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LEVENS- 
BESCHOUWING

12 oktober 2004, in ‘Zingeving’ 

Mijn dank aan  
de schepping
Een leven vol zingeving

originaliteit ten aanzien van de natuur grotendeels 
heeft verloren. Radicaal dualistisch denken is een van 
de meest verontrustende aspecten van de westerse 
beschaving. “Als ik kijk naar de signalen van deze tijd 
dan ziet het er niet best uit. De bevolkingsgroei is nog 
steeds exponentieel, weliswaar in afnemende mate.  
De afgelopen twintig jaar zijn er jaarlijks gemiddeld 
vijfentachtig miljoen aardbewoners bijgekomen en  
dat geeft een enorme druk op het ecologische systeem. 
We zijn nu al met zes miljard mensen. Op een eindige 
planeet kunnen we niet oneindig groeien. Ergens 
tussen de acht en tien miljard mensen ligt een volume-
grens en is de situatie niet meer beheersbaar. Het is 
duidelijk dat we zonder correctie op een catastrofe 
afkoersen, het bestaan van de mens wordt bedreigd. 
De laatste honderden miljoenen jaren hebben we al een 
paar ‘near extinctions’ op onze planeet kunnen identi-
ficeren. De zwaarste ongeveer 65 miljoen jaar geleden. 
Na deze catastrofe ontstond een diversiteit die groter 
was dan daarvoor. Je zou sceptisch kunnen denken: 
“Wat maakt het dan uit dat we weer afkoersen op een 
‘near extinction’?! Maar het wil er bij mij niet in dat 
we dat als weldenkende mensen op ons geweten willen 
hebben.” Dat er na perioden van groei op bepaalde 
momenten discontinuïteiten ontstaan, waarna geheel 
nieuwe fenomenen ontstaan was een element dat 
Teilhard herkende in het miljarden jaren lopende 
evolutieproces in de schepping. In de volgtijdelijkheid 
van het ontstaan van atomen, moleculen, cellen, 
organismen, mensen en de mensheid zag hij bij iedere 
sprong naar vernieuwing een toename van complexiteit 
én van bewustzijn. Culminerend in een mondiaal 
bewustzijn bij de mensheid. Daar draagt ieder mense-
lijk individu met zelfreflecterend bewustzijn aan bij, 
hetgeen hij als co-creatief aanduidde. In deze ziens-
wijze schuilt volgens Allerd een belangrijke boodschap: 
“Wij mensen zijn mede verantwoordelijk voor de 
schepping. Vandaag de dag hebben wij een mondiaal 
bewustzijn van de water-situatie, van de armoedepro-
blematiek, van voedselschaarste, van broeikaseffecten 
en beleven we een mondiale communicatierevolutie. 
Individueel en collectief wordt de mensheid nu uitge-
daagd daar wat mee te doen. Dit inzicht heeft mijn 
leven veranderd.”

“Hoewel ik later in mijn leven meer actie heb onder-
nomen om catastrofes te helpen voorkomen, moet ik 
eerlijk zeggen dat ik lange tijd kansen heb laten liggen. 
Beginjaren zeventig was ik lid van de raad van bestuur 
van Akzo en ik weet nog goed dat Frits Bötcher in 
1972 een verontrustende presentatie hield over het 
door de Club van Rome gepubliceerde rapport ‘Grenzen 
aan de Groei’. De Club van Rome had meerdere toe-
komstscenario’s uitgewerkt en Bötcher schetste ook 
het zwartste scenario, het overshoot collapse scenario. 
Rond 2020 zou de situatie vreselijk kunnen ontsporen 
als er niet werd ingegrepen door overheden, instanties, 
bedrijven en individuele burgers. De raad van bestuur 
hoorde het met ontzag aan, maar ook met enige scepsis. 
Op dat moment was er nog weinig stimulans en lef om 
er iets aan te doen. Ook bij mij. Dat er zich vijftig jaar 
later een mogelijke mondiale catastrofe zou voordoen, 

