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Vrijdag 6 maart 1987, in ‘Jonas’, geschreven door Lili Chavannes 

Binnenkanten  
en buitenkanten

LEVENS- 
BESCHOUWING

Ik ben gaan rondneuzen om informatie op te doen en 
daar merkte ik dat mijn buitenkant inderdaad bestond 
uit mijzelf en niet uit mijn decor. Binnen die twee 
weken dat ik bij RSV weg was, kwam ik in een golf van 
contacten terecht, waar die buitenkant helemaal niet 
was en waar ik dan ook zonder doen moest.’

Dromen over RSV

Met een ongelooflijke vaart dus gerold van het een 
in het ander! Was dat toevallig?
Stikker: ‘In het Chinese denken staat voor de begrippen 
crisis en kans hetzelfde teken. Dat is natuurlijk niet 
altijd waar, maar voor mij is het opgegaan. Want als ik 
er nu naar kijk, is die crisis ook een opening geweest. 
Ik denk niet dat ik het zonder dat gedurfd had. Ik heb 
wel altijd tegen iedereen gezegd, dat ik op m’n vijfen-
vijftigste wilde ophouden en dan iets anders wou gaan 
doen. Want eigenlijk stamt het gevoel van onbehagen  
al uit m’n Delftse tijd, waar me in feite alleen maar 
geleerd werd dat alles berekenbaar, meetbaar en 
voorspelbaar is. Dat is natuurlijk waar op kleine 
schaal: een stoommachine draait omdat je dat zo 
uitrekent, maar toch voelde ik dat je met behulp van 
denkmodellen technisch-materieel en ook geestelijk 
wel functioneert, maar dat het modellen blijven die 
nooit de werkelijkheid weergeven. Je kunt het model 
steeds beter en mooier maken: Newton, Einstein, 
Prigogine — maar het blijven modellen. Die spanning 
tussen model en werkelijkheid heeft me al vanaf Delft 
— ik deed scheikunde — beziggehouden. Sommige 
mensen vluchten helemaal in het model en anderen 
helemaal in de chaotische werkelijkheid, maar hoe kun 
je het uithouden, beide naast elkaar te laten bestaan? 
Het is eigenlijk het mystieke, het creatieve, het ondefi-
nieerbare, dat het verschil is tussen het model en de 
totale werkelijkheid. Dat had ik al in 1948 in een 
boekje van Lecomte du Nouy gevonden. Human Destiny 
heette dat. Misschien was het wel omdat ik er al zo 
lang mee rondliep, dat ik toen in april ’83 van de ene 
dag op de andere erin sprong met het idee: ‘God, nu 
heb ik de tijd!’

Maar binnen twee weken!  
Heeft u geen terugslag gehad?
Stikker: ‘Van RSV? Dat heeft iedereen me wel voor-
speld, maar het was niet zo. Daarbij komt dat eigenlijk 
de hele parlementaire enquête, die een jaar later 
plaatsvond, voor mij persoonlijk een verwerkings-
mogelijkheid betekend heeft. In dat jaar dat ertussen 
lag, was ik overdag wel al met die andere dingen bezig, 
maar ’s nachts zat ik regelmatig in RSV-situaties, in 
dromen. Zonder dat het tot catastrofes leidde, depres-
sies of zo, bleef het toch hangen kennelijk. Door de 
enquête moest ik plotseling — en dan nog wel in totale 
openbaarheid — van het begin af aan opnieuw opbouwen 
wat er allemaal was gebeurd en waaróm het was 
gebeurd. Doordat ik in zo’n heel andere wereld bezig 
was, kon ik dat een beetje afstandelijk doen; niet dat ik 
niet emotioneel betrokken was, hoor: toen eenmaal de 
enquête afgelopen was, waren ook de dromen voorbij. 
Het heeft als een soort zuivering gewerkt. Nee, niet 

Na het abrupte vertrek bij RSV 
was er een opvallende verandering 
in het leven van Allerd Stikker. 
Stond hij eerst midden in het  
industriële leven, nu is hij zich de 
vraag gaan stellen naar de functie 
van industrieel-economische  
activiteiten voor de toekomst van 
de aarde. Stikker: de parlemen-
taire enquête heeft als een soort 
zuivering gewerkt.

