien zelfs 
achteruitgang. Elke voor-
sprong wordt te zijner tijd een 
blok aan het been. 

Vóór 1973 leek een snelle uitputting van 
de bel de meest aantrekkelijke weg; na 
1973 zo zuinig mogelijk beheer. Door de 
sterke stijging van de brandstofprijzen 
werd energiebesparing ontdekt als de 
„goedkoopste energiebron" in alle in-
dustrielanden. 
Maar hoe moest Nederland besparen? 
De energie-intensieve industrie had zich 
inmiddels een onaantastbare positie 
verworven binnen de Nederlandse 
volkshuishouding. Hoewel Nederland 
daardoor per eenheid van produktie 
meer brandstof verbruikt dan de meeste 
andere landen (benzine-slurpende na-
ties als Canada en de VS uitgezonderd), 
hebben achtereenvolgende regeringen 
deze industrieën tot nu toe ongemoeid 
gelaten. De Nederlandse huizen en ge-
bouwen zijn van doortochtkwaliteit, ge-
bouwd in een tijd dat er niet op energie 
werd gelet. Maar hoe kunnen deze wor-
den verbeterd - tegen aanvaardbare 
prijzen natuurlijk? Huizen worden ge-
bouwd voor een periode van vijftig jaar, 
en tussentijdse grote aanpassingen zijn 
vrijwel altijd duur. En zo bevat de Ne-
derlandse energiehuishouding nog 
meer inefficiënte punten (zoals het ach-
terblijven van fietsvoorzieningen en het 
openbaar vervoer bij de auto), die niet 
binnen korte tijd kunnen zijn verholpen. 
De voorsprong werd een achterstand. 
Terwijl Engeland steeds een hoog ver- 
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ook tot de Waddenzee zou kunnen door-
dringen. Moeten wij dit blijven benade-
ren met defaitisme en verdringing, of 
kan dit inspireren tot benutting van deze 
„achterstand" op het buitenland? 
Nederland heeft in het verleden zijn po-
sitie van drassig land onder de zeespie-
gel weten om te zetten in een internatio-
nale positie op het gebied van de water-
bouw. Op dezelfde manier is in Israël het 
tekort aan water omgezet in een supe-
rieure bevloeiingstechnologie. Zo zou-
den ook de grondstoffenarmoede, het 
kwetsbare milieu en het gebrek aan 
ruimte van Europa in het algemeen en 
van Nederland in het bijzonder, omgezet 
kunnen worden in een voordeel op het 
gebied van een technologie, die grond-
stoffen, milieu en ruimte spaart. Zowel 
de toekomstige werkgelegenheid als de 
toekomstige leefbaarheid zouden door 
zo 'n ontwikkeling ernorm gediend kun-
nen worden. 
Op deze manier wordt het konflict tussen 
milieu en ekonomie, waarvan zowel 
voor- als tegenstanders van ekonomi-
sche groei vaak uitgaan, sterk gerelati-
veerd. Wanneer door technische ver-
nieuwing een impuls in milieuvriendelij-
ke richting aan het produktieproces kan 
worden gegeven, waarvan zowel de 
ekonomische bedrijvigheid als de be-
scherming van mens en milieu profite-
ren, dan verdwijnt het konflikt groten-
deels. 