Allerd Stikker is een markant 
mens. Hij bekleedde topfuncties  
in het bedrijfsleven en kende  
daarbij successen en tegenslagen. 
Daadkracht en sensitiviteit gaan 
bij hem hand in hand. Tot ver na 
de pensioengerechtigde leeftijd. 
Hij richtte de Ecological Manage-
ment Foundation op, waarmee  
hij de samenhang wil herstellen 
tussen technologie, economie en 
ecologie. Een bevlogen mens kijkt 
terug op een rijk leven met won-
derlijke gebeurtenissen.
Zijn fascinatie voor het vak scheikunde bracht hem  
in 1946 naar Delft. Uit stoffen met verschillende 
eigenschappen en kleuren kan plotseling een nieuwe 
stof ontstaan. Dit transformatieproces hield hem als 
chemisch technoloog wekenlang in de greep. Onder-
tussen vond hij wat hij niet zocht. “In het laboratorium 
was ik aan het reageren, destilleren en filtreren om 
een specifieke organische kleurstof te krijgen. Na 
weken minutieus ploeteren vond mijn hoogleraar het 
resultaat niet goed en moest ik opnieuw beginnen.  
Op een dag kwam ik op mijn studentenkamer terug en 
viel mijn oog op een plantje op het bureau. Gedurende 
de tijd dat ik die dag op het laboratorium had gewerkt, 
was er een bloem ontstaan met een prachtige kleur. 
Door de natuur bijna achteloos gemaakt uit aarde, 
licht, lucht en water. Ik was verwonderd en werd 
geraakt door een realiteit, die niemand kan verklaren. 
Deze ervaring vormde een onwerkelijk contrast met  
de technische wereld van getallen en tabellen. Hier 
werd voor mij de kiem gelegd van het besef dat de 
samenhang tussen technologie en ecologie was zoekge-
raakt, omdat ze zich voordeden als twee verschillende 
werelden. De Delftse wetten van de natuurwetenschap 
hadden niets te maken met de natuur van mijn bloem. 
De radicalisering van deze twee werelden drong toen 
niet zo tot me door. Ook ik was immers opgeleid om 
rationeel te denken en feiten te analyseren. Dat heeft 
me nog lange tijd achtervolgd. Het lezen van het boek 
‘Het verschijnsel mens’ van de jezuïet Teilhard de 
Chardin in 1963 was voor mij een ware onthulling. Hij 
inspireerde mij om niet alleen de samenhang tussen de 
zogenaamde tegengestelde werelden te zien, maar ook 
de tijdsdimensie in de evolutie te onderkennen. Deze 
briljante synthese van geloof, filosofie en wetenschap 
vind ik nog steeds erg verfrissend.”

Teilhard de Chardin (1881-1955) was een van de 
eerste westerse denkers die de ware samenhang 
tussen de binnenkant en buitenkant van alle universele 
verschijnselen opnieuw onthulde. Allerd betoogt in  
zijn boek ‘Tao, Teilhard en Westers Denken’ (1986) dat 
de westerse mens door de christelijke en wetenschap-
pelijke levenshouding zijn intuïtie, spontaniteit en 
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in. Dit onderwerp kwam op een wonderlijke manier  
op Allerd’s pad. Ook hier was Teilhard de Chardin de 
wegbereider. In 1992 las Allerd een recensie van het 
boek ‘The big bang never happened’ van Lerner. Bij 
lezing hiervan stuitte Allerd tot zijn verbazing op 
uitvoerige passages over Teilhard de Chardin. Uit 
nieuwsgierigheid zocht hij de schrijver - een astrofy-
sicus - in Princeton op. “Na de lunch vroeg hij mij om 
hulp. Hij had een patent verkregen op een succesvolle 
uitvinding, een nieuwe methode voor het ontzouten 
van zeewater ter voorkoming van waterschaarste. Het 
is gebaseerd op het type technologie, waarin ik veertig 
jaar geleden afstudeerde. Die samenloop van omstan-
digheden is toch geestig? Ik heb de handschoen 
opgepakt, want het is te gek dat er nog zo weinig besef 
is van het tekort aan water in de wereld voor mens en 
landbouw. Door het broeikaseffect is nog geen dode 
gevallen, maar jaarlijks gaan er wel vijf miljoen mensen 
dood aan het gebrek aan voldoende schoon water.”

