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13 december 1993, in ‘Management Team’, geschreven door Fred Krijnen

Nog twintig jaar om 
een ecologische ramp 
te voorkomen
Ir. A. Stikker en zijn prangende boodschap

ECOLOG IE

Na de publicatie van zijn boek Tao, Teilhard en 
Westers Denken in 1986 - in hetzelfde jaar behaalt hij 
een graad aan de Universiteit van Leeds - gaat Allerd 
Stikker terug naar Taiwan. Hij verricht daar samen 
met onderzoekers van de National Taiwan University 
een studie naar de ecologische effecten van de econo-
mische groei in dat land. “Iedere keer dat ik in Taiwan 
kwam werd het me duidelijk dat de kwaliteit van het 
leven - lucht, water, grond - slechter werd naarmate de 
levensstandaard steeg. The economical miracle of the 
Far East was naar mijn mening aan het afstevenen op 
the ecological disaster of the Far East. Doelstelling 
van dat rapport was de spanning tussen economie en 
ecologie in kaart te brengen. Daar heb ik veel van 
geleerd. Uiteindelijk heb ik vanuit Engeland de Ecolo-
gical Management Foundation opgericht.” Hij lacht 
even verontschuldigend. “Ze zullen wel vinden dat  
die Stikker een softe milieufreak is geworden,” zie ik 
hem denken. Dergelijk taalgebruik zal hij echter nooit 
daadwerkelijk bezigen. En soft is hij allesbehalve.  
Ir A. Stikker blijft een voormalige captain of industry.
Strak in het pak, goed gesoigneerd en zakelijk. Zijn 
stichting werkt onder andere nauw samen met Coopers 
& Lybrand. Momenteel wordt er een aantal projecten 
uitgevoerd waar grote Nederlandse bedrijven bij 
betrokken zijn. Hij kan daar alleen off the record wat 
over prijsgeven. Dat heeft met de concurrentiepositie 
van de betreffende bedrijven te maken. Voor deze 
bedrijven vormt ecologie namelijk een nieuw onderdeel 
van het strategisch beleid. “En dat zal de komende 
jaren meer het geval zijn,” voorspelt Allerd Stikker. 

“Daarom vind ik het ook zo belangrijk dat de  
stichting meewerkt aan het opbouwen van de ecolo-
gische modules voor het MBA-programma van  
NIMBAS voor de manager van de toekomst.”
“Ik denk dat het ecologisch bewustzijn bij de meeste 
bedrijven over zo’n vijf tot tien jaar tot onverwachte 
resultaten zal leiden. Maar dan nog zullen de opera-
tionele hoofden die verantwoordelijk zijn voor verlies 
en winst, daar moeite mee hebben.
Op dat niveau komt natuurlijk direct de vraag: wat 
betekent dat voor mijn profit performance? En hoe  
kan ik die verbeteringen meten en zichtbaar maken? 
Hiervoor hebben de stichting en Coopers & Lybrand  
nu een model ontworpen. Ik zie het als taak van mijn 
stichting om zichtbaar te maken dat zowel op korte  
als op langere termijn je concurrentiepositie in vele 
gevallen juist verbetert als je vooruitloopt op de 
milieuwetgeving.”
“De druk vanuit de maatschappij en de wetgeving voor 
verantwoord milieumanagement zal natuurlijk steeds 
groter worden. De kosten die daardoor ontstaan zullen 
steeds verder stijgen. Hoe eerder je begint met van 
binnen uit de organisatie te werken aan processen, 
productie en grondstoffen die niet vervuilen, hoe 
minder je straks in de kosten komt doordat er belas-
tingen, heffingen en boetes worden opgelegd.”
“Een bedrijf als 3M is zo’n twintig jaar geleden al 
begonnen met een programma dat polution prevention 
pays heet en spint daren nu garen bij.”

