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EVOLUTIE ECOLOG IE

informatie. Informatie die wij alleen maar met een 
knopje bijvoorbeeld, even kunnen aanzetten. Ik haal 
dit gewoon met deze radio uit de lucht. Maar deze 
lucht zit vol met informatie, op allerlei manieren. 
Alleen het probleem is, hebben wij allemaal een extern 
apparaat of een intern apparaat in ons hart of in onze 
ziel om die signalen op te vangen? Nou is dit met een 
radio heel makkelijk, het is niet altijd zo makkelijk. 
Maar de noösfeer is een sfeer van geestelijk goed en 
heeft een spiritueel karakter. Maar een van de aspec-
ten die wij eigenlijk nu pas duidelijk beginnen vast te 
stellen en wat tot voor kort nog heel onduidelijk was,  
is dat dit niet een gegeven is waar je een plaatje van 
maakt and that’s it, maar dit is een ontluikend proces 
geweest.
Dit is in de loop van vier en half miljard jaar ontstaan. 
Er is een tijdselement, er is een groei-element in dit 
hele proces waar te nemen en dat wordt evolutie 
genoemd. Een proces van binnenuit. Als ik dan bij het 
volgende plaatje iets meer in detail in mag gaan op het 
proces dat de evolutieontwikkelingslijn heeft gevolgd. 
Rechts naar beneden is het tijdselement aangegeven. 
Het gaat hier dus om hele concrete tijdvakken Aan de 
rechterkant naar boven heb ik systemen aangegeven, 
die in de loop van die tijd ontwikkeld zijn in het 
evolutie proces. Linksonder de vormen die de systemen 
hebben gekregen en dan linksboven dat merkwaar-
digerwijze tijdens het hele, laat maar zeggen wat  
meer chemisch, fysisch, biologisch proces er ook heel 
duidelijk altijd een spirituele factor is geweest, die zich 
openbaarde. En spiritueel is dus een onlosmakelijk 
geheel van het evolutieproces en dus ook van het 
proces waar wij nu vandaag in zijn.
Ik wil u even een paar kenmerken van het proces 
noemen, omdat die namelijk interessant zijn om ze  
te herkennen in onze problemen van vandaag. 
In de eerste plaats blijkt in toch dit wat Delftse plaatje, 
maar tot mijn genoegen zijn hier een recordaantal 
Delftenaren aanwezig bij deze bijeenkomst deze keer, 
dus daar voel ik mij dan ook wel wat thuis. In dit 
Delftse plaatje ziet u die concentrische cirkels. Ik heb 
bewust het hiërarchische model niet gekozen, maar 
het uitdijend model, bewegend en dynamisch, dat daar 
bijvoorbeeld het systeem atoom, waar het heelal wel 
zo’n beetje mee begonnen is, dat dat een grens heeft 
bereikt en dat bij een atoomgetal tweeënnegentig, het 
atoomsysteem qua omvang en qua complexiteit een 
grens had bereikt. Welnu, deze concentrische cirkels, 
die ik aangegeven heb, geen iedere keer waaraan dat 
er een grens is geweest in het evolutieproces, waarna 
en geheel nieuw systeem ontstond. Dit is niet een 
droom, dit is niet een verhaal, wel een beetje een 
verhaal, maar het is een beeld wat wij als mensheid nu 
zo langzamerhand toch wel redelijk wetenschappelijk 
kunnen ondersteunen. Het evolutieproces is altijd een 
proces geweest waarbij drempels moesten worden 
overbrugd om weer naar een nieuw systeem te gaan, 
als een systeem op zichzelf een grens van complexiteit 
en omvang had bereikt. 
Als ik even al die systemen mag overslaan, want die 
zijn op zichzelf allemaal buitengewoon interessant, 
maar daar is nu geen tijd voor, dan zie ik nu in de 

Dames en heren, ik wil u vandaag 
proberen een verhaal te vertellen; 
een verhaal is altijd een mengsel 
van fantasie en werkelijkheid en 
soms is het moeilijk om de twee 
te onderscheiden. Het zal een ver-
haal worden dat gezien mijn oplei-
ding en afkomst wat links gericht 
is, maar daar bedoel ik niet mee 
wat u waarschijnlijk denkt, want 
daar ben ik zelf altijd ook over in 
de war, namelijk linker hersenhelft 
en rechterhersenhelft die precies 
het tegenovergestelde blijkbaar 
weergeven wat wij in de politiek 
links en rechts noemen.

Het gaat in dit verhaal over veranderingsprocessen  
en ik zal u niet lastigvallen met begrippen als holisme, 
systeemdenken, paradigma’s of transformatie. Ik zal 
aan alle kanten proberen een verhaal te vertellen over 
veranderingsprocessen waar al deze begrippen wel 
impliciet in aanwezig zijn. Het is de bedoeling van het 
verhaal om zichtbaar te maken dat de veranderings-
processen waar we vandaag de dag middenin zitten in 
deze wereld, dat die passen in een soort evolutieproces. 
