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Heelheid, creativiteit 
en leefbaarheid

en die kan je God noemen die kan je Tao noemen, die 
kan je allerlei namen geven. Ik geloof, dat die kracht 
zowel transendent als immanent is, of om het met  
een beetje vreemd woord te zeggen: present. Dat is  
dan meer vanuit het Engels vertaald. Ik geloof dus dat 
het één van de problemen is en dat het misschien de 
oorzaak van onze problematiek is, dat wij geneigd en 
gewend zijn, in ons westerse denken, om alles in te 
delen in vakjes en categorieën. Dat is wat mij zo 
getrokken heeft zowel in het Taoïstische al het Teil-
hardistische denken. Daar is geen sprake van denken 
in compartimenten. In tegendeel, dat daar alles als een 
geheel wordt gezien, dat de samenhang der dingen 
daar primair ligt. Dat hangt samen met wat voor 
wereldbeeld je hebt, met wat voor model je je voorstelt 
van de cosmos en van de wereld. Je kan het ook zo 
zeggen: wat voor verhaal je in je hoofd, in je hersens  
of in je hart hebt zitten met wat er aan de hand is. In 
het Engels klinkt dat altijd nog iets romantischer:  
“the story” het wereldbeeld of het wereldmodel, dat wij 
allemaal voor ons zien of in ons dragen of het verhaal 
dat wij omtrent geloven hebben, wisselt.
Ik denk dat wij vandaag, in het kader van de ecologi-
sche situatie, de milieuproblematiek, heel dringend 
behoefte hebben aan een nieuw verruimd wereldbeeld 
of, model of zoals een van mijn Amerikaanse vrienden 
dat noemde: “a new story”.
De “new story” wordt naar mijn gevoel in hoge mate 
ingegeven door het ecologische aspect. Misschien ook 
door het oecumenische aspect, in ieder geval door een 
convergentie.
Van de huidige wereldbeelden en modellen, zoals deze 
zich ontwikkeld hebben, zou je kunnen zeggen dat in 
de loop van de eeuwen de samenhang zoek is geraakt, 
met name de samenhang in de ruimte; maar ook de 
samenhang in de tijd. Het gekke is dat bij alle modellen 
die de laatste tijd ontwikkeld zijn, het ruimtelijke 
aspect altijd primair is geweest en het tijdsaspect  
altijd secundair of zelfs, zoals Einstein zei: “een illusie”. 
En als er een tijdsaspect werd meegenomen was het 
praktisch altijd een cyclisch tijdsaspect en niet een 
ontwikkelings-tijdsaspect. Dat heeft geleid tot diver-
gentie en daar kom ik straks op terug. Waar we nu 
voor staan is dat we de convergentie oppakken en dat 
we de samenhang weer zoeken en vinden zowel in de 
ruimte als in de tijd.
Mag ik mij veroorloven om even een gebied te betreden 
dat ik niet voldoende ken, maar mij valt op in het 
Bijbelverhaal Genesis 9:9 waar wordt gesproken over 
het verbond van God en de mens en de levende wezens, 
de dieren, met als symbool de regenboog. Het merk-
waardige vind ik in deze voorstelling, dat daarin de 
hele plantenwereld ontbreekt en dat betekent dat daar 
ook een stuk samenhang verloren is gegaan. Wij weten 
nu zo langzamerhand toch wel, dat zowel de mens als 
het dier als de plantenwereld, de hele biosfeer, de hele 
levende wereld is, die te maken heeft met de economie 
en de ecologie, met de samenhang van de levende 
natuur, dus ook met de planten in de omgeving en de 
wisselwerking daartussen. Ik weet dan ook niet waarom 
de plantenwereld daar dan uit is gevallen. Je zou dus 
kunnen zeggen, dat je naar een nieuw verbond zou 