bruik van de lang versmade kolen heeft 
gehad, kon Nederland zich de laatste 
twintig jaar tegoed doen aan het schone 
aardgas. Maar in dit Engelse klimaat 
gedijde wed onderzoek naar een nieuw 
soort steenkoolverbruik. Nederland is het 
kolen stoken verleerd, en zal niet makke-
lijk weer aansluiting kunnen vinden bij 
de internationale ontwikkelingen, nu al-
gemeen wordt erkend dat in de toekomst 
opnieuw veel kolen moeten worden ver-
bruikt. De wet van de remmende voor-
sprong doet zich gelden. 
We kunnen misschien zeggen, dat Euro-
pa gezegend is met een armoede aan 
grondstoffen en een kwetsbaar milieu. 
Europa zou bij doelbewust beleid deze 
„achterstanden" kunnen benutten door 
een technologie te ontwikkelen die me-
talen bespaart, verkeer overbodig maakt 
en fabrieken doet uitblinken in veilig-
heid. 
De voordelen van zo'n technologie voor 
de bescherming van mensen, en voor 
het beheer van schaarse grondstoffen en 
ruimte, zijn zonneklaar. Zo'n ontwikke-
ling kan echter ook kommerciële voor-
delen bieden. Technische vernieuwing, 
of innovatie zoals dit proces wordt ge-
noemd, is immers voor bedrijven vaak 
een middel om nieuwe markten te vero-
veren. 
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Op dezelfde manier kan een grondstof-
fenschaarste, die in Europa eerder ge-
voeld zal worden dan in vele andere 
landen, omgezet worden in een kom-
mercieel voordeel op het gebied van 
grondstofbesparende technologie. Het 
staat immers vast, dat grondstoffen uit-
geput raken, en er is dan ook weinig 
fantasie voor nodig om te voorspellen dat 
het land dat grondstofbesparende tech-
nologie het eerste toepast, daaruit later 
op internationale markten voordeel zal 
kunnen trekken. Op dezelfde manier valt 
te verwachten, dat ook in andere landen 
veiliger fabrieken en ruimtebesparende 
voorzieningen te zijner tijd nodig zullen 
zijn, en zo zou het voordeel te behalen 
zijn met het plegen van deze innovaties 
voordat andere landen of bedrijven dat 
doen. 
Nederland heeft op dit gebied van alle 
landen ter wereld een van de ernstigste 
achterstanden. Het heeft vrijwel geen 
eigen grondstoffen, en wordt bevolkt 
door veertien miljoen mensen die zich 
verdringen in een ekologisch kwetsbare 
delta. Het ligt aan de monding van het 
riool van Europa, heeft een bodem-
structuur waarbij vaten gif meteen de 
waterwinning bedreigen, en is buiten-
gewoon kwetsbaar voor een ramp met 
een supertanker, zeker wanneer de olie  

De samenleving is voortdurend in ver-
andering; voortdurend wordt door in-
novatie het proces van produktie en 
konsumptie vernieuwd. Het bijdragen 
aan een leefbare toekomst door de ont-
wikkeling van een nieuwe technologie 
is niets anders dan het richten van het 
normale proces van technologische 
ontwikkeling en ekonomische konkur-
rentle op het oplossen van de proble-
matiek van milieu en grondstoffen. 

Erik van der Hoeven 

<S0  

Dit artikel is een enigszins verkorte versie 
van het eerste hoofdstuk uit „De wet van 
de stimulerende achterstand" een boek 
van Erik van der Hoeven dat onlangs 
verscheen. 
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De toekomst 
analyse van 

ar en en een 
ten is het 
bben, alle 
slaan en 

veaus ge- 
en, zaken 
gisteren te 
oetsen aan 
. Om dan 

je er door 
verlamd raakt is een kunst bp zich. 
Met een vaste regelmaat laat hij deze 
vlijmscherpe momentopnames en toe-
komstbeelden in de Volkskrant verschij-
nen, waar ze als bouwstenen kunnen 
fungeren voor de angst en het geweten 
van de oplettende lezers. Elke franje is 
weggelaten. Elke duiding is tot een mi-
nimum gereduceerd. In de tweedimen-
sionale wereld van Stefan Verwey heb-
ben de figuren vaak geen ogen of mond 
en gaan ze op te grote voet en op ijselijk 
dunnen en breekbare benen door de hen 
vijandige en vervreemdende wereld. 
Als we al iets van andere biologische 
sporen buiten de aanwezige mensen be-
speuren, dan is dat binnen de adembe-
nemende voorgeprogrammeerde re-
gelmaat van een straat met doorzonwo-
ningen. 
Voor en achter deze gezellige eenge-
zinswoningen zien we de tuinen met wat 
neurotisch binnen de perken gehouden 
groen, dat zich in wezen en verschijnen 
niet van het groenere gras van de buur-
man onderscheidt. 
„Vrij en blij " is de titel van z 'n laatste 
uitgave, een verzameling van z'n re-
cente werk. De titel is even cynisch als 
z 'n cartoons. Niet vrij en vooral niet blij 
zijn de personen die angstig en verloren 
wanhopig greep proberen te krijgen op 
een schijnwerkelijkheid die door de fei-
ten achterhaald wordt. Er rest de deel-
nemers aan dit sinistere spel niets anders 
meer dan de oogkleppen uit het wand-
meubel te grissen. 
Een enkele sukkelaar weet niet tijdig een 
bord voor z 'n hoofd te plaatsen of een 
positie te verwerven als bewaker of kolo-
nel. Deze enkeling verhangt zich dan 
maar, of wordt als afwijkende per am-
bulance afgevoerd, terwijl fusilleren ook 
een praktische oplossing blijkt te zijn. 
Stefan Verwey moet wel pijn lijden. Hij 
registreert veel en daarvan weet hij de 
essentie terug te geven. Ik hoop dat hij 
niet verlamd raakt door wat hij ziet. Wie 
anders moet ons zo'n kristalheldere 
spiegel voorhouden, terwijl we met z'n 
allen gaan slapen op driehonderd le-
vensgevaarlijke vuilstortplaatsen die 
door de overheid erkend zijn en meer 
dan drieduizend „verdachte" stort-
plaatsen, die deze officiële status nog 
niet bezitten. 
Het net wordt langzaam maar zeker dicht 
getrokken. 	Hildegard Wassenaar 
„Vrij en blij" cartoons van Stefan Verwey is te ver-
krijgen bij de boekhandel. Prijs: f 18,90 