Vandaar dat dit verhaal een eigenlijke tijdsspanne van 
ongeveer vijftien miljard jaar omvat en aangezien dit 
wel erg lang is, zal ik het behoorlijk inkorten. Daarbij 
zal duidelijk worden, hoop ik, dat het veranderings-
proces van vandaag en de mensen van vandaag daar 
een wezenlijke rol in spelen, in het evolutieproces. Niet 
een passief proces maar een door de mensen beïnvloed 
proces en dat die rol van de huidige mens en mensheid 
in deze wereld van vandaag ook een hele duidelijke 
spirituele invalshoek heeft, ook in onze zaken. Als 
kleine opmerking nog even erbij, ik ben mij er zeer wel 
van bewust dat het verhaal vanuit een Westers denken 
wordt gepresenteerd. Ik wil u een paar plaatjes tonen 
tijdens dit verhaal en het eerste plaatje geeft een wat 
ongebruikelijk beeld van deze aardbol, verdeeld in drie 
gebieden. De kern van de aardbol, wat deftig weleens 
de geosfeer genoemd wordt, is voornamelijk anorga-
nisch van samenstelling en is in de loop van de tijd 
gegroeid zoals die nu is. Daaromheen is de biosfeer, de 
levende wereld, de planten, de dieren, mensen en dat 
is hoofdzakelijk van een organisch karakter en 
daarom heen heb ik getekend de kring van de noösfeer, 
een door de Teilhard de Chardin bedacht woord, 
waarmee hij aangeeft dat er nog een andere wereld is 
op onze aardbol, die er heel duidelijk bij hoort en dat  
is dan laten we zeggen het reservoir van het geestelijk 
goed dat wij mensen in de loop van de geschiedenis 
creëren. Je zou het kunnen noemen de menselijke 
kennis, ervaring in de ruimste zin des woord. Je kan 
ook muziek zeggen. De noösfeer zit vol met informatie. 
Deze lucht waar wij hierin kijken zit ook vol met 
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aantal grafieken getoond, waarin u ook niet in detail 
naar hoeft te kijken, maar er zijn zeer veel ontwik-
kelingen die in kaart te brengen zijn vandaag de dag, 
waaruit je kunt afleiden dat wij met een enorm ver-
snellingsproces bezig zijn, terwijl het evolutieproces 
van het hele heelal naar schatting vijftien miljard jaar 
geduurd heeft en van de aardbol ongeveer vier en een 
half miljard jaar, zien wij dat nu vandaag de dag het 
evolutieproces met een enorm snel tempo verder gaat. 
Dat komt onder andere omdat de evolutie van de 
mensenhersenen heel snel, het aantal mensen op deze 
wereld gigantisch snel toeneemt en last but not least, 
dat onze overdracht van kennis en ervaring gaat via 
onze hersenen, via de universiteiten, via de overdracht 
van kennis die niet via het genetische proces hoeft te 
verlopen. Het genetisch proces is per definitie een 
proces dat langzaam verloopt. Maar wij in de noösfeer 
hebben de evolutie op een plan gebracht dat genetische 
voortplanting daar geen rol speelt. 
Een klein, maar belangrijk aspect van al deze curven  
is dat wanneer je ernaar kijkt (volgende plaatje met  
als voorbeeld de wereldbevolking), waar je ziet hoe in 
de laatste paar honderd jaar wereldbevolkingstijging 
zo ongelooflijk snel is gegaan, dat weten we allemaal, 
maar het is toch goed om dat nog eens een keer zo te 
zien. Als je het jaar 2020-30 zo ongeveer neemt en 
deze grafiek zou aanvaarden als een juiste, dan zou je 
uitkomen bij de tien miljard en dat is dus een magisch 
getal zou je misschien kunnen zeggen waar bij je je 
gaat afvragen: zijn we dan aan de grens? Dus ik wil er 
mee aangeven, we praten niet over theoretische zaken 
op zeer lange termijn, we praten over een zaak die de 
twintigers onder u, wanneer ze vijftig jaar zijn, daar 
middenin zullen zitten en zich daar dus ook rekenschap 
voor moeten geven en waarschijnlijk moeten denken 
aan andere systemen en andere modellen dan wij nu 
vandaag gewend zijn.