Dames en heren,

Toen ik hier heen reed, kwam het mij vreemd voor, dat 
ik, als scheikundig ingenieur en een belangrijk deel van 
mijn leven - en nog steeds - in het bedrijfsleven werk-
zaam en niet bij een kerkgenootschap aangesloten, mij 
laat inspireren en motiveren door de gedachten van 
een katholiek priester, Teilhard de Chardin. Dat ik mij 
ook laat motiveren door de gedachten van het oude 
Chinese denken en als je dat bij elkaar neemt, dat ik 
dan hier ga spreken over het milieu in een protestantse 
kerk. Deze combinatie is enigszins verwarrend als je 
van Amsterdam naar Bennekom rijdt.
Aan de andere kant geloof ik dat het misschien betekent 
dat uw wens en uw bedoeling tot het verwerven van uw 
model waarin u leeft en u gelooft, datzelfde verruimen 
van het model vanuit mijn visie, de mogelijkheid biedt 
die modellen met elkaar in contact te brengen en ik 
denk, dat hoop ik althans, dat dit de reden is, dat ik 
hier vandaag sta. Ik ben er althans zeer erkentelijk 
voor en niet alleen hoop ik, dat ik er u iets van kan 
vertellen, maar ik hoop ook iets van verruiming mee  
te nemen voor mijn model.
Van het Conciliair Proces weet ik niet zoveel. Ik heb 
alleen wel begrepen dat het CP en de Heelheid van de 
Schepping oorspronkelijk anders geformuleerd was. 
Dat de oorspronkelijke bedoeling was dat het een 
concilie zou zijn en dat er oorspronkelijk, althans in  
de Nederlandse vertaling, gesproken zou worden over 
behoud van de schepping.
Ik vind het heel interessant dat die twee oorspron-
kelijke gedachten verlaten zijn, want ze geven precies 
aan wat ik vandaag aan u zal proberen te vertellen:  
dat er een samenhang is in het hele evolutieproces 
over de hele cosmo-genetische ontwikkeling en dat  
er een richting is. Ik vind dat het woord concilie iets 
statisch heeft en het woord behoud helemaal, terwijl 
conciliair proces en de heelheid van de schepping veel 
duidelijker aangeven, dat we praten over een samen-
hang en over een tijdsaspect en ik geloof, dat het een 
hele interessante ontwikkeling is, dat in dit CP die 
benamingen op die manier zijn ontwikkeld.
Dynamisch en verruimd denken zijn natuurlijk heel 
algemene uitspraken en ik zal proberen er meer 
inhoud aan te geven tijdens dit verhaal.
De visie die ik heb kunnen ontwikkelen en die uiteraard 
nog steeds in ontwikkeling is over het geloof - zoals je 
dat zou kunnen zeggen dat ik heb - ligt redelijk dicht  
bij de proces-theologie en het ligt ook heel dicht bij het 
cosmogenetische denken van Teilhard de Chardin. Dat 
de cosmos in beweging is en dat er niet alleen op de 
aarde een proces plaatsvindt, maar dat er ook een 
proces in de hele cosmos plaatsvindt.
Mijn gedachten zijn niet cosmocentrisch, dat geeft  
een meer statisch gevoel, mijn gedachten zijn ook  
niet antroprocentrisch, ze zijn niet deïstisch, ze zijn 
niet theïstisch, ze zijn niet pantheïstisch, ze zijn niet 
panentheïstisch. Enfin, je kan zo doorgaan, met wat  
wij allemaal als mensen denken door onszelf in vakjes 
in te delen. Ik geloof dat ik mij in geen van die vakjes 
thuis voel. Maar waar ik me wel in thuis voel is dat ik 
geloof dat er een hele sterke kracht in deze cosmos is, 
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ik geloof dat het hetzelfde is. Het heeft allemaal te 
maken met de relatie tussen de levende natuur en  
zijn omgeving. Zeker voor de mens die genezen wil en 
daartoe een andere omgeving nodig heeft dan thans 
alleen in het mechanisch-technologische-medische 
model wordt geboden. De noodzaak om tot uitbreiding 
van ons denkmodel of van ons wereldbeeld te komen 
- afgezien van het feit dat vele mensen voelen dat er 
iets ontbreekt dat aangevuld moet worden - is het ook 
de keiharde wereld om ons heen die duidelijk maakt 
dat wij anders moeten gaan denken, willen we niet 
zorgen dat er grote ongelukken gebeuren.
Wij beginnen in toenemende mate te merken, dat 
lokale handelingen effect hebben op heel andere 
plaatsen in de wereld.
Het is een ruimtelijk aspect dat wanneer wij nu iets 
doen daarvan later soms een effect blijkt, dat we niet 
verwacht hadden. Het ruimtelijke en het tijdelijke 
relatiepatroon wordt in toenemende mate duidelijk 
aan het huidige mensdom. We moeten daarmee gaan 
werken en leven en we kunnen ons niet meer permitte-
ren om alleen maar lokaal of alleen maar aan de tijd 
van nu te denken.
Er is door het waterloopkundig laboratorium in Delft, 
in opdracht van de UN, een project uitgevoerd om in 
kaart te brengen welke delen van de wereld in de 
komende 20 tot 25 jaar gevaar lopen onderwater te 
komen ten gevolge van het broeikaseffect. Door vroeg-
tijdige identificatie van plaatsen waar dat zou kunnen 
gebeuren kunnen nu al maatregelen worden genomen 
en voorbereid, via irrigatie of civiele werken om te 
zorgen dat deze plekken niet onderwater komen te 
staan.
Dit is een bijzonder ernstig probleem en het broeikas-
effect heeft al een zodanige ontwikkeling doorgemaakt 
dat een aantal van deze plaatsen zeker over 20 tot 25 
jaar in moeilijkheden komen. Meestal zijn het dicht-
bevolkte delen, liggend bij delta’s waar grote concen-
traties zijn van industrie en bevolking.
Dit hangt niet in de laatste plaats samen met het feit 
dat de bevolkingsgroei in de wereld zo ongelooflijk snel 
aan het toenemen is. We moeten er echter bij beseffen, 
dat het niet alleen de bevolkingsgroei als zodanig is  
die dit soort effecten veroorzaakt, maar het is ook de 
productiviteit van de veranderende individuele mens. 
Als je die ook in een curve uitzet, dan zie je hetzelfde: 
de productie van de mens is in de afgelopen 50 tot 60 
jaar enorm gestegen en als je groei en individuele 
productie op elkaar super-poneert, dan krijg je een  
nog sterker effect vanuit het micro-handelen naar de 
macro-consequenties. Dat is iets waar we, vandaag de 
dag, in toenemende mate mee geconfronteerd worden 
en het is een van de aspecten waarbij de individu zich 
afvraagt: wat kan ik daar nu aan doen?

Nu wil ik U even een stukje historie geven om het beeld 
te schetsen hoe wij er zo langzamerhand achter zijn 
gekomen dat dit beeld - en er zijn er nog veel meer - in 
de belangstelling is gekomen. Welnu, ik geloof dat het 
eigenlijk begonnen is in 1972 met het verschijnen van 
het eerste rapport van de Club van Rome. Daarin is 
duidelijk gemaakt, dat je niet oneindig kan groeien op 

moeten gaan. Maar dan niet nieuw in die zin van ‘het 
oude vervalt’, maar een ruimer verbond. Dat ruimere 
verbond zou gevonden moeten worden in, zoals het 
dan in het CP heet: de heelheid van de schepping, het 
herstel van dat gevoel en dat begrijpen van de heelheid, 
het ecologische principe.
De natuurwetenschappers zijn sinds de laatste 10 tot 
30 jaar bezig deze heelheid weer terug te vinden. De 
natuurwetenschappen, die oorspronkelijk de oorzaak 
waren van het sterk divergeren en het specialiseren  
en het compartimenteren, het zich losmaken van het 
mystieke element, diezelfde natuurwetenschappen  
zijn nu bezig om die heelheid te herstellen; niet zozeer 
in een hoger hiërarchisch model maar in een ruimer 
model. De wetenschap is vandaag de dag bezig een 
ruimer model te ontwikkelen, waarin de samenhang, 
het tijdselement maar ook het spirituele, het psychi-
sche, het mystieke aspect een rol speelt.
De kracht van het psychische en spirituele wordt door 
de natuurwetenschap herontdekt in een groter plan. 
Daar kan ik niet al te ver op in gaan. De twee uitge-
sproken mensen die heel veel interessante literatuur 
over dit onderwerp hebben geproduceerd zijn, zoals  
u misschien wel weet, Prigogine als chemicus, die zich 
in dit heelheidsprobleem heeft gestort en Sheldrake 
als botanicus. Prigogine een Rus en Sheldrake een 
Engelsman. Het laatste boek van Sheldrake heet: 
“Presents of the Past”.
Terwijl de natuurwetenschappen weer vooroplopen, 
zoals zij dat een paar honderd jaar geleden ook hebben 
gedaan en de rest maar wat achterblijft, geldt dit ook 
voor de economie. Zo geldt dit ook voor de theologie  
en zo geldt dit ook voor de medische wetenschappen. 
Ik denk, dat terwijl de natuurwetenschappers bezig 
zijn met het ontwikkelen van nieuwe modellen - waar 
we veel van kunnen leren - dit een gebied is waar het 
bedrijfsleven, de politiek, de kerk en de medische 
wereld zich nog weinig van aan trekken en zo zij dit  
al doen dan hoofdzakelijk door de gegevens te vertalen 
naar de redactionele, rationele, mechanische modellen 
zoals die op dit moment in die wereld nog overheersen.
In de economie zien we, zoals al genoemd, het Nationale 
Milieubeleidsplan NMP als een eerste - nog zeer in de 
kinderschoenen staand - binnenkomen van het ecolo-
gisch denken in het economische model, in de kerkelijke 
wereld. Ik geloof dat het CP ook een heel duidelijke 
indicatie is van het binnenkomen van een anders 
denken in het bestaande model aangezien de kerk, 
naar ik geloof te mogen aannemen, de milieuproble-
matiek in hoge mate heeft verwaarloosd in de belijdenis. 
Ik geloof dat nu, heel voorzichtig, een eerste poging 
wordt gedaan in Amerika en ook in Nederland om het 
medische model te doorbreken door psycho-socio- 
medische beleidvorming te gaan invoeren. Daarmee 
wil ik zeggen, dat in toenemende mate de medische 
wetenschap, en dan wel de zeer gespecialiseerde 
mensen die zich daar nu mee bezig houden, aan het 
ontdekken zijn hoe belangrijk het ecologisch aspect in 
de medische wereld is. Met andere woorden hoe groot 
de invloed van de omgeving is en het gedrag van die 
omgeving op het genezingsproces van de patiënt. U 
kunt zeggen: dat is een heel ander onderwerp, maar  