Stefan Verwey is een kunste 
cynicus. Voor beide kwali 
zaak de ogen wijd open te 
details op te nemen, ze op 
vervolgens op verschillend 
lijktijdig te kunnen analy 
van overmorgen aan die v 
verbinden en het resultaat t 
het handelen van vanda 
toch niet zo bitter te worden 
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De thematiek van de leefbare toekomst 
is uitgebreid en zelfs enigszins onover-
zichtelijk. Naar een leefbare toekomst is 
zeker meer dan het behoud van de 
zandverstuivingen op de Veluwe en het 
gebruik van kringlooppapier. Een leef-
bare toekomst heeft alles te maken met 
de problematiek van de derde wereld, 
grondstoffenpolitiek en industriële in-
novatie. Er zal dus op verschillende 
maatschappelijke terreinen aan een 
leefbare toekomst gewerkt moeten 
worden. Ethisch moeten we ons han-
delen kunnen verantw000rden, op na-
tuurwetenschappelijk en ekonomisch 
gebied is kreativiteit meer dan ooit ge-
wenst en in de politiek zullen de ko-
mende jaren echte beslissingen geno-
men moeten worden. 

Velen zijn verontrust over onze toekomst. 
Gifvondsten, de (bijna-) ramp in Harris-
burg, dumping van kernafval in de 
oceanen zetten de mensen aan het den-
ken. Wie meer wil weten over ekonomie, 
milieu en ekologie zal gauw een boek ter 
hand nemen. De boekwinkel en biblio-
theek staan echter vol rijen boeken over 
milieu, ekonomie, ekologie, energie ect. 
Wellicht dat de volgende willekeurige 
greep uit het grote assortiment milieu-
en energielektuur een eerste wegwijzer 
voor een verdoolde kan zijn. 

Kernenergie 

De brede maatschappelijke diskusie 
over kernenergie laat nog even op zich 
wachten, maar wat in het vat zit verzuurt 
niet. Vandaar deze bewustzijnsvernau-
wing op energetisch terrein. 
'Kernenergie in de lage landen', 'Het 
jaar van Harrisburg' en 'De atoomstaat' 
zijn drie boeken die elk andere aspekten 
van het kernenergieprobleem belichten. 
'Kernenergie in de lage landen' is een 
boek van Dr. J. A. Goedkoop. Het be-
handelt op begrijpelijke wijze algemene 
aspekten van de toepassing van kern-
energie, toegelicht aan de hand van in-
stallaties in Nederland, België en Duits-
land. De schrijver, wetenschappelijk di-
rekteur van het in Petten gevestigde 
Reactor Centrum Nederland, gaat niet in 
op de politiek-maatschapPelijke aspec-
ten van kernenergie. Dr. Goedkoop wil 
met zijn boek de lezer slechts behulp-
zaam zijn bij het vormen van een oor-
deel. 
'Het jaar van Harrisburg', onder eind-
redaktie van Casper Schuuring, is een 
bundeling van artikelen welke in 1979 in 
het tijdschrift Bèta (tijdschrift voor Tech-
nologie en Samenleving) zijn versche-
nen. In zijn voorwoord kondigt Frank 
Barnaby, direkteur van het Zweedse 
SIPRI, de ondergang van de kernenergie 
aan. In de bijdragen van o.a. Wouter 
van Dieren, Erik v.d. Hoeven en Jan van 
Ours vindt de lezer informatie over en 
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visies op de brede maatschappelijke dis-
lcussie, energie en innovatie en opslag 
van radioaktief afval in zoutkoepels. 
Buiten politiek-ekonomische en techni-
sche aspekten, worden ook de sociale 
vraagstukken die met kernenergie sa-