Dan kom ik inderdaad op het volgende plaatje waar ik 
dit versnellingsproces nog eens even weergeef in wat 
bij de mensen in de afgelopen tweeduizend jaar aan 
denkmodellen zijn ontwikkeld over het beeld van de 
wereld. Ook hier zie je dus weer een concentrisch 
plaatje, namelijk het beeld van de wereld wordt steeds 
ruimer, het wordt steeds groter, het wordt steeds 
complexer. Dat is eigenlijk nog maar heel kort geleden 
begonnen. Vijfentwintighonderd jaar geleden ongeveer, 
is de mens gaan denken over de verhouding tussen 
mens, aarde en heelal in een wat meer systematische 
manier. Nog maar een kleine dikke tweeduizend jaar 
geleden dus. En daarbij, bij dat denken over die ver-
houding werden wetmatigheden ontdekt. Als ik even 
twee wetmatigheden mag noemen die al heel oud zijn 
en die men toen ook ontdekt heeft in dat denken, is de 
gulden snede. De verhouding van nul komma zes één 
acht, die overal terug te vinden is in allerlei verschijn-
selen van de natuur en ook het hele merkwaardige 
getal pi, de verhouding tussen de omtrek en de diameter 
van een cirkel. Niet in een getal weer te geven in onze 
rationele denkwereld. Het is zelfs ook geen irrationeel 
getal om in wiskundige termen te spreken. Het is een, 
zoals dat heet, heel merkwaardig, een transcendent 
getal. Je zou kunnen zeggen: de verhouding tussen de 

mensheid van vandaag, dat wij met een ijl tempo naar 
zo een nieuwe grens aan het groeien zijn. Zowel de 
complexiteit van onze samenleving als de omvang van 
onze samenleving gaat geloof ik naar een grens toe. De 
grens die ik hier heb aangegeven en waar verschillende 
wetenschappelijke instituten zich over buigen, maar 
waar natuurlijk nooit het juiste antwoord van kan 
worden verwacht, maar wel een indicatie, is dat er  
een grens ligt aan het aantal mensen, dat deze aardbol 
kan dragen. Het draagvlak van deze aardbol is ergens 
beperkt en dat zal weleens bij de tien miljard mensen 
kunnen liggen. En tweede punt dat ik zou willen 
noemen is dat ondanks het feit dat deze drempels 
iedere keer overschreden werden in het evolutieproces, 
er altijd samenhang is geweest en gebleven tussen de 
verschillende ontwikkelingen. Het is niet zo dat een 
nieuw systeem het vorige systeem omverwierp. Het  
is zo dat het nieuwe systeem het oude system in zich 
borg, maar naar een ruimere dimensie ging.
Die samenhang, je zou het kunnen noemen ecologie 
van de aardbol, is in feite de samenhang van alles met 
alles, maar dat is zo een verschrikkelijk vaag begrip, 
dat ik hier probeer aan te geven dat het geen vaag idee 
is, maar dat er echt een samenhang is geweest en ook 
altijd zal blijven. Een ander aspect dat ik zou willen 
noemen van dit evolutieproces is, dat een kenmerk is, 
dat er altijd enerzijds een patroon was, een soort raam-
werk waarbinnen zich het feit afspeelt en anderzijds 
toch ook altijd weer een toeval. Een samenspel tussen 
een patroon en toeval. Iets waar wij in ons dagelijks 
leven voortdurend mee geconfronteerd worden. Je zou 
kunnen zeggen: het evolutieproces heeft altijd keuzen 
gemaakt, maar heeft die keuzen gemaakt uit kansen. 
Het is dus niet deterministisch, het is ook niet alleen 
maar toevallig, maar het is ergens een combinatie van 
de twee en dat maakt het zo onbegrijpelijk, maat 
tegelijkertijd ook zo boeiend. Ik geloof dat wij mensen 
van vandaag ook voor een groot aantal keuzes staan, 
dat er een patroon is in dit model, dat er toevallige 
omstandigheden zijn en dat wij sterk zullen moeten 
luisteren en kijken naar de keuzen die we hebben en 
de kansen die we nemen. Waarbij dan altijd zal blijven 
bestaan volgens mij hetzelfde wat je hier waarneemt, 
het is allemaal onvoorspelbaar wat er gebeurt en 
gebeurd is, maar het is wel beïnvloedbaar.
Dan nog even de spirituele manifestaties. Tijdens dit 
hele proces is er dus iedere keer weer iets nieuws 
gebeurd. Er is leven ontstaan, er is bewustzijn ontstaan 
bij de dieren, er is zelfbewustheid ontstaan en er 
ontstaan nu zo langzamerhand, we hebben dit vandaag 
en gisteren al een paar keer gehoord, een soort mon-
diaal of globaal bewustzijn. En dit zijn de spirituele 
aspecten van het evolutieproces. En daar zitten wij zelf 
ook middenin. Nu is die noösfeer, die ik eerder genoemd 
heb, dus het gebied waar wij mensen en mensheid op 
het ogenblik bezig zijn die snel te vullen. De noösfeer- 
dichtheid stijgt met een enorm tempo. En daarom zou 
ik graag de noösfeer nog weer een keer apart willen 
bekijken bij het volgende plaatje. De noösfeer, waar  
dus de menselijke denkwereld en de inventiviteit en 
spiritualiteit zich afspeelt, gaat door een enorm  
versnellingsproces. Ik heb hier een onoverzichtelijk 

dat de aarde rond was met veel moeite, maar wel het 
centrum van het heelal met daarop de mens ook als 
het centrum van het heelal, dat was het beeld van 
toen, dat Galileo met het idee kwam, nee die aarde is 
helemaal niet het centrum, de aarde is één van zes 
dachten ze toen, nu weten we negen, planeten rond het 
zonnestelsel, dus volstrekt secundair. En dat was ook 
weer zowel wetenschappelijk als geestelijk, spiritueel, 
een hele grote drempel om te overschrijden. En u weet 
allemaal wat er met Galileo gebeurd is en u weet ook 
dat wij nu pas vandaag de dag waarnemen dat de 
Katholieke kerk zich gaat afvragen of dat eigenlijk  
wel een juist standpunt is geweest van hen en zo lang 
duurt dat dus, die drempeloverschrijding. Ik noem dat 
allemaal, omdat ik hoop dat u de lijn kunt vasthouden 
dat wij nu ook weer in deze wereld van vandaag voor 
een grote drempeloverschrijding staan.