‘Het werd heel koud om me heen toen in april ’83 de 
RSV-problematiek tot een hoogtepunt was gekomen  
en ik moest aftreden. De mensen vonden mij doodeng, 
alsof ik een besmettelijke ziekte had.’ Allerd Stikker  
zit tegenover me, een schoon-geschoren, helder gezicht 
met een rechte, smalle mond die ook sprekend nauwe-
lijks beweegt. Een zekere vormelijkheid hangt om hem 
heen, gecompenseerd door aanwezige ogen. Hij zal niet 
snel iets zeggen dat hij niet kwijt wil. Is hij door de wol 
geverfd of hoort het bij hem? ‘Ik moest toen op verzoek 
van het bestuur als laatste RSV-daad naar Taiwan, 
omdat ik daar aan de regering en aan de marinetop 
zou gaan uitleggen dat de situatie heel ernstig was;  
dat we zouden proberen oplossingen te vinden. Dat ze 
dat in ieder geval ‘live’ van mij konden horen, dat ik 
niet wegdook en ze zich zouden afvragen: ‘Waar is nou 
die Stikker, waar we zoveel mee gepraat hebben?’ Dat 
was op zichzelf niet zo’n eenvoudige opdracht, maar ik 
wou die mensen in de ogen kunnen kijken. Ik heb daar 
toen iets heel bijzonders ervaren. Ondanks het feit dat 
we een aantal moeilijke gesprekken voerden — zacht 
uitgedrukt — bleef daarnaast de bestaande vriend-
schappelijke respectverhouding bestaan. Is dat alleen 
Chinese vormelijkheid? Ik weet het niet; niet alleen 
denk ik. Ik voelde me menselijk behandeld. Ik was in 
die week jarig en werd door de baas van de marine 
uitgenodigd voor een diner. Toevallig, dacht ik, want 
hoe konden ze dat weten? Maar toen kwam er een 
taart en er werd gezongen! Ik was er erg door getroffen; 
de tegenstelling was zó groot. Hier in Nederland werd 
tot op het laatste ogenblik de buitenkant bijzonder 
interessant gevonden, maar toen die buitenkant van 
de ene op de andere dag wegviel — en dat ook nog met 
een hoop lawaai en gedoe — toen bleef de binnenkant 
opeens nog maar beperkt tot een heel klein aantal 
mensen en de rest fietste hard weg. Ik klaag niet hoor, 
ik denk dat dit heel normaal is, maar toch, je staat in 
de kou. In diezelfde week zocht ik in Taiwan een jezuïet 
op, een kenner van Teilhard de Chardin, die taoïstische 
filosofie doceert aan de universiteit daar. Teilhard 
was een oude liefde van me. In ’68 heb ik een stuk 
geschreven over Teilhard en de industriële wereld. 
We hadden een goed gesprek waarbij RSV en ‘busi-
ness’ natuurlijk niet aan de orde kwam: er werd over 
Teilhard en Tao gesproken, en dat was voor mij een 
opluchting. Hij raadde me toen aan allerlei mensen  
op te zoeken, want ik wilde er een studie van maken. 