moeten worden doorgedacht en uitgewerkt, ten aan-
zien van het verruimen van het model dat nodig is  
om de milieuproblematiek het hoofd te bieden.
In Nederland zien we dan ook dat allerlei nationale 
groeperingen zich gaan bezig houden met de milieu-
problematiek. We zien rapporten van de SER, CPB, 
TNO, NCW, FNV, onze Koningin in haar kerstrede van 
december, het NMP, plotseling worden wij overstroomd 
met gegevens, rapporten en meningen maar ook met 
een hoop misverstanden, verschillen van inzichten en 
niet in de laatste plaats, de reden van de val van het 
kabinet. Alles draait om de milieuproblematiek, de 
existentiële vraag, de vraag om onze toekomst. Ons 
bestaan op deze wereld komt het paleis, het kabinet,  
de directiekamer maar ook de huiskamer binnen.
Dit algemene bewustzijnsverruimingsproces, want  
zo zou je het wel kunnen noemen - dat er plotseling 
zoveel mensen zoveel aandacht besteden aan deze 
ecologische problematiek - betekent naar mijn over-
tuiging een stuk verruiming van het bewustzijn. De 
vraag is wat daarmee gedaan wordt en dan kom ik 
weer terug op het begin van mijn betoog: ik geloof, dat 
er een nieuw verhaal, een nieuwe “story” moet komen. 
Het verhaal waar de mensen zich in thuis voelen; een 
verhaal waar de mensen hun probleem in herkennen; 
een verhaal waar de mensen ook oplossingen van de 
problemen zien.
De rapporten, waarover ik zojuist sprak en met name 
het NMP, zijn eigenlijk weinig geestelijk, weinig filoso-
fisch, weinig individueel gericht, het is zelfs nauwelijks 
economisch onderbouwd. Dat komt omdat nu eenmaal 
in het denkmodel van de westerse samenleving een 
ecologische invalshoek per definitie als een economi-
sche bedreiging wordt gezien. Vandaar dat economische 
aspecten, naar mijn overtuiging, heel secundair 
behandeld worden terwijl dat helemaal niet hoeft. In 
ieder geval vind ik deze rapporten geestelijk zeer arm. 
Er is een uitzondering. In het NMP staat een zinnetje:

“Een van de actiepunten zou moeten zijn de verin-
nerlijking van mensen tot een goed milieu gedrag”

Verinnerlijking, dat is het enige geestelijke signaal dat 
je in dit rapport vindt. Maar je vindt er nergens in wat 
daarmee bedoeld wordt en hoe je dat dan moet doen. 
Er wordt wel gewezen op de consumentenorganisaties 
en het wordt op andere organisaties afgeschoven maar 
in het beleidsplan staat alleen maar die ene zin, zonder 
verdere uitwerking daarvan.
Ik denk dat juist die verinnerlijking een hele belangrij-
ke factor is. Niet dat de uiterlijke aspecten niet belang-
rijk zijn, maar ook niet andersom, ze zijn allebei van 
belang. Dit soort tegenstellingen, waarvan wij in het 
westen vaak de neiging hebben ze te creëren van 
dingen die met elkaar samenhangen, is een van de 
positieve lessen die je kan leren door je te verdiepen 
in het Taoïstisch denken dat altijd de samenhang  
der dingen heeft gezien, ook als ze zogenaamd tegen-
gesteld leken.
Die noodzaak van het nieuwe verhaal komt voort uit het 
feit dat het bewustzijnsverruimingsproces op gang geko-
men is, maar dat het individu in hoge mate verward is 

een eindige ruimte. Dat is een onweerlegbare mede-
deling, maar er was toch een heel groot rapport voor 
nodig om dat uiteen te zetten. Vervolgens, kort na 
1972, kwam de energiecrisis en iedereen was het weer 
een beetje vergeten. Na de energiecrisis begint het 
weer wat op te leven en dan ontstaan een groot aantal 
rapporten, om een indruk te geven:

•  Interfutures van OECD
•  Global 2000 i.o.v. president Carter
•  Wold conversations strategy
•  North-South rapport van Willy Brand
•  A Charter for Nature, 1982, waarin erg duidelijk  

de noodzaak wordt geformuleerd van de menselijke 
samenleving om de natuur te beschermen. Merk-
waardigerwijze is dit VN-rapport middels een reso-
lutie aangenomen met een tegenstemmer: Amerika.