Naar mijn gevoel de drempeloverschrijding om het 
ecologische, het samenhangende aspect van onze 
aardbol in de gaten te krijgen. En we hebben zoveel 
dingen gedaan om dat te vergeten dat het veel moeite, 
tijd en aandacht kost om dat weer voor mekaar te 
krijgen. Als ik even twee andere voorbeelden mag 
noemen. 
Men heeft dan uiteindelijk dit verlaten, men is naar 
een grotere ruimte gegaan, hoewel Europa nog steeds 
bestaat en China, het is dus niet weg, maar het is 
anders, is er in het volgende plaatje, steeds meer door 
die wetmatigheden die ontdekt werden, werd men 
steeds geraffineerder in het ontwikkelen van ruimte-
modellen. En ik toon hier dus het periodiek systeem,  
u misschien nog wel bekend uit uw schooljaren of hier 
uit de universitaire tijd. Het periodiek systeem wordt 
nog steeds vandaag in de tekstboeken gebracht als een 
ruimtelijk vaststaand gegeven. Er is geen tekstboek, 
heb ik geprobeerd te vinden, dat aangeeft dat behalve 
dat dit een ruimtelijk plaatje is, dat er ook een tijds-
element heeft gespeeld. En dan kom ik terug naar het 
tijdselement dat er dus atomen steeds groter werden 
en een grens bereikten, een drempelover schrijding 
naar een nieuw systeem, het moleculaire systeem. Dat 
evolutie-tijdsaspect vind je niet terug in het periodiek 
systeem van Mendeljev. Je vindt het ook niet terug in 
het plantenindelingssysteem van Linneaus, de Zweedse 
wetenschapper die hier in Leiden aan de universiteit 
enige jaren heeft gezeten en toen zijn Systema Naturae 
heeft geschreven. Ook daar is sprake van een vast 
gegeven, een ruimtelijk model and that‘s it. Zover 
zelfs dat Linneaus als leidraad hanteerde het begrip 
natura non facet saltus. Er zijn geen sprongen in de 
natuur, alles staat vast. De fixity of species. 
Moet u nagaan dus dat we als we over Linneaus 
spreken, praten we over 1735 hier in Leiden, wanneer 
we over het periodiek systeem spreken, praten we 
over 1875. We praten over minder dan honderd jaar 
geleden. Het tijdselement was toen nog iets wat men 
niet herkende en het is vaak nog zo.
Het nieuwe denken waar we vandaag mee gecon-
fronteerd worden is dat niet alleen maar ruimte en tijd 
nu een begrip beginnen te worden dat men aanvaard 
heeft, maar ook complexiteit. En complexiteit is een 
begrip dat je overal in de natuur waarneemt, alleen 

cirkel en diameter is een heel duidelijk definieerbaar 
begrip, maar met onze rationele linkerhelft kunnen  
we dat niet. Een pi blijft dus gewoon een pi, een begrip. 
Maar het is wel zo dat allerlei machines en ingewik-
kelde processen niet zonder pi zouden kunnen leven. 
Vroeger in de tijd dat die natuurwetenschappen 
ontdekt werden, werden ze beschouwd als teken van 
god, mysterieus, mystiek, onbegrijpelijk, maar wel heel 
duidelijk aanwezig. Deze mystiek en deze spirituele 
aspecten van de natuurconstanten is in de huidige 
technische denkwereld volledig vergeten. De nieuws-
gierigheid werd dus opgewekt door de mensen die 
begonnen deze wetmatigheden te ontdekken en dit 
schema kan ik dus ook weer niet in detail bespreken. 
Het gaat erom dat ik weer tijdsvakken heb aangege-
ven, dat ik systemen aangegeven heb waarin men 
gedacht heeft en dat ervanuit werd gegaan dat er 
bepaalde krachten werkten. Gek genoeg hebben die 
krachten iedere keer weer een andere vorm en andere 
betekenis gekregen in het menselijk denken. Maar het 
geeft u dus een beeld van een uitdijend beeld van de 
wereld, steeds groter en steeds complexer.
Misschien dat ik daar eventjes een voorbeeld van mag 
geven. Hier ook vind je terug, net als in het evolutie-
proces wat daarvoor werd getoond, drempels. Iedere 
keer dat het wereldbeeld vergroot wordt of veranderd 
wordt, ontstaat er een drempel waar de mens of de 
mensheid overheen moet om te accepteren dat er 
nieuws, iets ruimers en ook in zekere zin iets anders 
aan de hand is. En dan wil ik even een paar korte 
voorbeelden geven. Het volgende plaatje.
Nog niet zo vreselijk lang geleden, en dat is dus weer 
twee en een half duizend jaar geleden. Ik heb hier twee 
tekens staan. Het eerste is het teken voor China, 
hetgeen betekent ‘het midden’. De aarde volgens de 
Chinese denkwereld van nog maar twee en een half 
duizend jaar geleden was, dat de aarde een vierkant 
plat geheel was, waar omheen water. Dit vierkant is 
het schematische, het symbolische teken van China. 