I NTERVIEW
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Maar Stikker is te goed bekend met de industriële 
wereld om niet te weten dat je voor vaag idealisme 
geen brood koopt: hij zal zijn ideeën moeten onder-
bouwen en dat lijkt gelukkig precies datgene te zijn 
wat hij het liefste doet. Steeds als het gesprek de 
gedachten betreft die hij in zijn boek ontwikkelt, 
krijgen zijn woorden warmte en laat ik me keer op 
keer verleiden tot iets dat meer lijkt op een discussie 
dan op een interview. Om uit de doodlopende weg van 
ons westers dualistische denken en beleven te komen, 
kan de oude wijsheid van het Chinese Taoïsme ons de 
weg wijzen, volgens Stikker. De oorsprong van alle zijn 
wordt in het Taoïsme ervaren als een fundamentele 
eenheid, die boven en juist ook in alle tegenstellingen 
van de uiterlijke verschijnselen aanwezig blijft als 
‘weg’. Tao is oorsprong, belofte en vervulling. Het 
wordt Tao genoemd, maar per definitie is het onbe-
noembaar, want niet te onderscheiden. Dit doet denken 
aan de onbenoembare God van het joodse Oude 
Testament, die zichzelf de ‘Ik-ben’ noemt. Het grote 
verschil is, dat Tao niet als een persoonlijk werkende 
kracht beleefd wordt, wat de zijnsbenoeming ‘Ik-ben’ 
wèl impliceert. Het Chinese teken voor Tao is samen-
gesteld uit het teken voor ‘hoofd’ en het teken voor 
‘gaan’. Dat is goed beschouwd een raadselachtige 
combinatie. Met je hoofd denk je, ‘hoofd’ staat voor 
denken. Het beste doe je dat zo stil mogelijk. Het hoofd 
wordt door het lichaam gedragen en in evenwicht 
gehouden. ‘Gaan’ doe je met je voeten en betekent in  
de eerste plaats beweging, handeling. In het Chinese 
begrip Tao worden deze uitersten, het hoofd en de 
voeten, het denken en het handelen, verenigd. Maar, 
zoals Stikker zegt, niet als een oertoestand of als een 
einddoel, cyclisch — maar als een zich ontwikkelend 
proces. Het Taoïsme denkt evolutionair. Zo kan Tao 
dus vertaald worden met ‘weg’, maar dan steeds met 
de notie dat de ‘weg’ iets is dat gevormd wordt door de 
dynamiek van de twee uitersten: hoofd en gaan.
Die innerlijke spanning van het begrip Tao blijft steeds 
terugkeren in ons gesprek. ‘Hoe doe je wat je denkt?’  
is de vraag die een paar keer geformuleerd wordt.  
Hoe breng je de inzichten die je je verwerft ook zelf 
daadwerkelijk in de praktijk? Hoe verbind je aantrek-
kelijke, of bijvoorbeeld voor het voortbestaan van onze 
planeet noodzakelijke, ecologische idealen met het 
dagelijkse leven, zowel individueel als sociaal-maat-
schappelijk?

Er is geen afdoend antwoord op. Noodzakelijkheden 
voor de lange termijn staan maar al te dikwijls onder 
de druk van de nood op de korte termijn, daar kan 
Stikker van meepraten. De vraag naar persoonlijke 
integriteit, naar wetenschappelijke integriteit, naar 
bedrijfseconomische en ook naar politieke integriteit 
begint met de vraag naar de beginselen van waaruit je 
handelt of, taoïstischer uitgedrukt, waar naartoe, met 
het oog waarop je handelt. Niet verder kijken dan je 
neus lang is, op welk niveau dan ook, dat is het kenmerk 
van het gesloten systeem; in het open systeem wordt 
rekening gehouden met in ieder geval onverwachte  
en mogelijk onbekende elementen van buitenaf als 
kenmerk van de werkelijkheid. Stikker: ‘Ik ken het 

van een schuldgevoel, maar door inzicht te krijgen in 
hoe het nu eigenlijk allemaal heeft kunnen gebeuren. 
Een bevriende advocaat zei steeds: ‘Allerd, denk 
eraan dat je in de getuigenbank zit, niet in een  
beklaagdenbank. Hou dat goed vast.’ Ik zag hoe ik 
gefunctioneerd had, hoe de organisatie gefunctioneerd 
heeft, waarom op bepaalde momenten overheid, 
vakbonden of commissarissen zo hebben gereageerd 
en ik begon toen pas een samenhang te zien van 
dingen die vroeger voor mij incidentele, lineaire 
ontwikkelingen waren geweest. Dat wil natuurlijk niet 
zeggen dat het zo onvermijdelijk was; ik geloof dat het 
ook anders had gekund — hoewel niet eenvoudig — 
maar toch, het doorzien ervan betekende een opluch-
ting. Het begon fout te gaan toen RSV een gesloten 
systeem werd. Alles moest in het werk gesteld worden 
om te onderhouden wat er was.’
‘Gesloten en open systemen, het zijn begrippen uit de 
natuurkunde, maar in principe kom je de tegenstelling 
op alle levensgebieden tegen. Als de koning bij de 
geboorte van Doornroosje twaalf feeën uitnodigt omdat 
hij maar twaalf gouden borden heeft, is dat een voor-
beeld van een gesloten systeem. Het binnenstormen 
van de dertiende fee doorbreekt dat ‘model’ en brengt 
de ontwikkeling op gang. Een open systeem wordt 
gekenmerkt door een intensieve wisselwerking met de 
omgeving, waarbij ruimte gelaten wordt voor wat er 
zich aan onverwachts uit die omgeving kan aandienen. 
Het is de lege stoel die door de joden bij het vieren van 
het Paasmaal voor Elia wordt klaargezet: misschien 
stapt Hij vanavond wel binnen!’ ‘Onze westerse natuur-
wetenschappelijke manier van denken is gebaseerd op 
het gesloten systeem. Het dualisme is daarmee inge-
bouwd: zodra je een deur sluit ontstaat er een twee-
heid, een binnen en een buiten. Zolang je niet vergeet 
dat je de deur alleen maar even terwille van de over-
zichtelijkheid hebt dichtgedaan, blijkt het denken in 
gesloten systemen van groot praktisch en bewustzijns-
vormend nut te zijn. Maar als dat wel vergeten wordt, 
dan loop je het gevaar niet meer te merken dat je je 
oogkleppen nog aan hebt en het deel van de werkelijk-
heid dat je even afgeschermd had, te ontkennen.’