“Innovatieve ontzoutingsmethodieken zijn zeer 
relevant voor het oplossen van de waterschaarste. 
Eigenlijk is dat heel logisch, want de watervoorziening 
van de aarde komt uit zee. Weinig mensen realiseren 
zich dat de hydrocyclus ervoor zorgt dat er elk jaar 
honderdtwintigduizend kubieke kilometer water aan 
de zee onttrokken wordt en in de vorm van regen 
grotendeels op de aarde valt. De aarde is in feite een 
grote ontzoutingsmachine. Het ontzouten is een 
natuurlijk proces, maar technisch zeer complex. De 
huidige technologieën zijn economisch en ecologisch  
op lange termijn niet duurzaam. Samen met TNO heb 
ik me in het ecologisch verantwoord ontzouten van 
zeewater vastgebeten. We maken goede vorderingen. 
Gelukkig zijn op dit gebied interessante ontwikkelingen 
gaande. In Spanje werkte men bijvoorbeeld al jaren 
aan de voorbereiding van een miljardenproject. Men 
wilde de waterstroom van de rivier de Ebro in het 
noorden van Spanje via kanalen verleggen naar de 
zeer droge landbouwgebieden in het zuiden. Ecologisch 
is het ingrijpen in natuurlijke waterstromen rampzalig. 
Water is er genoeg, want het landbouwgebied wordt 
omgeven door zee. Daarin zit weliswaar drie procent 
zout, maar als het ons lukt om dit op een technische, 
economische en ecologische verantwoorde manier  
aan het water te onttrekken, dan is de oplossing van 
een wereldprobleem een stap dichterbij. Het nieuwe 
Spaanse kabinet heeft besloten om het Ebro-project 
stop te zetten en twintig ontzoutingsinstallaties te 
bouwen. Dat is een enorme doorbraak in een moeizaam 
proces.”

Het duurt lang voordat mensen gevestigde belangen 
loslaten en oude stellingen verlaten. Voor het door-
breken van bestaande paradigma’s is een flinke dosis 
lef nodig. Ook Allerd ondervond weerstand bij de 
realisatie van zijn doelen. Toen ik begin jaren negentig 
met EMF begon, haakten veel mensen af op mijn 
verhaal. Het was te filosofisch en te ver van hun bed. 
Het pleidooi voor ecologie als wezenlijk onderdeel  
van de bedrijfsvoering werd als een linkse activiteit 
beschouwd. ‘Je bent gevaarlijk bezig’, zeiden bankiers 

was te ver van ons bed, dus bleven maatregelen uit.  
Er was een crisis in mijn maatschappelijke leven nodig 
om een wezenlijke wending te maken in de betrokken-
heid bij deze problematiek.”

In het begin van de jaren tachtig was Allerd direct 
betrokken bij een van de grootste catastrofes in het 
Nederlandse bedrijfsleven. Tien jaar lang was hij 
president van Rijn Schelde Verolme (RSV). De poging 
van regering, vakbonden en bestuur om de traditionele 
scheepbouw voor de nationale economie te behouden, 
was eigenlijk gedoemd te mislukken. In 1983 is de 
teloorgang onafwendbaar en worden ruim dertig-
duizend werknemers getroffen. “De laatste jaren 
waren dramatisch. RSV was een onbestuurbaar schip 
geworden. Telkens kwamen er cijfers met nieuwe 
tegenvallers. Continu voerde ik gesprekken met grote 
klanten, banken, vakbonden en ondernemingsraden. 
De slapeloze nachten kwamen toen duidelijk werd dat 
het echt fout ging, het was niet meer te redden. Heel 
triest. Al veel eerder wist ik dat de crisis onvermijdelijk 
was, onder andere door de opkomst van de lage lonen-
landen. In 1979 heb ik mijn ontslag ingediend, omdat 
harde maatregelen politiek onhaalbaar waren. Ze 
zeiden: ‘Je kunt nu niet weggaan, want anders denken 
de klanten en de banken dat het bedrijf kapot is’. Ik 
ben gebleven onder de voorwaarde dat ze binnen een 
jaar een vervanger zouden aanstellen. Dat is niet 
gebeurd en daarop volgden vier tropenjaren. Ik heb 
aan den lijve ondervonden dat het ontkenningsproces 
van een naderende crisis kan leiden tot een collaps. 
Dat is een harde les geweest.”