' menhangen belicht. (Dit gebeurt o.a. in 
de bijdrage van Egbert Boeker.) 
De maatschappelijke konsekwenties van 
het (op grote schaal) toepassen van 
kernenergie behandelt Robert Jungk in 
zijn inmiddels bekende (beruchte) boek 
'De atoomstaat' Jungk schreef zijn boek 
uit angst en woede . Hij vreest het verlies 
van vrijheid en menselijkheid in de tech-
nokratische maatschapij waar winsten 
konsumptie de sleutelwoorden zijn. De 
pogingen tot objektiviteit heeft Jungk be-
wust vermeden. Hij slaakt een noodkreet 
en wil niets weten van objektiviteit en 
koel rationalisme. 'De atoomstaat' is een 
eenzijdig emotioneel protest. Deson-
danks is het een goede bijdrage tot de 
diskussie over kernenergie en geeft het 
een persoonlijk antwoord op de vraag 
'wat zal de toekomst brengen: demokra-
tie of technokratie?' 
- J. A.  Goedkoop, Kernenergie in de la-

ge landen -Aula-pocket 542 uitgeverij 
Het Spectrum. 

- Casper Schuuring e.a., Het jaar van 
Harrisburg - uitgeverij Meulenhoff. 

-- Robert Jungk, De atoomstaat (de ter-
reur van de technologische vooruit-
gang) - uitgeverij Elsevier 

Kleinschaligheid 

E. F. Schumacher wordt wel de vader 
van de aangepaste (intermediaire) tech-
nologie genoemd. Zijn boek 'Hou het 
klein' is het boek van de kleinschalig-
heid. Dit boek brengt ekonomische groei, 
de onderdrukking van de armen, het ge-
deeltelijke falen van de ontwikkelings-
samenwerking 'en de milieuvervuiling 
met elkaar in verband. Schumacher re-
kent de lezer als op de achterkant van 
een luciferdoosje voor dat de grondstof-
fenvoorraad op raakt. Hij bekritiseert de 
westerse ekonomen en wijst op de 
boeddhistische ekonomie, waarin één 
van de basisgedachten is dat maximaal 
niet per definitie optimaal behoeft te zijn: 
Schumacher is een man van de praktijk. 
Dit blijkt duidelijk uit 'Hoe kleiner hoe 
beter', posthuum samengesteld uit een 
serie lezingen van Schumacher in de 
Verenigde Staten. Al zijn ideeën licht hij 
in dit boek toe aan de hand van persoon-
lijke ervaringen, opgedaan als manager 
of eigenaar o.a. bij de Britse staatsmij-
nen en de Intermediate Technology De-
velopment Group. Het kernwoord in 
Schumachers ideeën is 'doen'. Hij 
draagt alternatieven aan die zijns in-
ziens realiseerbaar zijn. Doemdenken is 
Schumacher dan ook vreemd. 
- E. F. Schumacher, Hou het klein, Am-

bo herdruk - uitgeverij Ambo 
- Idem, Hoe kleiner hoe beter - uitgeve-

rij Ambo 

Nationale ecologieconferentie 

Het is niet de eerste keer dat het Verbond 
zich bezighoudt met de leefbaarheid van 
onze toekomst. In 1973 drong het HV er bij  

de Franse regering op aan de atoom-
proeven in de stille oceaan te staken. 
Anderhalf jaar later organiseerde het 
Verbond een nationale ekologiekoryfe-
rente. Het resultaat van deze conferentie 
is een ruim 150 pagina's tellend boek met 
bijdragen over bevolkingspolitiek, pro-
duktie en konsumptie en eco-ethiek. 
Verslagboek nationale ecologieconfe-
rentie - een uitgave van het Humanis-
tisch Verbond 

Organisatie en tijdschriften 

Behalve dat er op dit terrein veel boeken 
zijn verschenen (en nog zullen verschij-
nen) bestaan er ook veel organisaties die 
zich bezighouden met milieubeheer, 
voorlichting, aktievoeren etc. Veel van 
deze organisaties geven een eigen pe-
riodiek uit of laten regelmatig nieuwe.  
brouchures en rapporten het licht zien. 
Vaak verschillen deze organisaties on-
derling nogal sterk. Een aantal houdt 
zich doelgericht met één beleidsonder-
deel of geografisch gebied bezig, de an-
der wil juist een zo breed mogelijk terrein 
bestrijken. 
Onderstaande lijst van organisaties is 
een greep uit de lange lijst die vermeld 
staat in de brochure „Vrede in aktie" 
van de stichting Vredesopbouw te 
Utrecht. 