Dan komt de Worldcommission for Development and 
Environment, de zg. Brundtland commissie die het 
rapport ‟Our common Future” in 1987 doet opstellen. 
Dat wordt de basis voor bijna alle nationale beleids-
plannen die in voorbereiding zijn en met name het 
Nederlandse NMP. 
Hierbij wordt de heelheid van de aarde in samenhang 
gebracht met, en de link gelegd tussen het ecologisch 
en het economisch denken. Dat waren tot nu toe twee 
verschillende werelden.
Het is alleen wel zo, dat al die rapporten, die ver-
schrikkelijk goed in elkaar gezet zijn, toch primair  
een mondiaal karakter hadden en institutioneel waren 
opgebouwd met veel wetenschappelijke inbreng, in 
hoofdzaak gemaakt door ambtelijke apparaten. Al die 
rapporten, die op zich erg interessant zijn, bewegen 
zich toch in een soort circuit waar de gemiddelde 
burger in deze wereld nauwelijks contact mee heeft, 
nauwelijks mee communiceert of zelfs nauwelijks 
toegang toe heeft. 
We krijgen naar mijn overtuiging pas in 1988 de 
doorbraak van dat internationale circuit naar de basis, 
zou je kunnen zeggen, en daar heeft het rapport ‟Our 
Common Future” een soort brugfunctie in. In de 
commissie die dit rapport geschreven heeft zaten 
kabinet-ministers, mensen die verantwoordelijk zijn 
voor de dagelijkse zaken in hun land. Er is dus sprake 
van mensen die dichter aan het front, aan de werke-
lijkheid, stonden, zij het nog steeds op regeringsniveau.
Dan krijgen we in 1988, nadat ‟Our Common Future” 
begint door te dringen, plotseling dat dit hele proces 
zich versnelt. Dat het bewustvormingsproces van het 
milieu naar het lokale niveau naar het individuele 
niveau populairder wordt gepresenteerd. Niet alleen 
wetenschappelijk, maar ook in de media. Iedereen 
begint het te lezen en te zien en te ruiken. Ook de 
politiek begint wakker te worden. Ik denk dat dit 
misschien ook de reden is dat het Conciliair Proces op 
gang is gekomen t.a.v. de heelheid van de schepping 
omdat dit hele probleem zo actueel in de belangstelling 
van de mensen kwam. Eigenlijk had de kerkelijke 
wereld al vanaf 1972 mee moeten doen aan het denk-
proces om nu niet plotseling overrompeld te worden 
door een aantal vragen. Vragen die nog helemaal 
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In de tweede plaats is het gewoon een vervelend 
onderwerp omdat dit het bestaande model verstoort. 
Als de automobilist - dat zijn wij allemaal - moet gaan 
nadenken over ecologische en milieuaspecten dan is 
dat vervelend, want dat verstoort het normale model. 
Dat geldt ook voor het bedrijfsleven en alle geledingen 
in de maatschappij die het ecologische deel zo ver 
mogelijk van zich weg hebben willen houden omdat het 
storend is in het zogenaamde succesvolle model van 
vandaag. Vele modellen van vandaag zijn uitermate 
succesvol en dat leidt vaak tot verstarring omdat alle 
verandering, onafhankelijk waar deze plaats vindt, 
altijd als een bedreiging, als een storing en als onwel-
kom wordt beschouwd.
Als een derde element, last but not least, is dat het 
ecologische aspect introduceren in ons huidige model-
len altijd wordt gezien als een kostenverhoging. Het 
belemmert de groei, het tast de concurrentie kracht 
aan, het vermindert de groei, de koopkracht en dat is 
zo vastgeroest in ons huidige denkmodel, waardoor het 
verschrikkelijk moeilijk is om een milieuaspect mee te 
nemen in de nieuwe visies van de toekomst.
Opsommend dus:

• het links activistische 
• het storende in het bestaande succesmodel 
• het kostenaspect

Ik geloof dat alle drie aspecten niet meer reëel zijn, 
integendeel, dat ze alle drie ook op een andere manier 
kunnen worden uitgelegd. Daar kom ik straks nog op 
terug.

Na deze wat lange inleiding hoe het zo gekomen is, heb 
ik toch behoefte aan het tonen van enkele plaatjes die 
mij hebben geïnspireerd en die tonen in welk proces 
wij ons nu bevinden (zie volgende pagina).
Daarbij besef ik heel goed dat dit verhaal gepresenteerd 
wordt uit een westers denken, en dat westerse deel  
zal over enige tijd hooguit 10% van de totale wereld 
bevolking uitmaken. Je zou dus kunnen zeggen dat als 
je echt wilt praten over een mondiale oplossing vanuit 
een individuele verantwoordelijkheid dan zit je met  
die 10% in een heel klein, verwend circuit. Dat besef  
ik heel duidelijk; anderzijds geloof ik nog steeds in de 
oude wijsheid “verbeter de wereld en begin bij jezelf”.
Als wij in het westen niet beginnen het model te 
veranderen, dan kunnen wij het helemaal vergeten. 
Hopelijk zal een nieuw denken in het westen ook zijn 
invloed kunnen hebben op het voorkomen van nare 
ontwikkelingen in de rest van de wereld.

De aardbol kan gezien worden als een puur anorgani-
sche bol, die men dan de geosfeer noemt. Men kan de 
aarde ook zien als een bol waaromheen zich een laag 
heeft gevormd die de biosfeer wordt genoemd en de 
derde laag is een uitvinding van Teilhard de Chardin, 
die zegt dat er ook om de aarde een laag is die de 
geestelijke waarden bevat, onze uitvindingen, onze 
boeken, onze archieven. Ons hele informatiesysteem. 
In de ruimste zin van het woord, is een laag die dan om 
de biosfeer zit en daarbuiten zou je het de kosmosfeer 

in wat nu eigenlijk de belangrijkste pro blemen zijn en 
wat de oplossingen hiervan zijn. Hoe kan hij daar iets 
aan bijdragen terwijl dus de grote rapporten en de 
grote plannen hoofdzakelijk bezig zijn met regelgeving, 
met wetten, met kader, met strafbepalingen, heffingen 
enz. Er is heel weinig aandacht gegeven aan het feit dat 
er waarschijnlijk van binnenuit heel veel effectiever, 
efficiënter, kan worden verbeterd, dan van buitenaf. 
Nogmaals: het hangt met elkaar samen, het ene hoeft 
het andere niet uit te sluiten en ik denk, en dat geldt 
ook voor uw denken in het Conciliair Proces, dat we 
dan toch primair bij het individu zijn, want het individu 
is niet alleen maar iemand in een compartiment. Een 
individu is, behalve dat hij/zij een heel mens is, ook  
een huisvrouw of een huisman. Of hij/zij heeft een 
functie in het bedrijfsleven, in de politiek, in de medi-
sche wereld.
Het is niet primair van belang ervoor te zorgen dat er 
van buitenaf allerlei regels worden opgesteld, wat de 
individuele mens in zijn huishouden mag of niet mag, 
wat het bedrijfsleven mag of niet mag, wat de politiek 
vindt dat goed en niet goed is en wat de medische 
wereld wel of niet mag doen. Maar uiteindelijk komen 
alle veranderingen voort uit individuele acties, indivi-
dueel begrip en individuele creativiteit: de individuele 
wens tot verandering. 
Maar er is een kader nodig.
Als je tegenwoordig de kranten leest zie je bijna iedere 
dag artikelen die erop wijzen dat men het antwoord 
gewoon niet weet en dat men het ook niet wil horen. 
Onlangs stond in de NRC een artikel over het feit dat 
de ecologische aspecten zo verschrikkelijk moeilijk in 
het economische model binnen kunnen komen. Een 
heel verhaal - ook historisch toegelicht - en uiteindelijk 
staat in het artikel: het zal toch wel een keer moeten 
gebeuren dat het ecologische element als een volwaar-
dige norm wordt meegedragen in het economische 
model maar “hoe” wordt in het artikel niet aangegeven. 
De noodkreet wordt heel duidelijk geslaakt.
Heel recent stond er, tenslotte, een artikel in de  
Volkskrant, dat de automobilist en dat zijn wij hier 
hoofd zakelijk, eigenlijk vanuit een standpunt leeft  
van ‟het zal mijn tijd wel duren”. Met andere woorden: 
wij kennen de problemen wel en we horen er wel iets 
van, maar we weten niet wat we ermee moeten doen 
en omdat we dat niet weten gaan we maar zolang door 
met het model waarin we zijn opgevoed en waarin we 
ons op dit moment prettig voelen. 
Het is dus inderdaad zo, dat er zoveel verschillende 
verhalen op ons afkomen vanuit de politiek, vanuit  
de kerk, vanuit het bedrijfsleven en vanuit andere 
geledingen in de maatschappij. Het is voor het individu 
een verwarrende situatie geworden. Er zijn ‟too many 
different stories” om het zo maar te zeggen. 
Een van de oorzaken van de moeizaamheid waarmee 
het milieu- en het ecologisch denken in ons denkmodel 
wordt opgenomen, is, dat op milieuproblematiek het 
etiket zit van links activistisch, want vanuit die hoek 
is veel voortgekomen. Voor veel mensen heeft het dat 
etiket nog steeds.