“Persoonlijk raakte ik veel kwijt. RSV viel om en ik 
ook. Ik floreerde in een sociaal model met vrienden, 
kennissen, commissies en commissariaten en dat was 
plotseling weg. Ook de maatschappelijke erkenning 
verviel. Het was een buitengewoon harde klap. Veel 
mensen willen eerder stoppen met werken om zich nog 
te wijden aan iets anders, maar ze durven veelal hun 
houvast niet op te geven. Ik was ook onzeker, maar 
moest wel springen. Achteraf was dit een belangrijk 
keerpunt in mijn leven, a blessing in disguise. Opeens 
zat ik maandenlang alleen in mijn appartement in 
Londen te schrijven aan een boek. In mijn zakelijke 
leven had ik daarvoor niet de geestelijke ruimte. Ik 
besefte dat ik een belangrijk stuk in mijn leven miste. 
Ik begon de samenhang tussen de rationele en mystieke 
kant van het leven te doorgronden. De bloem uit Delft 
kreeg nu pas echt zeggingskracht en ik besloot een 
bijdrage te leveren aan het herstel van de samenhang 
tussen technologie, economie en ecologie. In 1990 
richtte ik daartoe de Ecological Management Founda-
tion (EMF) op. Hiermee wil ik het ontkenningsgedrag 
bestrijden, want bij RSV had ik immers op microniveau 
geleerd dat het ontkennen van een naderende crisis 
eindigt in een catastrofe. Deze les van het leven pas ik 
nu toe op macroniveau.” 

EMF streeft naar een volwaardige positie van de 
ecologische dimensie in de strategie van bedrijven. In 
het werk van EMF neemt water een belangrijke plaats 

“Mijn eerste marginale actie pleegde ik in de jaren 
tachtig in Taiwan. Dat land kende ik goed uit mijn 
RSV-tijd, omdat ik persoonlijk betrokken was bij de 
miljardenorder voor onderzeeboten. Het economisch 
wonder van het Verre Oosten ging gebukt onder de 
ecologische consequenties van de onvoorstelbare 
groei. Met westerse en Taiwanese experts heb ik het 
‘Taiwan 2000 Report’ samengesteld, waarin we aan-
toonden dat economische groei en bescherming van 
het milieu goed kunnen samengaan. Het betrof een 
overzichtelijke situatie, want alle milieuproblemen 
waarmee ze op dit eiland te kampen hebben, veroor-
zaken ze zelf. In eerste instantie werkte de regering 
tegen, maar uiteindelijk hebben ze het rapport in 1989 
naar buiten gebracht. Onderin de hiërarchie van het 
ministerie van gezondheid bestond toen een klein 
kantoortje ‘Environmental Protection Agency’, met 
een minimaal budget. Nu is er een speciaal ministerie 
en worden er jaarlijks miljarden dollars uitgegeven 
aan het verbeteren en herstellen van de natuurlijke 
omgeving.” Allerd is te bescheiden om een recht-
streekse relatie te leggen tussen deze effecten en het 
gepubliceerde rapport. Het kleurt zijn opstelling als 
marginaal activist. Onopvallend en met volharding 
werkt hij aan projecten, die een grote bijdrage kunnen 
leveren aan het oplossen van problemen van wereld-
formaat. Als het succes op handen is, gaat hij weer  
op weg naar een volgende marginale actie. Of anders 
gezegd: de volgende marginale actie is op weg naar 
hem. Zijn leven staat bol van de serendipiteit, zoals  
hij de aaneenschakeling van toevalligheden noemt:  
je zoekt wat je niet vindt en vindt wat je niet zoekt.

De afgelopen jaren breidde de doelstelling van EMF 
zich ongemerkt uit tot het herstellen van de samenhang 
tussen economie, technologie, ecologie én theologie. 
“Twee maanden nadat ik me dat realiseerde zat ik 
tijdens een diner toevallig naast twee mensen van de 
‘Alliance of Religions and Conservation’. Ik ben recent 
als adviseur gevraagd om mee te denken over de vraag 
hoe de wereldreligies een actievere bijdrage kunnen 
leveren aan de bescherming van de natuur. Men heeft 
zich in het verleden meer bezig gehouden met de ziel 
van de mens, dan met de ziel van de aarde. De kerken 
beheren een onvoorstelbaar groot vermogen, waarmee 
ze daadwerkelijk macht kunnen uitoefenen. Zo bezit  
de Lutherse kerk in Zweden zeventien procent van  
het bosareaal en zijn er kloosterordes in de hele wereld 
die miljarden dollars pensioengelden en vermogens in 
aandelen beleggen. Het bedrijfsleven beschouwen ze 
echter nog steeds als een natuurlijke vijand. In plaats 
van als een belangrijke partner in hun streven naar 
een duurzame bos- en landbouw. Ik kom uit dat kamp, 
dus ik probeer door zeer voorzichtig handelen de 
geesten rijp te maken voor een andere oriëntatie.”