Aktiegroep Lekker Dier 

Sekr. van Aerssenstraat 200, Den Haag 
(070-55 62 26), Giro: 3116614. 
Lekker Dier, een blad dat 4x per jaar 
verschijnt kost f 10,-. Verder is infor"ma-
tiemateriaal bestaande uit een driedeli-
ge set te bestellen voor f 4,- inklusief 
porto. 

Aktie Strohalm 

Oude Gracht 42, Utrecht (030-31 43 14), 
Giro: 355925. 
Voor speciaal materiaal, meer lektuur, 
scholing en andere inlichtingen, kan 
men bellen of schrijven naar Aktie Stro-
halm. 

Stichting Natuur en Milieu 

Noorderende 	60, 	's-Graveland 
(02150-6 20 04), Giro: 2537078. 
Tijdschrift „Natuur en Milieu" f 9,-. 
Verder worden incidenteel publikaties 
uitgegeven. 

Vereniging Milieudefensie 

Tweede Weteringsplantsoen 9, Amster-
dam (020-22 13 66), Giro: 102000. 
Maandblad „Milieudefensie" lidm. met 
abonnement f 12,50 per half jaar, lidm. 
zonder abonnement f 5,-per half jaar. 

De Kleine Aarde 

Munsel 17, Postbus 151, Boxtel 
(04116-69 01), Giro: 52730. 
„De Kleine Aarde" kwartaaltijdschrift, 
donateursabonnement J.  25,- per jaar, 
losse nummers f. 6,75. 'Verder beschikt 
men nog over boeken, brochures, map-
jes kaarten en kalenders. 



J Het Humanistisch Verbond 

Het Humanistisch Verbond, in samenwerking met het Reinalda-Huis te Haarlem 
roept wegens vertrek door privé-omstandigheden van de huidige raadsvrouwe, kandi-
daten op voor de funktie van 

HUMANISTISCH GEESTELIJK RAADSMAN/VROUW (voor ± 15 uur per week) 

die zijn/haar werkterrein zal hebben in het Reinalda-Huis, een humanistisch verzor-
gingstehuis dat plaats biedt aan 329 bejaarden, en waarvan 21 aanleunwoningen deel 
uitmaken. 

De juiste kandidaat moet 
- een studie aan het H.O.I. (Humanistisch Opleidings Instituut) afgerond hebben of 

nagenoeg afgerond hebben en zo mogelijk tevens een andere gedragswetenschap-
pelijke opleiding op minimaal H.B.O.-niveau 

- bij voorkeur een ruime ervaring hebben 
- de bereidheid hebben mee te denken in het beleid, waarbij ervan uitgegaan wordt dat 

alle medewerkenden in ruime mate worden betrokken bij de begeleiding van de 
bewoners • 

- in verband met voorstaande bereid zijn ook in teamverband te werken. 

De aanstelling geschiedt in beginsel voor een jaar. Het streven is erop gericht de 
overeenkomst te verlengen. 
Het salaris wordt vastgesteld volgens schaal 11 van de C.A.O. Bejaardentehuizen en 
beweegt zich afhankelijk- van leeftijd en ervaring tussen f 3.437,- en f 4.538,- per 
maand, uitgaande van een volledige betrekking. 
De selektiecommissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van bestuUr, direktie, 
bewoners, medewerkenden van het Reinalda-Huis en het Humanistisch Verbond. 
Ter beoordeling of de kandida(a)t(e) in het bestaande team past zal een psychologisch 
onderzoek deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. 

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de Coordinator Geestelijke Verzorging bij 
de Humanistische Stichting voor Huisvesting van Bejaarden, mevrouw M. v. d. Schaaf 
(02945-1661). 
Schriftelijke sollicitaties kunnen worden gericht aan het Hoofd Personeelszaken van het 
Reinalda-Huis/Wim Mensink-Huis, Leonard Springerlaan 1, 2033 TA Haarlem. 

Er is INSCHRIJVING mogelijk voor de vierjarige part-time kursus hogere beroepsoplei-
ding voor geestelijk werk - kursusjaar 1981/'82 - van de 

• 
Stichting Humanistisch Opleidings Instituut 

De opleiding stelt zich ten doel studenten op te leiden tot het uitoefenen van het beroep 
van geestelijk werk(st)er. 