figuur 1
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Net zoals het atoom 92 heeft ook de complexiteit van 
het menselijke organisme een omvang waarbij we naar 
een nieuw systeem toe zouden kunnen gaan. Specu-
laties! Maar omdat er een patroon in is en het zich al 
vele malen herhaald heeft, doet het mij in hoge mate 
geloven dat wij in de komende 50 jaar naar een heel 
nieuw systeem aan het groeien zijn. Dat is niet zo heel 
ver van ons vandaan en dat betekent, dat we er ons op 
moeten voorbereiden.

Wat ik wel hier even wil melden is, dat afgezien van  
het technische, fysische, en chemische proces dat hier 
getoond is, het heel interessant is dat zich in het hele 
proces een psychische kracht, je kan die ook een 
Goddelijke kracht noemen, geopenbaard heeft in een 
spirituele manifestatie. 
Daarmee wil ik zeggen, dat b.v. bij het ontstaan van  
het molecuulsysteem naar het celsysteem het aspect 
“Leven” zich manifesteert. 
In dit proces, dat bij het ontstaan van de dieren en 
misschien ook wel de planten - dat weet ik niet - er een 
soort bewustzijn ontstond, bewustzijn van de omgeving. 
Dat de mens als meest complex organisme naar die 
fase een zelfreflecterend bewustzijn heeft onwikkeld. 
althans, dat dat zichtbaar en bruikbaar werd.
Ik geloof - en ik geloof dan ook weer in het kader van 
het speculatieve denken - dat wanneer dit zo goed te 
beschrijven is, waarom zouden we dan niet verwach-
ten dat wanneer de aardbol straks zijn ongeveer 10 
miljard bewoners heeft bereikt en de complexiteit en 
de omvang leidt tot een nieuw systeem, dat ook hier 
een nieuw bewustzijn, een nieuw verruimd bewustzijn, 
een nieuw ecologisch bewustzijn zal zijn gegroeid dat 
nodig is om de volgende fase van de evolutie op te 
vangen.
Nu moet U mij niet vragen wat na deze fase gebeurt 
want dat wist het atoom ook niet voordat hij molecuul 
werd. Dat is een typische westerse vraag: “van wat 
dan?” en “waar gaat het dan heen?”
Ik denk dat u overigens vanuit uw achtergrond hierop 
beter kunt antwoorden dan ik.

Dan de ontwikkeling van de wereldbevolking. Duidelijk 
is te zien hoe snel de ontwikkeling de laatste jaren is 
gegaan. Voorlopig gaat het nog door in deze lijn en dan 
ziet u dat we over een jaar of 50 op het verzadigings-
punt zijn aangekomen (zie figuur 3).

We hadden het over de “story”, over wereldbeelden  
en over hoe men dacht over de wereld in het verleden 
en nu. Dit is om aan te geven dat het een doorlopend 
proces is en niet een statisch cyclisch proces. 
Hier heb ik de tijd van Plato aangegeven waarbij men 
dacht dat de aarde plat was. Ptolemeus komt met de 
visie dat de aarde rond is. Daarna Gallilei die stelt dat 
de aarde wel rond is maar dat zij zich niet het midden 
van de cosmos, maar zich in ons zonnestelsel bevindt. 
Tijden die dus aangeven dat er wereldhervormers  
kwamen, die steeds weer met een verruiming kwamen; 
niet een vervanging maar een verruiming. Dat is in  
de loop van de tijd steeds zo geweest en wat ik in het 
begin van het verhaal vertelde is dat de natuurweten-

kunnen noemen en daar zijn ook nog gradaties in aan 
te brengen.
In een net verschenen boek van de heer K. Zoeteman 
van VROM, genaamd Gajasofie, geeft hij veel meer 
sferen aan. Dit is alleen maar een plaatje, een model, 
misschien wel een “story”. Het probleem is dat een 
model nooit de werkelijkheid zal zijn, alleen maar een 
benadering. Modellen zijn heel nuttig om je gedachtes 
te ontwikkelen, maar ze zijn heel slecht als je denkt 
dat ze de werkelijkheid zijn.
Hoe vastgeroest wij in het idee zitten dat een model de 
werkelijkheid is, is dat wanneer je hier een landkaart 
ophangt en je vraagt: ‟wat is dat”, men zal zeggen 
‟Frankrijk”, maar het is de kaart van Frankrijk. Toch 
hebben wij altijd het gevoel, dat zo’n model de werke-
lijkheid is maar dat is het dus niet. Het is alleen maar 
een plaatje.
Uit figuur 1 blijkt niet dat er ook nog een tijdselement 
is, maar dat is er natuurlijk wel degelijk. Deze ringen 
zijn allemaal ontstaan in de loop van de tijd; in de loop 
van 4,5 miljard jaar.
De samenhang die hier symbolisch getoond wordt is 
eigenlijk de weergave van het ecologisch principe.  
De samenhang tussen de levende, de dode en de gees  -
te lijke werelden.

In figuur 2 zijn vier sectoren aangegeven welke een 
beeld geven van de evolutie van de laatste 15 miljard 
jaar. Daarbij is aangeven de tijdperiode en welke 
systemen er ontstaan zijn in de loop de evolutie:
1. Het atoom. Het systeem heeft zich geuit in een 
fysieke vorm, het atoom waterstof met het atoomgetal 
1 en in de loop der tijd zijn er steeds grotere atomen 
ontstaan waarbij het atoomgetal 92, uranium, het 
grootste in de natuur voorkomende is. In laboratoria 
zijn grotere gemaakt, maar de natuur is gestopt bij 92.
Daarmee was het groeiproces van het atoomsysteem 
beëindigd. Misschien was dan het hele evolutieproces 
geëindigd, maar dat is het niet want er ontstond een 
nieuw systeem; het molecuulsysteem dat een radicaal 
andere organisatiestructuur heeft. Het molecuulsys-
teem maakt het mogelijk dat het evolutieproces verder 
ging. Dat is hier in de tijd ook aangeven wanneer dat 
naar onze schatting ongeveer gebeurd moet zijn.
Vervolgens krijg je dat de molecuul over gaat via de cel 
naar het organisme. De mens is het meest complexe 
organisme dat er bestaat, vergelijkbaar met het atoom-
getal 92. Daar is een grens bereikt.