Een leven vol zingeving - dat is het beeld dat ontstaat. 
Allerd is oprecht verwonderd. “Het zien van de samen-
hang tussen de uiteenlopende gebeurtenissen in mijn 
leven vind ik een van de boeiendste fenomenen van 
mijn huidige levensfase. Deze voorvallen geven mij  
de innerlijke overtuiging dat ik onderdeel van de 

en bestuurders tegen me. Voor hen vormde ecologie 
een kostbare en hinderlijke verstoring van het succes-
volle economische model. Ik weet hoe het gaat, want ik 
zat immers jarenlang in datzelfde model. Ook ik deed 
toen niets. De eerste jaren van EMF waren eenzaam. 
Ik moest veel argwaan, verwondering en zorgen van 
mijn oude vrienden in het bedrijfsleven overwinnen. 
Er gingen verhalen dat ik in een oranje pij ergens in 
een Taoïstisch klooster zat te mediteren, omdat ik in 
de war zou zijn van de gebeurtenissen bij RSV. Na 
jaren overtuigd overkomen, lukt het me nu in de 
EMF-projecten daadwerkelijk bruggen te slaan tussen 
de gescheiden werelden. Ik zie in het bedrijfsleven een 
andere mentaliteit ontstaan. Het ecologische probleem 
is niet opgelost, maar wel geaccepteerd. Als katalysator 
probeer ik aan dit proces een kleine bijdrage te leveren.”