De streep er doorheen betekent het midden. Het 
vierkant is dus de platte aarde en China wordt in de 
literatuur in die tijd ook genoemd the land within  
the four seas. De aarde was plat, dat was het beeld en 
China was het midden van de aarde, within the four 
seas. Het gekke is dat je dus in Europa hetzelfde had. 
Ook nog maar twee en een half duizend jaar geleden  
was de mening dat de aarde plat was en dat het 
Romeins- Griekse rijk zich daar in het midden bevond. 
Daar staat omheen oceanus, de aarde plat, maar hij  
is cirkelvormig in tegenstelling tot wat de Chinezen 
dachten. Die dachten dat hij vierkant was. Daarom-
heen is water en in het midden is het Romeins-Griekse 
rijk, de mediterrané. In het midden van de aarde. 
Dan moet u even voorstellen, dat is dus een denkbeeld 
waarin je dan leeft in die tijd. Dat was min of meer 
vaststaand en het heeft ondanks dat 200 jaar voor 
Christus de eerste vormgeving begin te ontstaan, dat 
de aarde niet plat maar rond is, dus een drempelover-
schrijding. Het heeft ongeveer duizend jaar geduurd, 
voordat de mensheid dat echt in alle geledingen heeft 
aanvaard. En u weet ook wat er met Galileo gebeurd is, 
toen hij vele jaren later, toen eenmaal aanvaard was 
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alleen maar bestaat uit een mooie blauwe bol die je 
vanaf de maan ziet, wat zeer inspirerend heeft gewerkt 
overigens, maar de aarde is zoals al eerder gezegd is 
vandaag levend. De aarde is een geosfeer, een biosfeer, 
een noösfeer, het is een uitdijend geheel van een 
complete totale samenhang. En daar zitten wij in. En 
we zijn ons los gaan maken. Via de noösfeer hebben  
we gedacht: we kunnen eruit springen, en dat kan niet. 
Gelukkig is deze divergentie, die ontstaan is in het 
denken, terug aan het keren naar een convergentie. Ook 
daar kan ik helaas niet te ver op opgaan, ik wil u alleen 
noemen, de grote denkers Jung, Einstein, en ik kan 
zelf niet vermijden daar ook Teilhard de Chardin bij te 
noemen, die allemaal weer die samenhang zijn gaan 
zien. Op een hoger niveau, in een ruimer verband als u 
het hiërarchische wilt vermijden. Daarbij is als hoofd-
lijn vast te stellen, dat men in die kringen, maar ik 
moet eigenlijk zeggen die individuen, interdisciplinair 
weer gaan denken, de samenhang weer gaan zien. 
Jung, Einstein, Teilhard en Prigogine vandaag de dag, 
zijn daar duidelijke exponenten van. Er komen nieuwe 
vormen van denken. We naderen de drempel. Echter, 
we stellen vast dat dit verruimend denken nog maar 
zeer weinig te ontdekken is in de categorieën van de 
economie en de technologie en ook helaas nog maar 
weinig in de universitaire wereld. Als wij een wereld 
kennen waar men eigenlijk universeel zou moeten 
denken en waar men puur specialistisch en compar-
timentaal denkt, is dat vandaag de dag de universiteit.
Een merkwaardige paradox, niet alleen in Nederland, 
maar over de hele wereld. Toch zou uit de universiteits-
wereld juist dat interdisciplinaire denken moeten 
voortkomen. Het doet het helaas niet en het is mis-
schien een goede aansporing om dat juist wel te gaan 
doen. Maar tegenwoordig word je geloof ik meer 
gestraft als je interdisciplinair denkt, dan bevorderd. 
Technologie en economie, de twee pijlers in de ruimste 
zin des woord, waar onze maatschappij in het westen  
op drijft, de twee hoofdpijlers voor de besluitvorming 
in politiek en in het bedrijfsleven. Het is dringend 
noodzakelijk dat ook in die twee categorieën, techno-
logie en economie, een ruimer model gaat ontstaan, 
dat er een verandering gaat komen in het denken,  
dat er een drempel wordt overschreden. En wat is die 
drempel? Naar mijn gevoel en daarom noem ik dat 
ecologica, omdat het zo verschrikkelijk logisch is, dat 
de ecologische factor wordt ingebouwd in het 
economisch- technologisch denken. En ik geloof dat de 
ecologische factor een heel duidelijk element in zich 
heeft van overleving, van existentie en daarmee de 
link is gelegd met het spirituele. Ik denk dus dat het 
ecologisch denken niet alleen maar een handelen, niet 
alleen maar noodzakelijk is voor de samenleving, ik 
geloof dat het zo logisch is dat de driepoot van onze 
samenleving, technologie, ecologie en economie gelijk-
waardig wordt opgebouwd, dus niet de ene boven de 
andere, maar gelijkwaardig. En als je één van de poten 
wegzaagt, valt de stoel om. Het is desalniettemin toch 
een heel moeilijk en langzaam lopend proces om dit te 
aanvaarden. Maar ik geloof dus dat de ecologische poot 
van deze stoel, als die het bedrijfsleven en de politiek 
binnenkomt en dat doet die op het ogenblik wel, de 

wordt vermeden wanneer men gaat spreken over 
wetmatigheden die wij als mens gebruiken om modellen 
weer te geven...