Ecologie

‘Misschien moet je de benardheid van een gesloten 
systeem aan den lijve ondervinden om oog te krijgen 
voor het tegenovergestelde. In ieder geval, in het beeld 
van ‘Stikker- oud-captain-of-industry’ laat de publica-
tie bij Bres van een boek onder de titel Tao, Teilhard en 
Westers Denken zich niet makkelijk inpassen. Hoe lang 
beantwoordt een mens aan het beeld dat de buiten-
wereld van hem heeft? Eindelijk verkeer ik in de 
gelukkige omstandigheid dat ik niet langer terughou-
dend hoef te zijn’, zegt Stikker in een interview met 
Vrij Nederland. ‘Er is geen enkele belangengroep waar 
ik rekening mee hoef te houden.’ En zo reist hij heen 
en weer over de aardbol in wat een pelgrimage lijkt te 
worden voor een ecologische economie. Een economie 
die zich als open systeem durft te presenteren en 
zichzelf wil leren zien als onderdeel van onze levende 
planeet, wederzijds verantwoordelijk en afhankelijk.

dat gebeurt. Daar komt volgens mij ook niemand ooit 
achter: dat is precies het verschil tussen het model en 
de werkelijkheid en er moet dus blijkbaar een andere 
kracht aan de gang zijn die zich onttrekt aan alle 
modellen van Einstein, Bohr of wie dan ook, een 
drijvende kracht in het evolutieplan.’
Op mijn opmerking dat sommige mensen dit een 
religieuze ervaring zouden noemen, reageert Stikker 
aanvankelijk afwerend. ‘De godsdienst geeft me niet 
voldoende antwoorden. De preken, zoals ze gehouden 
worden in de kerken en voor de radio... ze zijn zo 
onwezenlijk. Ik ben niet religieus opgevoed. Mijn vader 
zei altijd dat hij in God geloofde, dat hij diep in zijn hart 
religieus was, maar hij heeft het nooit uitgedragen 
naar zijn kinderen in woorden of in betrokken-zijn bij 
een religieus instituut.’ 
Later in ons gesprek, na het formuleren van genuan-
ceerde uitspraken over het menselijk verbonden zijn 
met het kosmisch evolutieproces zegt hij: ‘Wat een 
omhaal van woorden... ik ben bereid te zeggen ‘ik 
geloof’. In de moderne natuurkunde stuiten de mensen 
die zich er op dit niveau mee bezig houden steeds 
vaker op deze mysterieuze, zich aan het denken 
onttrekkende kracht. Ilya Prigogine, die in Brussel 
werkt (Nobelprijs voor de scheikunde in 1977) spreekt 
in zijn laatste boek Orde uit Chaos (bespreking in 
Jonas 7, 28 november 1986 — een bespreking overigens 
die volgens Stikker geen recht deed aan Prigogine) 
over een ‘self-organising force’. In de filosofie noemt 
Bergson het ‘élan vital’. De moderne natuurkundigen 
zien deze kracht binnen het normale verloop van het 
evolutieproces en niet als een God-buiten-de-natuur  
die scheppend zijn schepping impulseert. Prigogine 
zegt dat alles wat er is, niet alleen de mens, een gees-
telijk aspect heeft. Niet alleen levende systemen, maar 
ook zogenaamde dode systemen blijken een creatieve 
kracht, die ‘self-organising force’ te bezitten die juist 
het mysterieuze aspect is van het hele leven. Maar 
deze kracht openbaart zich meer naarmate de materie 
complexer wordt. De mens is het meest complexe 
organisme dat er bestaat.’ En dat zegt Teilhard eigenlijk 
ook, al gebruikt hij natuurlijk termen uit de christelijke 
traditie en noemt hij die kracht de kracht van God die 
ons via Christus stuurt naar het koninkrijk Gods.’