Allerd is een realistisch en optimistisch mens. Hij 
veronderstelt dat een overshoot collapse scenario 
tussen 2020 en 2030 onvermijdelijk zal zijn. Hoewel 
hij steeds meer positieve signalen waarneemt, is het 
zoveel mogelijk afvlakken van de catastrofe naar zijn 
mening de enige overgebleven optie. Er is geen enkele 
wereldregering of -organisatie, die de trage en massale 
ontwikkelingen kan keren, althans niet op relatief 
korte termijn. Het ontmoedigt hem niet. Mensen die 
denken dat ze als eenling in dit krachtenveld niets 
kunnen doen, vinden bij hem geen gehoor. “Heb jij wel 
eens onder een klamboe geslapen waar één mug 
aanwezig was? EMF bestaat ook maar uit een secreta-
resse en mijzelf. Het is een echte onemanshow met een 
netwerk. Naar aanleiding van mijn initiatieven zie ik 
echter wel dingen gebeuren. Voor deze kleine verwor-
venheden ben ik dankbaar. De marginale actie is mijn 
levensweg. Mijn inspirator, de priester Thomas Berry, 
gaf me indertijd dat inzicht. Hij was president van de 
American Teilhard Association en doceerde interreli-
gieuze studies aan de Katholieke Fordham Universiteit 
in New York. Op een herfstachtige middag in 1984 zat 
ik met hem onder een eikenboom aan de Hudsonrivier 
net buiten New York. Het manuscript van mijn boek 
‘Tao, Teilhard en Westers denken’ was net klaar. 
Hoewel een vergelijkende studie het doel was, heeft het 
schrijfwerk me inzicht verschaft in de kwalijke kloof 
tussen economie en ecologie. Berry en ik filosofeerden 
over de vraag wat ik met mijn opgedane inzichten zou 
kunnen doen. We staarden naar de overkant van de 
rivier en hij schetste drie manieren om als individu  
bij te dragen aan een betere wereld. De eerste is de 
radicale actie. Thomas Berry zelf is een echte activist, 
iemand die houdt van tetteren en kletteren. Hij begreep 
dat deze aanpak niet bij mijn karakter past. De tweede 
manier is dat je binnen structuren werkt aan verande-
ringen en verbeteringen. Ik was net gepensioneerd  
en kon met mijn RSV-achtergrond niet zomaar een 
bedrijf binnenlopen om te vertellen dat het allemaal 
anders moest. Dat zou niet in goede aarde vallen. De 
derde aanpak is de marginale actie. De essentie is dat 
je binnen de contouren van actuele vraagstukken 
plekjes vindt waar jij als katalysator iets teweeg kunt 
brengen. Als de effecten van jouw acties zich ver-
spreiden, groeien en buiten jouw gezichtsveld gaan 
vallen, dan laat je het weer los. Deze weg ben ik gegaan.”
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schepping ben en tegelijkertijd ook schepper. Ik zeg 
wel eens provocerend ‘ik bén de schepping’. Een 
splitsing tussen schepper en schepping vind ik niet 
vruchtbaar. Zodra je de term schepper gebruikt, zie je 
iemand voor je die alles regelt en de mens die geregeld 
wordt. Voor mij is het leven eerder een wonderbaarlijke 
wisselwerking tussen de dingen die we wel en niet 
kunnen sturen. Voor de een is het God of Boeddha  
dié die twee zaken bijeen brengt, voor mij is dat de 
schepping. De wonderbaarlijke samenhang van ont-
wikkelingen in mijn leven, die hier op deze aarde al zo 
zichtbaar is, brengt mij tot geloof in de heelheid van de 
schepping. Is het niet wonderbaarlijk dat mijn lichaam 
bestaat uit atomen en moleculen, zoals water, die meer 
dan tien miljard jaar scheppingsgeschiedenis hebben 
meegemaakt? Dit besef geeft me een diep gevoel van 
verbondenheid met de schepping waar ik onderdeel 
van uitmaak, vandaan kom en ook weer heen ga. In  
de veilige schoot van de schepping zonder begin en 
zonder einde. De Chinezen zeggen ‘My birth and my 
death are moments in the eternal process of transfor-
mation’. Mijn dank aan de schepping is groot. Ik zou 
dit gevoel zo vreselijk graag overbrengen aan mensen. 
Een waarschuwing is echter op zijn plaats, want het 
geluk komt je niet aanwaaien. Je moet aandachtig 
kijken en luisteren. Lef hebben om kansen te grijpen 
als ze zich aandienen. In vele talen worden we hierop 
gewezen: ‘Nur der Tüchtige hat Glück,’ zeggen de 
Duitsers. En de Fransen: ‘La chance favorise 
seulement des esprits prepares.’

De rode draad in het leven van Allerd is het herstellen 
van de samenhang tussen schijnbare tegenstellingen, 
zoals economie en ecologie, schepping en schepper, het 
mannelijke en het vrouwelijke, et cetera. Belangrijke 
inspiratiebron daarbij is de Tao Te Ching, een verza-
meling cryptische uitspraken uit het Taoïsme. “Tegen-
stellingen hebben een onderlinge uitwisseling nodig, 
omdat ze bestaan bij de gratie van elkaar. De wijsheid 
en de werkelijkheid liggen in het midden. Door te 
kiezen voor een middenpositie krijgt de radicalisering 
geen kans. Het herstellen van de tegenstelling tussen 
man en vrouw is daarbij een zeer fundamentele aan-
gelegenheid, omdat deze andere tegenstellingen 
versterkt. De schepper associëren we met het manne-
lijke en de schepping met het vrouwelijke. Economie  
is een zaak van mannen en vrouwen zijn meer met 
ecologie bezig. Wat zou het mooi zijn als er in mannen 
meer ruimte komt om vrouwelijke kwaliteiten te 
ontwikkelen en vice versa. Voor mij staat de androgyne 
Chinese godin Quan Shih Yin symbool voor deze 
integratie. Zij wordt gezien als de godin van het mede-
dogen en haar naam luidt veelzeggend ‘Zij die de 
geluiden van de wereld hoort’. Ze speelt een belangrijke 
rol in mijn leven. Haar verschijning wordt toegelicht in 
de witte lotus soetra. Uit een modderige waterpoel kan 
een mooie, witte lotusbloem te voorschijn komen. Dat 
is de boodschap van de hoop. Het treft me diep om in 
de avondfase van mijn leven weer met een bloem bezig 
te zijn. Ik zie het als een soort afronding.” 