Het beeld dat ik U wilde schetsen is dat er zich, in  
de loop van de tijd, steeds nieuwe systemen hebben 
ontwikkeld en dat er steeds in die nieuwe systemen 
hele nieuwe krachten en hele nieuwe vormgevingen 
ontstonden.
Er ontstaat vervolgens een nieuw systeem n.l. de 
mensheid die zo langzamerhand het punt van 10 of 11 
miljard nadert, hetgeen het maximum aantal mensen 
op deze aarde zal zijn. Daarvoor zijn verschillende 
berekeningen, doch deze komen allemaal op ongeveer 
dit getal uit. Je zou dus kunnen zeggen, dat we wel 
naar een grens toe aan het groeien zijn en ik geloof  
dat ook de menselijke samenleving aan het groeien is. 

Chinese Tekens
CRISIS AS OPPORTUNITY
(wei jl)

The Chinese word for “crisis”  
is made up of two parts:  
“danger” and “opportunity”.
“Danger”, originally pictured as  
a man on the edge of a precipice.
“Opportunity”, a reminder of the 
seemingly small but important 
opportunity that can come out  
of danger.

figuur 6
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Wat ik heb willen proberen te bereiken, door deze 
plaatjes te tonen is om te laten zien dat alles met 
elkaar samenhangt. Nogmaals: wij bestaan uit atomen 
en moleculen, die al miljarden jaren oud zijn en je  
kan dus niet zeggen, dat de mens los van of boven de 
natuur staat. De mens is onderdeel van de natuur in 
dit proces van samenhang en volg-tijdelijkheid.
Wat ook duidelijk is uit de plaatjes is dat het van 
binnenuit is gegroeid, dat er steeds een psychische 
kracht was, of hoe je die kracht ook wilt noemen, die 
heeft gezorgd voor een proces, dat opgang bleef en die 
steeds tot nieuwe dingen leidde. Tot nieuwe vormen. 
Tot nieuwe systemen. Een sterk creatief gericht 
proces, een scheppend proces. Daarbij spelen innerlijke 
processen een wezenlijke rol. Aan de andere kant leiden 
die innerlijke creatieve krachten ook tot uiterlijke 
vormen, dus uiterlijk en innerlijk hangen met elkaar 
samen. Wat ik dus zou willen zeggen van de uiterlijke 
kanten - dat zijn dus die rapporten waar ik het over 
had - die gaan over groei en over werkgelegenheid en 
over winst en over milieu. Die zijn, zoals ik al zei, 
geestelijk heel arm. Ze gaan niet over in wat voor 
proces we eigenlijk zitten; hoe we ons kunnen herken-
nen in onze verantwoordelijkheid met ons zelfreflec-
terend bewustzijn. Hoe we ons bewust zijn van wat er 
fout is of wat er fout is gegaan en wat we daaraan 
moeten en kunnen doen.
De vraag is “waarom en wanneer is het fout gegaan?” 
Ik denk dat het gebeurd is in de 17e eeuw, toen de 
wetenschap zoveel wetten ging ontdekken, dat er 
specialisten nodig waren om die verschillende vak-
gebieden te kunnen volgen. Op dat moment begint men 
dus compartimentaal alles in te delen. In vakjes. En de 
wetten dus te hanteren als de wetten van God waar de 
mens de kennis en de beschikking over gekregen heeft. 
Dat in die tijd de mens ook steeds arroganter werd, dat 
de mens het gevoel kreeg dat hij met de ontdekkings-
reis inderdaad achter de krachten kwam die in het 
Goddelijk proces plaatsvonden en de wetmatigheden 
daarin. Dat hij dus de plaats van God kon innemen.
Het interessante is dat het in die periode dus duidelijk 
is, dat men zich probeert te bevrijden van de mystiek 
en te bevrijden van het religieuze argument omdat 
men zegt: we kunnen alles zelf.
Oorspronkelijk in het natuurwetenschappelijk denken 
van 2000 jaar geleden, waren het juist de onduidelijk-
heden of de verhoudingsgetallen, die ontdekt werden 
zoals Pi. Dat is de verhouding tussen de omtrek en de 
diameter van een cirkel. Een verhouding die wij niet 
kunnen uitdrukken in een getal in onze rationele 
denkwereld.
Een ander is de gulden snede. Een verhouding, die wel 
een cijfer kan krijgen ,maar dat cijfer is nooit precies te 
berekenen. Juist die verhoudingen noopten de mensen 
in die tijd tot het aanvaarden dat die verhoudingen van 
Goddelijke hand waren. Dat daar het mystieke element 
was waar de mens nooit achter kwam. De mensen in 
die tijd waren dus heel duidelijk bezig met het maken 
van berekeningen en het doen van metingen. Tegelijker-
tijd bleven ze heel erg geloven in religieuze krachten. 
In de 17e eeuw begint de mens zich de arrogantie te 
permitteren om zich daarvan te bevrijden.

schappers bezig zijn het beeld weer te verruimen naar 
samenhang en het begrip tijd. Er is een ontwikkeling 
aan de gang die daarmee samenhangt. Door de mensen 
die deze theorie ontwikkeld en zich met deze systemen 
bezig hielden werd voor ieder wereldbeeld weer een 
nieuw systeem bedacht. Voor ieder systeem werd in 
dat denken een nieuwe vorm gevonden en vervolgens 
leidde dat systeem in het denken tot bepaalde modellen. 
De modellen waren dus de platte aarde, de ronde 
aarde, de aarde is een deel van het zonnestelsel; de  
mechanische cosmologie. Het wereldbeeld is steeds in 
de loop van de tijd uitgegroeid en wij staan nu, van-
daag de dag, naar mijn overtuiging, mede in verband 
met die 10 miljard mensen en de complexiteit van de 
samenleving, voor het feit dat we naar een nieuw 
wereldbeeld aan het groeien zijn. Een nieuw beeld dat 
het ecologische aspect gaat meenemen in het denken.
Deze beelden zijn tot voor kort algemeen gebaseerd 
geweest op statische ruimtelijke modellen van de 
werkelijkheid, maar niet het tijdsaspect en ook het 
niet-samenhang aspect. Wij zijn nu bezig dat in de 
wetenschap te herontdekken, maar we zijn nog lang 
niet zover in de politiek en in het bedrijfsleven.
Wat bedoel ik met het statisch beeld en het vergeten 
van het tijdsaspect? In deftige bewoordingen kan je 
dat ook noemen het systeem-dynamisch denken dat 
tegenwoordig ‟in” is. Systemen zijn toch veel en vaak 
bedacht als modellen voor bepaalde onderwerpen, 
maar het dynamisch aspect daarvan is tot voor kort 
nooit belicht geweest.
Zoals u misschien van uw schoolboeken nog herinnert, 
is een typisch voorbeeld daarvan, het periodiek systeem 
van de elementen. Hier zijn alle elementen die wij 
kennen en indertijd zijn er ook elementen aangenomen 
dat ze er zouden moeten zijn, maar die nog niet waren 
uitgevonden. Hier zijn dus alle elementen, die in de 
natuur zijn aangetroffen, in kaart gebracht. Dat heet 
dan ook het periodiek systeem. Maar dat dit een 
volg-tijdelijk proces is geweest en dat daarin dus 
allerlei veranderingen zijn geweest en dat er nog 
steeds veranderingen aan de gang zijn, dat is iets dat  
je op school niet leert omdat ons denken zo ontzettend 
gericht is op systemen en modellen zonder daar een 
tijdselement in te brengen.
Ik geloof dus, dat het een heel belangrijk element van 
het nieuwe denkmodel is, om het ecologische element 
in ons denken en handelen in te brengen. De vraag is 
wat dat betekent.