Verschilt de mens dan alleen maar gradueel van 
een willekeurig ander chemisch systeem of is hij 
essentieel verschillend?
Stikker: ‘Ja en nee. Teilhard zegt dat er binnen het 
evolutieproces, en dus ook bij het ontstaan van de 
mens, iedere keer plotseling een sprong is genomen 
naar een nieuwe richting. Het is allemaal wel geleidelijk 
gegaan, maar in die geleidelijkheid zijn er echte trans-
formaties, sprongen. Dat is ook wat Prigogine vaststelt: 
dat er in systemen, onder bepaalde omstandigheden, 
plotseling transformaties optreden, die ‘ergens’ van-
daan komen en die niet te beredeneren zijn. Bij de 
mens, zegt Teilhard — en dat is de sprong — is het voor 
’t eerst dat een onderdeel van de evolutie over zichzelf 
gaat nadenken, en niet alleen maar individu is, maar 
nu ook een persoonlijkheid wordt. Een individu, zegt 
hij, is een molecuul, een atoom, maar een persoonlijk-

bedrijfsleven van binnenuit. Ik heb meegemaakt  
hoe onontkoombaar ongewenste gebeurtenissen 
kunnen zijn. Als we zo doorgaan, hebben we gezien 
het super-tanker-karakter van de huidige structuren 
en systemen, in twintig tot vijftig jaar onze planeet 
versleten. Ecologie moet een vak zijn dat in alle 
disciplines wordt onderwezen. Er moet een nieuwe 
visie komen op de samenhang van de microwereld  
met de macrowereld, zó dat dit beleefd wordt in het 
persoonlijk leven en dat daarnaar gehandeld wordt.  
De fundamentele eenheid te beleven in de kosmos en 
de drijvende, scheppende kracht die hem voortduwt, 
daar gaat het om.’ 