En ook daar kan ik niet te ver op ingaan, dat zou deze 
lezing te lang maken, maar het is Teilhard de Chardin 
geweest, maar nu ook in hoge mate Prigogine, die het 
aspect complexiteit zijn gaan introduceren als een 
wezenlijk aspect van het evolutiemodel en het tijds-
element daarin. 
In de tweede helft van de twintigste eeuw begint het 
begrip complexiteit toegevoegd te raken aan het 
denkmodel van de wereld dat wij als mensen hebben. 
De wetenschap echter, en de techniek en de economie 
hebben juist die complexiteit en ook vaak die tijdsfactor 
ontkend, omdat het storend is in het model en dat 
heeft verregaande consequenties gehad, die geleid 
hebben tot de situatie war wij vandaag de dag in zitten. 
Maar even kort samengevat, het hele denkproces waar 
de mensheid doorheen is gegaan in de afgelopen twee 
eeuwen, laatste tweeduizend jaar, is vanuit een statisch, 
cyclisch, eenvoudig en evenwichtsmodel, daar heeft 
men zich steeds meer op geconcentreerd. 
Nu, in de twintigste eeuw, beginnen we te ontdekken 
dat we juist niet de lijn moeten volgen wanneer we 
willen begrijpen hoe de wereld eruit ziet in een grotere 
context, dat het integendeel dynamisch is, dat het 
evolutief is, dat het complex is en dat alles wat er in 
deze wereld gebeurd wat echt belangrijk en creatief  
is niet in evenwicht verkeerd. Hetgeen iets is waar  
wij nu als mensheid voorstaan. En wat moeilijk te 
aanvaarden is en ook jammer genoeg ook vaak moeilijk 
te begrijpen. Ik wil daar iets verder op ingaan. Namelijk, 
in dat proces is vanaf de zestiende, zeventiende eeuw 
helaas iets misgegaan volgens mij. Men begon zoveel 
wetmatigheden te ontdekken in de natuur, maar ook in 
het hoofd, in de concepties, zoveel wetmatigheden dat 
er zich specialisten begonnen te vormen, dat er com-
partimenten werden gevormd en dat de samenhang 
zoekraakte. De wetenschap in die tijd begint zich dan 
ook, dat zie je dus in de loop van de tijd gebeuren, te 
‘bevrijden’ van de mystieke, van het spirituele. De 
wetenschap gaat zich richten op geïsoleerde, rationele 
steeds wiskundiger wordende modellen, we zien dat in 
de natuurkunde, scheikunde, in de kosmologie en we 
zien het ook in de technologie en in de economie. 
Rationele geïsoleerde wiskundige modellen. Je zou 
kunnen zeggen, wij vergeten steeds meer kennis over 
de microkosmos, over de macrokosmos, over machines, 
over chemie, over de organen van de mens en van het 
dier, over de micro-economie, over de macro-economie, 
allemaal buitengewoon knap, zeer geraffineerd, maar 
we zijn de samenhang kwijtgeraakt.
De linkerhelft van de noösfeer als je het heel dramatisch 
wil zeggen, krijgt overwicht. Het radicaal dualisme 
treedt op. En het gekke is, men denkt steeds meer dat 
de modellen die men ontwerpt, ontwerpt in het hoofd, 
de werkelijkheid zijn. Een buitengewoon tragisch 
misverstand. Modellen geven altijd een benadering 
van de werkelijkheid, maar modellen zijn nooit de 
werkelijkheid. Men vergeet dus eigenlijk de aarde. In 
alle denken vergeet men de aarde. En de aarde zoals  
ik in het eerste plaatje heb getoond is een bol die niet 

Dat zijn twee boeken die uitgekomen zijn. Het ene heet 
‘The green consumer guide’, een uitermate gedetail-
leerd boek, dat voor twee pond vijfennegentig in de 
boekhandel te krijgen is. Op het ogenblik te bestellen  
in Engeland. Het is vier weken geleden uitgekomen, 
waarin de consument op de hoogte wordt gesteld van 
werkelijk bijna alle artikelen die je zo dagelijks gebruikt 
en nodig hebt of niet nodig hebt eigenlijk, wat de 
consequenties daarvan zijn voor het behoud van deze 
aarde om het heel erg dramatisch te zeggen. Maar toch 
het micro en het macro. De man die dit gepubliceerd 
heeft, John Elkington, die heeft mij verteld vorige 
week, dat het nu zo is, er wordt ook genoemd welke 
bedrijven die schadelijke producten maken dat de 
uitgever nu dagelijks telefoneren krijgt van bedrijven, 
die vragen: als je de tweede editie uitgeeft, wil je dan 
vermelden dat wij intussen ons product gewisseld 
hebben? Een aardig voorbeeld van een microhandeling 
en een macro-effect. 