1984 was het jaar van de RSV- 
enquête. Maar voor Allerd Stikker 
is dat verleden tijd, hij richt zich 
op de toekomst. Op het milieu,  
om precies te zijn. De voormalige  
‘captain of industry’ heeft dan  
ook een prangende boodschap  
voor ondernemend Nederland.

Hij maakt tegenwoordig meer kilometers dan in  
zijn Akzo- of RSV-tijd. Zijn telefoon in Londen geeft 
onophoudelijk troosteloos gebrom. Pas na twee weken 
is het raak. Na een reis die hem onder meer naar de 
Verenigde Staten en Frankrijk voerde, is hij even in 
Nederland. De agenda voor die week vermeldt bespre-
kingen in Amsterdam, Den Haag, het zuiden van het 
land en Noorwegen. Door de telefoon is hij nog altijd 
ingenieur Allerd Stikker: alert en wat afstandelijk.  
Dé ir A. Stikker, voormalig topman van Akzo en RSV, 
zoals ook tv-kijkend Nederland zich hem uit 1984  
van de dagelijkse uitzendingen over de RSV-enquête 
herinnert.
De lokatie waar het interview uiteindelijk plaatsvindt,  
is echter geheel nieuw. De ontmoeting vindt plaats in 
het souterrain van een Amsterdams grachtenpand. 
EMF prijkt er op de bel. Dat staat voor Ecological 
Management Foundation. Ook Stikker zelf lijkt her-
boren. De gespannen gelaatstrekken zijn verdwenen. 
Ontspannen glimlach en gebronsd gelaat suggereren 
veelvuldig verblijf op de golfbaan. Een voor de hand 
liggende bezigheid voor een 65-jarige voormalige 
captain of industry. Maar niet voor Allerd Stikker. Als 
we zo doorgaan met het uitputten van het milieu, zo is 
zijn stellige overtuiging, zal het menselijk leven op 
onze aardbol ten onder gaan. Om dat te voorkomen zet 
hij zich volledig in voor het herstel van het ecologisch 
evenwicht. Merkwaardig voor een voormalig captain 
of industry. Vanwaar die omslag in zijn denken?

“Het is niet echt een omslag,” reageert hij.  
“Al sinds begin jaren zestig heb ik me bezig gehouden 
met de theorieën van Teilhard de Chardin over de 
evolutie van de aarde. Later ben ik in verband met  
de onder zeeboten voor RSV veel in Taiwan geweest.  
Ik heb me toen in de Chinese filosofie - het op de natuur 
gerichte Taoïsme - verdiept en wilde daar graag een 
studie over maken, maar had daar geen tijd voor.” 
Glimlachend: “In 1983 kreeg ik plotseling zeeën van 
tijd. Ik ben toen aan een boek begonnen over de over-
eenkomsten tussen het Taoïsme en de denkwijze van 
Teilhard de Chardin. Al schrijvend ben ik toen tot de 
conclusie gekomen dat in het evolutieproces de ecolo-
gische factor de komende dertig jaar doorslaggevend 
zal zijn voor de kwaliteit van het bestaan op aarde. Er 
moet iets aan ons ecologisch bewustzijn veranderen 
als we willen dat de mensheid overleeft.”

I NTERVIEW

“Ze zullen vinden  
dat die Stikker een 
softe milieufreak  
is geworden.”
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Ik herinner me dat we in 1972 als Raad van Bestuur 
bij Akzo professor Böttcher van de Club van Rome voor 
een lezing hebben uitgenodigd. Het bewustzijn was er 
wel, maar het navenant handelen was beperkt.” Dan 
feller: “Spijt zou betekenen dat ik het toen allemaal al 
had kunnen zien. Maar dat paste in de jaren zestig en 
zeventig niet in het overlevingsmodel.” 

Laat die avond treffen we Allerd Stikker bij toeval op 
een van de perrons van het Haagse Station Holland 
Spoor. De trein is vertraagd, zijn bespreking uitgelopen. 
De volgende ochtend wacht het vliegtuig naar Noor-
wegen. Een gedrevene in de koude herfstavond. “Ach,” 
zegt hij verontschuldigend. “Ik ben nu vijfenzestig.  
Ik hoop nog zo’n twintig jaar te leven. Dat wordt een 
spannende tijd. De komende twintig jaar zal blijken  
of we erin zullen slagen een ecologische ramp te 
voorkomen.”