Geestelijk arsenaal

Kent u zo’n beleving uit eigen ervaring?
Stikker: “t Is een groot woord hè? Maar in het klein,  
ik herinner me ’t als de dag van gisteren. Als scheikun-
dige moest je voor je kandidaats bepaalde organische 
stoffen samenstellen — eerst allerlei uitgangsstoffen 
zuiver maken: dat nam verrekt veel tijd. Dan moest je 
’t in de juiste verhoudingen, onder de juiste druk en 
temperatuur brengen en als je maar één foutje maakte, 
dan ging het mis. Organische synthese was een van de 
moeilijkste vakken, theoretisch, maar ook praktisch. 
Na wekenlang ploeteren had je dan uiteindelijk een 
kleurstof gemaakt. Dan kwam ik thuis en zag ik een 
plantje waaraan ’t bloemetje nog niet was uitgekomen 
en dan zag ik de kleur daar ontstaan. Hoe is het in 
godsnaam mogelijk dat er in de natuur zonder al die 
ingewikkelde bewerkingen een organische stof komt. 
Want zo’n kleurtje is een verschrikkelijk ingewikkelde 
organische stof — gemaakt uit koolzuur en water dat  
ze met de fotosynthese uit de lucht halen. En dan  
zorgt een ‘driving force’ in die bloem ervoor dat er  
een bepaalde kleur ontstaat. Niemand weet waardoor  
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heid is iets dat een geheel is, dat een combinatie is van 
materie en geest. Bij de mens is het voor het eerst 
mogelijk geworden om een persoon te worden in het 
kosmische proces en dat persoonlijke is nauw verbon-
den met het goddelijke. Teilhard verbindt dat natuur-
lijk met de komst van Christus. Als dat persoonlijke er 
eenmaal is dan is het ook eeuwig.’
‘De mens staat bij Teilhard centraal in die zin dat de 
evolutie zich in de mens bewust wordt van zichzelf.  
De mens heeft de verantwoordelijkheid voor het goed 
doen of verkeerd. Ik kan de wereld kapot maken, ik 
kan ook zorgen dat hij blijft bestaan. Het scheppings-
proces is nu in handen van de mens. De gedachte van 
Teilhard is hoogst actueel en geeft de mens de volle 
verantwoordelijkheid. Hij zegt: de aarde heeft een 
minerale kern, de geosfeer. Daaromheen is als een 
levend vlies de biosfeer, waarin het leven van de aarde 
en alle organische processen zich afspelen. Vanuit die 
biosfeer is de mens met z’n denken en z’n geestelijke 
vermogens een noösfeer om die twee andere sferen 
heen aan het creëren. Denk aan alle archieven, alle 
bibliotheken, aan de muziek. Er komt dus een heel 
geestelijk arsenaal om die wereld heen. Teilhard zegt, 
dat, naarmate dit een dichter ‘web’ wordt, er natuur-
lijkerwijze een moment komt waarop de ontwikkeling 
een sprong maakt. Op allerlei plekken tegelijkertijd 
ontstaat er in de wereld iets nieuws, iets volkomen 
nieuws. Maar dat ligt binnen het evolutieproces van  
de noösfeer en wordt er dus niet door een geestelijke 
kracht plotseling ingebracht. Zo’n 2500 jaar geleden  
is dat gebeurd. Op allerlei plekken tegelijk: Plato en 
Aristoteles in Griekenland, in het jodendom de profeten, 
in Perzië Zarathoestra, de Upanishaden in India, 
Boeddha, in China Lao Tse, de grote Taoïst en ook 
Confucius. Het is de sprong van het mythische denken 
naar het logische denken. De individuele mens doet 
zijn intree en gaat over zichzelf en de wereld nadenken. 
Dat was een transformatie op wereldschaal en (Stikker 
lacht), er zijn nu speculanten die zeggen dat we weer 
in zo’n periode zitten, dat er een verhoging van de 
bewustzijnsgraad op komst is.’

U bent zo’n speculant?

Stikker: ‘Ja, ik geloof het wel. Sommigen zeggen dat 
een dergelijke transformatie alleen mogelijk is via een 
crisis. Ik vind dat een gevaarlijke gedachte, want als je 
het laat aankomen op een crisis, dan zou het wel eens 
te laat kunnen zijn — en dan denk ik niet in de eerste 
plaats aan een atoomoorlog maar aan de stelselmatige 
vernietiging van de biosfeer. Is dat doemdenken? Nee, 
het kan best vermeden worden, als we het bewustwor-
dingsproces maar op gang krijgen.’ ‘Ik heb na de 
redelijke cerebrale en afstandelijke aanpak van mijn 
boekje, gezocht naar een mogelijkheid om die micro- 
macro kwestie ook in de besluitvorming van grotere 
gehelen terug te vinden. Dat is tot mijn vreugde 
wonderwel gelukt: er wordt in deze sfeer een studie 
gemaakt van Taiwan. Daartoe heb ik het initiatief 
genomen en ik kan er ruimschoots ook mijn affectie 
voor dat eiland in kwijt. Waar gaat die studie over?  
Het is een eiland van dezelfde orde van grootte als 