Nog even een illustratie daarvan:
Ik noem dat ecologica, omdat het eigenlijk zo logisch  
is dat de economie en de ecologie bij elkaar horen.  
Figuur 6 geeft ook een beetje symbolisch aan, dat 
wanneer in ons denken alleen maar technologie en 
economie een rol spelen, dat stoeltje omvalt en ik denk 
dat we daar nu op dit ogenblik mee bezig zijn. Wanneer 
we niet gauw deze poot volwaardig mee nemen in deze 
driepoot dan valt de stoel, m.a.w. de menselijke samen-
leving en misschien wel het eigen bestaan, om. Zie 
figuren 4 en 5.

deze cosmos naar een chaos toe stevent en dat dus 
alles wat nu gebeurt gewoon een proces is waaraan  
we toch niets kunnen doen.
Krachten die in de natuurwetten worden gehanteerd, 
zoals de mechanische kracht en warmte, zijn allemaal 
fysieke aspecten, die gemeten kunnen worden en in 
bepaalde formules kunnen worden ingebracht. Maar 
de psychische kracht, de Goddelijke kracht, komt in 
die formules niet voor en komt in de plannen van 
milieu niet voor.
Ik geloof dus dat daar een enorme behoefte aan is en  
ik denk, dat u, vanuit uw kerkelijke wereld daar veel 
aan kunt doen. In ieder geval als de verinnerlijking,  
die in het milieubeleidsplan genoemd wordt, vorm gaat 
krijgen. Dat de mensen van binnen uit hun plaats gaan 
zien in het evolutieproces, hun verantwoordelijkheid 
gaan voelen en vervolgens daarnaar gaan handelen. 
Nu is dat een niet zo vreselijk makkelijk proces want 
we zitten nu met ongeveer 150 mensen in deze zaal 
maar er klinkt misschien iets van door en misschien 
dat er een wisselwerking ontstaat en dat u en ik straks 
wat anders tegenover een aantal dingen aankijken. 
Maar voordat dat verinnerlijkingsproces tot een 
grotere hoeveelheid mensen is doorgedrongen is dat 
natuurlijk een kwestie van tijd. Zoveel tijd hebben we 
niet meer, hoewel ik denk, dat we nog wel 20 - 30 jaar 
de tijd hebben om dit proces op gang te krijgen.
Dat is dus de kwalitatieve invloed die de kerk volgens 
mij moet hebben in dit milieudenken maar dat kan niet 
zonder de gekwantificeerde buitenkant.
Het probleem is, dat zowel vanuit de politiek, die een 
bepaald gevestigd belang heeft bij handhaving van 
bepaalde posities, ook het bedrijfsleven een bepaald 
belang heeft bij het handhaven van posities. Iedere 
groepering heeft een bepaald model van waaruit men 
werkt. Er zullen naar mijn overtuiging naast de verin-
nerlijkingsfunctie en de vergeestelijking van o.a. de 
Kerk en andere instituten, een aantal instituten 
moeten ontstaan, die los van overheid, los van bedrijfs-
leven informatie verschaffen over wat er aan de hand 
is wat het precies kost. Wat de toekomstige resultaten 
daarvan zijn en waarom het dus moet gebeuren. 
Hieraan wordt al gedacht.
Om een voorbeeld te geven: in de westerse landen, ook 
Nederland, is aan te nemen, dat binnen de komende  
5 jaar het aantal stortplaatsen voor huisafval vol zijn. 
Een gevolg daarvan is, dat de kosten voor storten 
zullen oplopen van zeg 20 gulden per ton naar 40- 50 
gulden. Als je dat doortrekt en dat geldt ook voor 
andere landen, m.n. Amerika, dan worden de kosten 
van het storten van huisvuil een steeds kostbaarder 
zaak. Het gaat zo ontzettend veel geld kosten, dat er 
een moment komt, dat er alternatieven zullen worden 
ontwikkeld.
Nu is de vraag: moeten we nu wachten totdat dat 
moment gekomen is, van: ‟nu lopen we helemaal vast, 
nu moeten we plotseling iets anders gaan bedenken”  
of moeten wij met ons zelflecterend bewustzijn als 
individu, vanuit ons handelen van vandaag, gaan 
nadenken wat met dat huisvuil kan gebeuren? Bijvoor-
beeld om het te hergebruiken, en voor een deel om er 
energie uit te halen. Ik geloof dat dit probleem aan de 

Overigens, even er tussendoor, iets over deze ver-
houdingen, deze ratio’s. Ratio’s komt uit het Latijn.  
Wij noemen in onze huidige wereld iemand rationeel 
als deze alleen maar met zijn hoofd kan denken en met 
zijn hart niet kan voelen. Terwijl de ratio in feite de 
verhouding is en in het verhouding-denken was het 
vroeger nu juist uitgerekend het samenspel tussen 
hart en hoofd. Op een wonderlijke manier is het woord 
ratio tegenwoordig heel anders terecht gekomen.
Zoals ik al gezegd heb, de natuurwetenschappers zijn 
bezig zich te herstellen van deze fout dat de samen-
hang verloren ging en dat een tijdselement en ook  
het mystieke element geen rol meer speelde.
In de wereld waarin wij leven is er nog maar weinig 
van terug te vinden.
Nu kom ik tot het punt wat wij als mensen moeten 
doen in het kader van dit ontwikkelingsproces en  
dit milieuprobleem. Ik geloof dat de rapporten die 
geschreven worden helemaal voorbij gaan aan de 
creativiteit van de individuen en aan de psychische 
kracht die in dat hele evolutieproces een belangrijke 
rol gespeeld heeft. Die ook binnen ons aanwezig is om 
daar iets mee te doen. Als men leest in die rapporten: 
er zal waarschijnlijk wel een ontwikkeling van tech-
nische innovatie komen, van technologische vernieu-
wing vanuit deze problematiek, dan houden we daar 
geen rekening mee. Als er wordt gezegd: “er zal wel 
iets in het gedrag van de mensen gaan veranderen”, 
dan houden we daar ook in dit rapport geen rekening 
mee en wanneer er gezegd wordt: “er zullen waar-
schijnlijk hier en daar wel economische voordelen  
zijn van een ecologische aanpak” dan houden we daar 
evenmin rekening mee. 
Het gekste van alles vind ik dat er in staat, althans in 
een van de scenario’s: ‟je weet niet of het buitenland 
ook zo zal reageren als wij, en als die niet ook zo 
reageren dan gaan we achterlopen in onze concurren-
tiepositie”. Dat vind ik zo’n merkwaardig argument. 
Natuurlijk begint de hele wereld - dat zien we toch - 
zich af te vragen wat we moeten doen. In heel Europa 
is er een tendens van: ‟het milieu is van belang”. Door 
voorop te lopen denk ik, dat je later, eerder beter kan 
concurreren dan slechter. Het zijn eigenlijk allemaal 
van die oneigenlijke argumenten die vanuit het huidige 
verstarde politieke denkmodel worden gehanteerd.