Het andere boek heet de ‘Green capitalist’ en wordt op 
het ogenblik in zeer veel grote bedrijven in Engeland  
bij carloads naar de hoofdkantoren gescheept, waar 
men in managementcursussen dit boek hanteert. Wat 
geeft dit boek namelijk aan. Heel concreet, heel specifiek 
met naam en toenaam, met maat en getal wat er in het 
bedrijfsleven van vandaag al gebeurt aan het ecologisch 
bewustzijn en het handelen daarnaar in samenhang 
met technologie en economie.
De samenhang tussen ecologie, technologie en economie 
wordt inderdaad in de directiekamer meer en meer 
beleefd. Dow Chemical Company heeft op het ogenblik, 
zoals het heet een global environment officer, die 
niets anders doet dan de hele wereld afreizen en alle 
vestigingen van Dow bezoekt om voortdurend te 
controleren of alle vestigingen van Dow in hun 
manage mentcomité dit credo waarmaken, daar lokale 
commissies voor hebben die dat uitvoeren en het 
gekke is dus en daar kom ik later op terug, dat blijkt 
dat wanneer het bewustzijn bij de mensen gaat groeien, 
dat de ecologische factor van belang is, dat dan van 
binnenuit, niet buitenaf, van binnenuit op alle plekken 
in de organisatie en in de fabrieken men tot suggesties 
van verbetering komt, die een uitermate interessant 
economisch rendement hebben. Voorstellen dus tot 
verbetering, want in feite is ‘waste is waste’ en ‘waste’ 
is economisch niet goed. En dat het van binnenuit 
opbouwen van systemen, waardoor minder waste 
ontstaat, een primaire aanpak is en niet de aanpak van 
‘we maken nu eenmaal waste en wat doen we er mee’. 
Dit heeft dus bij Dow een heel duidelijk economisch 
effect, maar het heeft ook een PR-effect en het heeft 
ook langzaam maar zeker, ik moet helaas zeggen dat 
dat waarschijnlijk op de laatste plaats komt voor ieder 
bedrijf en voor ieder mens in een bedrijf, begint dat ook 
door te dringen als een factor van ethiek, van manage-
mentbeleid. Wij moeten de wereld niet vervuilen. Dus 
ook weer de micro-en de macro-relatie.
Margaret Thatcher die een notoir no-nonsense praktijk 
heeft gevoerd en daar op vele zaken ook heel duidelijk 
en waardevol en belangrijk, heeft het misverstand 
altijd gehad en gelukkig is dat nu veranderd dat 
no-nonsense ook betekende dat environmental issues 

spirituele dimensie impliceert. Het gaat om de exten-
sie. En het gaat om de noodzaak te erkennen dat die 
hele aardbol een onlosmakelijk geheel is binnen een 
evoluerend proces. De tijd is dringend dat deze een-
heid, deze ecologica gaat leven. Waarom? In de eerste 
plaats, het is al eerder gezegd, gisteren ook door de 
heer Leysen, we zien plotseling, we nemen waar, we 
worden persoonlijk geconfronteerd met macro-effecten 
van onze microhandelingen. Het is zo’n afgezaagd 
lijstje dat ik het nauwelijks durf op te noemen. Het gaat 
natuurlijk om de ozonlaag, het gaat om de zure regen, 
het gaat om de verloren species, het gaat om de ontbos-
sing (tien miljoen hectare per jaar gaat op het ogenblik 
aan ontbossing verloren, alleen maar in de ontwikke-
lingslanden, omdat men daar hout nodig heeft voor 
energie en warmte), de grondvervuiling, de waterver-
vuiling, de luchtvervuiling, allemaal onderwerpen die 
u dagelijks in de krant kunt lezen vandaag de dag.
We beginnen allemaal dat macro-effect van onze micro-
handelingen plotseling te zien en dat manifesteert zich 
zo sterk dat ook hoe langer hoe duidelijker wordt dat 
dit zo niet verder kan. En dat betekent dat de ecologi-
sche factor, de factor van de samenhang moet worden 
geïnteresseerd in ons denken en handelen vandaag. 
Even een klein plaatje erbij om u te laten zien welke 
omvang dat dus kan aannemen, het zogenaamde 
greenhouse-effect, waar u ook wel van gehoord heeft 
uiteraard. Op grond van waarneming kunnen wij 
vaststellen dat het percentage koolzuur in de twintig-
ste eeuw met ongeveer vijfentwintig procent gestegen 
is rond onze aardbol, in onze noösfeer. En dat de 
temperatuurstijging in en rond de aarde ten gevolge 
daarvan waarschijnlijk al min of meer onvermijdelijk 
tussen de een en twee en een halve graden Celsius zal 
liggen. En de consequenties daarvan zijn dat de water-
spiegel gaat stijgen en dat daarmee een aantal hele 
belangrijke plekken op onze wereld, met name waar 
veel mensen en veel industrie en veel activiteiten is, 
met overstromingen worden geconfronteerd. Het 
macro-effect van microhandelingen wordt ons dus 
duidelijker.