Nederland. Er wonen twintig miljoen mensen, maar  
die wonen maar op een kwart van het eiland, want 
driekwart is onherbergzaam. Het kent een economisch 
groeiproces dat al zo’n twintig jaar ‘the economy 
miracle of the far east’ genoemd wordt, met een enorme 
groei van hun hele elektriciteitsvoorziening, chemische 
industrie, staal; alles groeit er als paddenstoelen uit de 
grond. Het inkomen per hoofd van de bevolking stijgt 
met zo’n vijf à tien procent per jaar. Maar de lucht, de 
aarde, het water, ook als niet-specialist kun je vast-
stellen dat het hele leefsysteem zonder enige twijfel 
binnen tien à vijftien jaar de meest ellendige verschijn-
selen gaat vertonen. Daar is een spanningsveld tussen 
ecologie en economie, tussen micro-denken en macro- 
effecten dat nergens anders op de hele wereld beter 
aangetoond kan worden dan juist daar. Er is nu een 
studie onderweg onder supervisie van vijf professoren 
uit verschillende disciplines, waarin het hele ecosys-
teem van Taiwan wordt bekeken, en dan multidisci-
plinair, met behulp van Nederlandse en Amerikaanse 
experts. In de loop van dit jaar komt er een rapport uit 
met, hoop ik, aanbevelingen die dit micro-macro-effect 
aantoonbaar zullen maken. Ze hebben mij gevraagd 
het voorwoord te schrijven.’

‘Ik heb de illusie dat je met zo’n heel duidelijke ‘case’ 
als deze — en de IKON is er zo in geïnteresseerd, dat  
ze het voornemen hebben er een film van te maken 
— ook aan de gewone mens zichtbaar kunt maken hoe 
dringend het is. Ik noem het, misschien een beetje 
eigenwijs, macro-ecologisch denken. Tot nu toe denken 
we alleen maar macro-economisch. Tao zegt: alles 
hangt met elkaar samen, niets is los van elkaar. Dag  
en nacht zijn wel tegengesteld, maar tegelijkertijd 
wisselen ze elkaar af en zijn ze complementair, samen 
vierentwintig uur. Zo hangen ook economie en ecologie 
samen, alleen hebben we dat in ons denken tot zulke 
gescheiden, antagonistische categorieën gemaakt,  
dat het op het moment alleen nog maar strijd is. Toch 
begin je hier en daar te merken dat de ecologen bereid 
zijn het economische denken op te nemen en andersom.’

Sodawater

Er zal dan aan beide kanten wel wat ingeleverd 
moeten worden? Ook in het klein: z’n natuurlijk 
egoïsme zal de mens dan toch moeten opgeven. 
Stikker reageert onmiddellijk: ‘Dat geloof ik niet.  
Het micro- en het macro-aspect moeten in evenwicht 
zijn. Als je als mens zegt ‘ik ben niet belangrijk, niet  
ik, maar het geheel is alleen maar belangrijk, ga je de 
inventiviteit en de inspiratie van het individu missen. 
Een van Teilhards mooiste gedachten is dat eenheid 
juist de individuele waarde bevordert. In de eenheid 
komen de individuen meer tot hun recht dan alleen. 
Als je zegt ‘het geheel is meer dan de som der delen’, 
dan is dat een onvolledige uitspraak. Je zou moeten 
zeggen ‘dat is zo, maar het deel moet in het geheel  
ook meer zijn, dan als hij alleen zou zijn. ‘L’union 
différencie’, zo drukt Teilhard het treffend uit.’ Dat is 
een belangrijk verschil met het zogenaamde holistische 
denken, dat zich vaak nogal totalitair aandient.