Nu kom ik even terug op de natuurwetenschappelijke 
ontwikkelingen. Wat Prigogine met name heeft aan-
getoond, is, dat alle ontwikkelingen in de natuur 
primair plaatsvinden vanuit een creatief onvoorspel-
baar psychisch element. Wel beïnvloedbaar, vanuit de 
huidige fase van onze evolutie, door onszelf, maar toch 
onvoorspelbaar vanuit niet evenwichtige situaties, 
komt het meeste creatieve voort in de evolutie van 
deze wereld. Alle modellen van de huidige natuur-
wetenschappen zijn gebaseerd op evenwichtsmodellen, 
op omkeerbare modellen en het begrip creativiteit 
komt daarin niet voor. Diegene onder U die misschien 
wel eens het begrip entropie zijn tegen gekomen, weten 
dat daarin het begrip creativiteit niet voor komt. De 
entrophie formule, is een fysisch-wiskundige formule, 
en wordt in vele kringen gehanteerd als het bewijs dat 
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dat zich daarop helemaal concentreert. Ook hier weer 
ecologische en economische voordelen door anders en 
beter naar de zieke mens te kijken.

Dames en heren, ik geloof en ik hoop dat de ecologische 
invalshoek, de nieuwe invalshoek is voor een nieuw 
verhaal; voor een nieuw wereldbeeld. Ik geloof dat dit 
in uw kring hanteerbaar is en ik geloof dat dit wereld-
beeld evengoed hanteerbaar is in de kringen van 
politiek en bedrijfsleven. Ik denk dus dat dit mede zal 
bijdragen tot die nieuwe sprong, die de mensheid in de 
komende 50 jaar zal maken naar een nieuw systeem.

Zelf was ik altijd heel geboeid door het getal 3. Ik weet 
niet hoe het komt, maar bij veel van mijn belevenissen 
in dit leven heeft het getal 3 een soort functie gehad. 
Dat vind ik ook terug in een aantal andere zaken. Het 
Taoïsme heeft het altijd over de samenhang van de 
mensheid, de aarde en de cosmos. De Christelijke 
wereld praat over de Vader, de Zoon en de Heilige 
Geest. De Franse revolutie praat over Liberté, Egalité 
en Fraternité. Het Concilliair Proces praat over vrede, 
gerechtigheid en heelheid van de schepping. De Bijbel 
spreekt eigenlijk over Geloof, Hoop en Liefde; en ik zou 
willen toevoegen - niet vervangen - aan deze uitspraken 
van drie-eenheden het nieuwe verhaal: de heelheid, de 
creativiteit en de leefbaarheid en het meeste daarvan 
de leefbaarheid.

Ik dank U.
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bevolking moet worden uitgelegd, wat de kosten gaan 
worden en wat jij, als individu daaraan kan gaan doen. 
Door voorlichting vanuit een zo objectief mogelijke 
hoek, kunnen deze zaken zichtbaar gemaakt worden. 
Dat zou één van de belangrijke doelstellingen moeten 
zijn voor de komende jaren: objectieve gekwantificeerde 
voorlichting over wat het probleem is en wat de oplos-
sing is.

Ik heb dat zelf meegemaakt in een project in Taiwan. 
Taiwan, een eiland even groot als Nederland, met 20 
miljoen mensen, en een gigantische snelle groei. Toen 
ik 5 jaar geleden begon met de overheid en de univer-
siteiten een project op te zetten dat nationaal zicht-
baar zou gaan maken wat die groei in de toekomst 
betekent voor de leefbaarheid van het eiland, is heel 
duidelijk geworden dat je daar onmiddellijk iets aan 
moet gaan doen om te voorkomen dat een economisch 
wonder van het Verre Oosten binnen 15 tot 20 jaar tot 
een ecologisch disaster van het Verre Oosten vervalt.
In het begin was daar absoluut geen respons op, want 
het economisch groeimodel was het enige model dat 
daar gold. Ik moet tot mijn grote genoegen en verbazing 
zeggen, dat nu, 5 jaar later, een rapport is uitgebracht 
waarin deze zichtbaarheid is aangetoond, dat er door 
dit rapport - maar niet alleen door dit rapport - een 
totaal andere instelling ontstaan is en dat het land,  
in tegenstelling tot 5 jaar geleden, nu ongeveer $ 4 
miljard per jaar uitgeeft om de ecologische rampen  
te herstellen en toekomstige rampen te voorkomen.

Een ander voorbeeld. Akzo-Chemie heeft al lang een 
proces in haar portefeuille dat succesvol draait met 
een heel goeie markt en prijs, maar waarbij slechte 
afvalstoffen ontstonden. Dat deed er niets toe want  
het proces was goed, het verkocht goed en de economie 
was goed. Toen echter de medewerkers begonnen na  
te denken over de invloed van alle processen en 
producten op het milieu (en dat gebeurt daar al een 
jaar of 3) werden deze processen en producten ge-
screend - ook de nieuwe - op ecologische effecten en 
waar ze zouden kunnen worden geminimaliseerd.  
Nu blijkt dus, door het ecologische element in het 
proces op te nemen, er een technologische innovatie 
ontstaat, een nieuw proces dus, dat a) economisch  
een beter rendement op levert en b) een technische 
vernieuwing is en c) ecologisch ongeveer 100-voudig 
beter is dan dat hetgeen het daarvoor was.

Als laatste voorbeeld wil ik de ziekenhuiswereld 
noemen. Uit een aantal artikelen, voornamelijk uit de 
Amerikaanse pers, heb ik berekeningen gemaakt van 
het feit dat een andere aanpak van de patiënt in het 
ziekenhuis voor de patiënt veel beter is, want hij wordt 
nu als mens behandeld en niet als patiënt. Als subject, 
niet als object. Niet alleen voor het functioneren van 
de mens, dus voor de kwaliteit van het leven, is dat 
goed maar dat bovendien blijkt dat gemiddeld 30% 
minder tijd in het ziekenhuis wordt door gebracht en 
dat 50% minder geneesmiddelen gebruikt worden.  
Dit is niet een verhaaltje van een incident, er zijn zeer 
veel proeven gedaan. In Rotterdam is een instituut 