Dat is een puur pragmatische invalshoek!
“Klopt, maar dat hoeft niet strijdig te zijn met mijn 
filosofisch getinte, conceptuele lange termijn invals-
hoek. Je moet ook realistisch zijn. Mensen in het 
bedrijfsleven die verantwoordelijk zijn voor verlies  
en winst, zijn vaak niet geïnteresseerd in filosofische 
conceptuele beschouwingen. Ze zijn geïnteresseerd  
in de vraag: hoe overleeft mijn bedrijf? Naar mijn idee 
is de milieuproblematiek een overlevingsaspect. Het 
bedrijfsleven is een strijdorganisatie. Mijn stelling is 
dat er op langere termijn, maar vaak ook op kortere, 
concurrentie- en winstvoordelen zitten in een verant-
woord milieubeleid. Het zou natuurlijk op langere 
termijn wel beter zijn wanneer het bewustzijn van de 
top van het bedrijfsleven ook een zekere filosofische 
inslag had en verantwoordelijkheid toonde voor de 
samenleving van de toekomst. Dat zal ook wel groeien. 
Alleen gaat daar veel tijd overheen. En die tijd hebben 
we niet meer.”

“Dennis Meadows - voor de Club van Rome schreef 
hij in 1972 het rapport The Limits to Growth -  
publiceerde voor de Rio-conferentie een tweede stuk: 
Beyond the limits. Net zoals in het rapport voor de 
Club van Rome doet hij daarin geen voorspellingen, hij 
geeft projecties. Een systeem-dynamisch model waar-
bij de samenhang tussen allerlei factoren zichtbaar 
wordt gemaakt. De resultaten van die modellen zijn 
uiterst alarmerend. Wanneer we niet snel beginnen 
met het beteugelen van de consumptie, de bevolkings-
groei en de vervuiling zullen we binnen dertig jaar 
echt door het plafond heen schieten. Dan zal er over  
25 a 30 jaar al sprake zijn van een tekort aan voedsel 
en grondstoffen. De mensheid zal dan worden gecon-
fronteerd met massale epidemieën en hongersnood. 
Dat betekent in feite dat ook het bedrijfsleven moet 
gaan werken aan nieuwe doelstellingen. Doelstellingen 
die beogen dat bedrijven binnen twintig jaar met  
hun grondstoffen, processen en producten naar een 
nul-emissie groeien en een nul-gebruik van niet 
vervang bare grondstoffen.”
“Of dat realiseerbaar is? Nee. natuurlijk niet. Maar je 
kunt het vergelijken met total quality. Ook daarbij 
wordt gestreefd naar zero defects. Nul wordt natuurlijk 
nooit gehaald, maar het bedrijfsleven heeft wel ontdekt 
dat het er met total quality dichtbij komt.”
“Het huidige bedrijfsleven heeft een marktbenadering, 
een financiële benadering en een sociale benadering. 
Daar zal ook een ecologische benadering bij komen. Je 
kunt dat vergelijken met sociaal beleid. Daar hield de 
top zich vroeger niet mee bezig. Tegenwoordig is het 
sociaal beleid op het niveau van de Raad van Bestuur 
geïmplementeerd.”

Er volgt weer die verontschuldigende glimlach. 
Akzo en RSV waren in de jaren zeventig redelijk 
prominente milieuvervuilers. Het rapport van de Club 
van Rome dateert van 1972. Het ecologisch bewustzijn 
van Allerd Stikker ontstond ruim tien jaar later. Is  
er wroeging, spijt? “Ik heb in mijn Akzo- en RSV-tijd 
milieu nooit als een major issue gezien, ik zag het 
meer als een sluitpost. Er was wel enig bewustzijn.  