‘L’union différencie’, in relaties, in het tussen-
menselijke kan ik me daarbij als ideaal wel iets 
voorstellen, maar in het groot? Gemeenschaps-
belang als welbegrepen eigenbelang? 
Voorbijgaande aan mijn ironie zegt Stikker: ‘Ja, als  
het maar echt zichtbaar gemaakt kan worden — en  
dat kan alleen maar in de nuchtere aspecten van de 
huidige wereldsituatie.’ In zijn boek wijdt hij een 
veertigtal bladzijden aan feiten en cijfers betreffende 
de toestand in de wereld en geeft hij enkele mogelijk-
heden tot actie aan. Het zal vooral van onder af moeten 
zijn — op gang gebracht door marginale actie, dat een 
transformatie bevorderd kan worden.
Is hij optimistisch over de kansen? Waar haal je de 
moed vandaan met de toch niet zo opgewekte prog -
noses die mondiale rapporten ons geven? ‘Het is 
misschien het rebellerige in de mens. Dat is wel het 
sterkste gevoel uit mijn jeugd. Ik had een veel oudere 
broer. Ik was de jongere. maar ik wilde mijn positie 
waarmaken. Wilde altijd alles zelf doen en niet verwend 
worden. Die opstandigheid tegen conventies, tegen 
structuren, posities, dat maakt je inventief. Ik zocht 
het avontuur. De oorlog maakte ik mee als puber. Dat 
heeft me denk ik gevormd.’
Om half vier moet Allerd Stikker in Den Haag zijn.  
‘Ik wil ruim op tijd vertrekken’, zegt hij beslist. ‘Een 
van de dingen die ik echt van Tao heb geleerd, is dat 
als je je tijdschema’s onmogelijk gaat maken... Dat heb 
ik bij RSV tien jaar moeten doen. We leven krampachtig 
en we denken krampachtig, hier in het westen.’
‘Weet je, in de Tao is een begrip dat ze ‘wu-wei’ noemen. 
Letterlijk betekent het niets-doen en er wordt mee 
bedoeld dat je kunt aanvoelen dat er een bepaald 
patroon is, niet een structuur, maar een bedoelings- 
patroon waarin je functioneert, waarin de mensheid 
functioneert, waarin het evolutieproces functioneert. 
Ieder mens kan aanvoelen dat er patronen zijn. Je 
kunt je ertegen verzetten, — maar je kunt er ook in 
meegaan, aanvoelen waar het naar toe wil. Wu-wei 
noemt de Tao dat: niets-doen, niets doen tegen dat wat 
je aanvoelt als het natuurlijke patroon. Ik heb me er 
vaak tegen verzet, omdat mijn culturele code dat van 
me vroeg; nu begin ik te begrijpen dat er een heel 
ander patroon is, waarin ik me thuis voel en me 
realiseer: hé, dit is lèkker!’
We arrangeren een tweede gesprek. Ik zorg dat ik de 
karnemelk in huis heb, die hij de eerste keer vroeg  
in plaats van de koffie die ik aanbood. Maar nee, nu 
drinken we sodawater. 
Stikker: ‘Als je me vraagt: ‘Hoe verbind je nu alles wat 
je hebt zitten denken met wat je dagelijks doet?’ dan is 
dat denken voor mij in hoofdzaak geweest een zoeken 
naar motivatie om vanuit te leven. Leven, alleen maar 
vanuit het heden, met je directe omgeving, zonder een 
context waarin dat gebeurt, heeft voor mij iets hoogst 
onbevredigends en onbehaaglijks gehad. Naarmate ik 
dus meer en meer, eerst gewoon uit nieuwsgierigheid, 
begon te begrijpen dat er iets anders aan de hand was 
— hij lacht en zegt plechtig: The cosmic creation story 
— kreeg ik plotseling veel meer motivatie voor m’n 
dagelijkse functioneren. De meeste mensen weten dat 
misschien intuïtief, die hebben dat cerebrale gezoek 

“Als we zo doorgaan, 
hebben we gezien het 
super-tanker-karakter 
van de huidige 
structuren en syste-
men, in twintig tot 
vijftig jaar onze 
planeet versleten.”
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niet nodig. Ik wel. Ik moet ‘t eerst aantoonbaar maken 
voor m’n Delftse linker-hersenhelft. Meditatief ben ik 
nog niet bezig. Zo ver ben ik nog niet en ik wil het ook 
niet forceren. Natuurlijk is de afstand nog steeds heel 
groot tussen wat je dan echt dagelijks in de praktijk 
brengt en die grote, warme gevoelens. Toch is dat, 
denk ik de verbinding tussen denken en doen: levens-
warmte. Levenswarmte die je geeft en levenswarmte 
die je krijgt. Kou om je heen is onbehaaglijk. Teilhard 
beschrijft verschillende niveaus van liefde. Liefde in 
seksuele zin, tussen twee mensen. Vervolgens wijder: 
liefde in het medemenselijke, die niet seksueel is, maar 
waar je warme gevoelens kent:, vriendschap — waarbij 
het leren onderscheiden tussen echt en niet-echt 
natuurlijk een lang proces is. Ten slotte kan er ook nog 
een kosmische liefde beginnen te groeien, de liefde 
voor het totale evolutieproces, liefde voor God noemt 
hij die. Al die soorten liefde kunnen je er toe brengen te 
doen wat je denkt en te leven naar wat je hebt ingezien!