Het geestelijk werk houdt in: 
Het begeleiden van enkelingen en groepen bij. hun leren ontdekken/verwerken/hante-
ren van eigen levensvragen en/of moeilijkheden van geestelijke aard. Het beroep omvat 
drie, op grond van verschillende werkprocessen onderscheiden werksoorten: geestelijke 
verzorging, geestelijke vorming en humanistisch vormingsonderwijs. 

Geestelijke werkzaamheid heeft te maken met zingeving, het scheppen van samenhang 
en orde in de op een bepaald moment voor het bewustzijn aktuele levenservaring, met 
zelfaanvaarding, met het vermogen tot oriëntatie en heroriëntatie, met beleving van 
eigen identiteit en met zelfbestemming. 

De werkvelden zijn: 
- bejaardentehuis, ziekenhuis, verpleegtehuis, gevangenis, leger; 
- vrijwillige plaatselijke geestelijke verzorging en vorming; 
- humanistisch vormingsonderwijs. 

De struktuur van de opleiding: 
- het gemiddeld aantal wekelijkse lessen bedraagt 10; 
- de lessen zijn op vrijdag of zaterdag. Daarnaast wordt er om de twee weken lesgege-

ven op woensdagmiddag en -avond. 
- vanaf het tweede jaar moet er na het volgen van de lessen ± 20 uur aan het praktijkge-

deelte worden besteed. 

Eerst na een toelatingsgesprek is toelating tot de opleiding mogelijk. 

Voor inlichtingen en aanmelding: 
Humanistisch Opleidings Instituut 
Ridderstraat 42, Postbus 278, 
4100 AG CULEMBORG 
telefoon: 03450-2630. 

(vervolg van pagina 23) 

Dilemma 

. Die twee toekomstvisies van Falk, van 
beide zie.je dingen uitkomen. Bent u nu 
optimistisch of pessimistisch? 

Kwee: , , Dat kan ik zo niet zeggen. Want 
ja, het komt allebei uit. Dat is merkwaar-
dig. Maar wanneer in de jaren tachtig 
het tweede scenario de overhand krijgt 
over het eerste, dan voltrekt het wonder 
zich. " 

U kunt niet zeggen of u optimistisch of 
pessimistisch bent? 

„Ik ben heel erg pessimistisch. " 

Als u zou moeten voorspellen wat er gaat 
gebeuren, wat zou u dan zeggen? 

Kwee: „Prognoses, voorspellingen . 
Neem bijvoorbeeld de kernenergie. Mijn 
gezond verstand zegt: kernenergie moet, 
dat kan niet anders. Zelfs als we heel 
sterk bezuinigen, dan nog is de energie-
behoefte in de Derde Wereld, om zich te 
ontwikkelen, zo groot dat kernenergie 
moet. En dan zegt het gezonde verstand: 
dan maar hier, waar we er de meeste 
controle op hebben. Maar goed, dat is 
alleen het kille verstand. Ik ben emotio-
neel en zeg dan: kernenergie moet ab-
soluut niet. Ook niet in Nederland. " 

De keuze wordt erg moeilijk tussen wat 
eigenlijk moet en wat eigenlijk kan. De 
mensen komen daardoor in een gat te-
recht, in een dilemma?! 

„Ja, het is een dilemma. 
Een student van mij heeft een science-
fiction verhaal geschreven. Ergens op 
een planeet worden mensen en apen 
door superieure wezens gevangen ge-
houden, in een kooi. De apen beseffen 
uiteraard niet dat ze gevangen zijn; zij 
ervaren het wel, maar beseffen het niet. 
De mensen echter beseffen het drom-
mels goed. Ze mogen niet bij de tralies 
van de kooi komen, want als ze die aan-
raken krijgen ze een schok en zijn dood. 
Ze worden gevoed door de bewakers en 
blijven dus in leven. Maar voor de men-
sen is dat leven zinloos. 
Maar ze blijven nieuwsgierig. En ze zien 
dat binnen bereik, maar buiten de tralies 
de sleutel van het hek ligt. Ze zouden die 
sleutel kunnen pakken en het hek ope-
nen en misschien, misschien dat ze dan 
van buitenaf geen schok krijgen. Eentje 
probeert het, maar op het moment dat hij 
de sleutel beet heeft, verandert hij in een 
aap. En beseft dus ook niets meer, speelt 
wat. Wie de sleutel pakt wordt aap. Dan 
krijg je dat dilemma; hoe kun je de apen 
bewust genoeg maken om met de sleutel 
en van buitenaf die deur te openen? 
Ben je dan optimistisch of pessimis-
tisch?" 

Peter Boss 
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