De existentiële vraag, de vraag van overleving in de 
ruimste zin van het woord, komt de huiskamer binnen, 
het komt de directiekamer, het komt het kabinet 
binnen. De ecologie introduceert echter naar mijn 
overtuiging ook dan het spirituele element. Dus de 
spirit in zaken. Heel eenvoudig komt het hele probleem 
erop neer, wat de Club van Rome ook al geponeerd 
heeft, je kan niet oneindig kwantitatief groeien op een 
eindige planeet. Eens komt daar een eind aan en zal er 
een nieuw evenwicht ontstaan en komen we naar een 
nieuwe drempel. En als u zich de plaatjes van het begin 
kunt herinneren dan denk ik dus dat we inderdaad in 
die buitenste concentrische cirkel naar een nieuwe 
drempel aan het groeien zijn. De vraag is, waarom is er 
eigenlijk altijd zoveel weerstand tegen geweest, tegen 
dit proces van ecologie en daar wil ik een aantal 
punten voor noemen, nadat ik u eerst heb laten zien 
wat er eigenlijk terecht komt vandaag de dag van het 
zogenoemde bewustwordingsproces dat er iets moet 
gebeuren. Ik wil u daar twee voorbeelden van tonen, 
die heel kortgeleden in Engeland zijn gepresenteerd. 
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om dat elektronisch te doen en het gekke is dat ook 
ontdekt is en ook veel research is gedaan naar het feit 
dat voor de mens, die dat ding bedient dat toetsenbord 
van achttien zoveel helemaal niet optimaal is. In 
tegendeel suboptimaal, ongeschikt zelfs misschien. 
Men heeft nieuwe toetsenborden ontwikkeld die voor 
de mens beter zijn en vandaag de dag zult u echter 
nog steeds zien op alle meest moderne computer-
systemen dat het model van 1875 nog steeds aanwezig 
is. Waarom? Omdat alle secretaresseoplei dingen en alle 
systemen in deze wereld werken met dit model. We 
weten nu dat een ander model beter is. Daar zijn we  
ons bewust van. We doen er alleen geen donder aan.  
We blijven het gewoon hanteren in de meest moderne 
apparatuur van nu. Ik heb alleen daarmee willen 
aangeven, het bewustzijn van dat iets anders kan en 
moet is niet voldoende, er moet een actie aan ver bonden 
worden. Daar ben ik van mening dat je eenvoudig van 
de realiteit moet uitgaan dat politiek en bedrijfsleven 
toch hoofdzakelijk uitgaan van rationele modellen, dat 
is nu eenmaal zo en dat verander je ook niet zo snel, net 
zoals met dat toetsenbord. Je zal dus naar mijn gevoel 
de rationele, economische invalshoek moeten kiezen om 
het ecologische aspect te introduceren. Vandaar dus dat 
het economische aspect van de ecologie meer en meer 
duidelijk en zichtbaar moet worden gemaakt. Als ik 
daar dan een voorbeeld van mag geven in een dan wel 
hele erge zin dan is dat het Greenhouse- effect, waar ik 
het net over had.
De kosten om te voorkomen dat door een à twee en  
een halve graden stijgen van de temperatuur en dus 
stijging van het waterpeil in die centra waar ik het 
over had, overstroomd worden en daarmee rampen 
ontstaan, zijn naar de huidige inzichten in de komende 
tien à vijftien jaar tweehonderd miljard dollar. Dit is  
nu weer zo een micro-/macrorelatie die verschrikkelijk 
moeilijk terug te voeren is tot besluitvorming in bedrijf 
en politiek. Toch geloof ik dat door zichtbaar te maken 
dat er financiële consequenties zijn van handelen van 
vandaag, dat daar steeds duidelijker uit zal blijken dat 
het meer kost om niets te doen dan dat het kost om  
nu iets te doen wat later dit kan vermijden. Dat is  
een denkmodel waar veel mensen nog vreselijk veel 
moeite mee hebben, maar wat toch zal moeten worden 
geïntro duceerd. Als ik u een antwoord mag geven ten 
aanzien van de gezondheidszorg. En de gezondheids-
zorg is een onderwerp dat hier veel aan de orde is 
geweest, niet in de kerk maar wel in de werkgroepen 
daarbuiten en de flora. De gezondheidszorgkosten  
zijn in dit land al enorm hoog, veertig miljard per jaar, 
maar in de hele westerse wereld is het een zorgpunt. 
Wij zouden de gezondheidskosten van ons huidige 
ecologisch handelen enorm kunnen verlagen als we de 
maatregelen namen die daar voor nodig zijn. Maar ook 
daar is het moeilijk weer die kosten van vandaag te 
relateren aan de baten van de toekomst. En ik wil u 
even een voorbeeld geven en dat is het volgende 
plaatje, dat is een berekening waar ik niet verantwoor-
delijk voor ben, maar dat heb ik van professor Freeman 
van de Bowden University, die heeft uitgerekend en 
samen met de EPA, en dit is wel heel erg extreem moet 
ik zeggen, maar hij heeft uitgerekend, wat zijn nu  

nonsens waren. In een speech voor the Royal Society 
in Londen van twee weken geleden heeft zij de meest 
dramatische propaganda gevoerd die ik ooit heb 
gehoord in de laatste maanden voor het belang van  
de ecologische factor in ons denken en handelen. Mrs. 
Thatcher heeft dat gedaan. Lubbers heeft tegen de 
Volkskrant in april 1988 gezegd: het milieubeleid moet 
de vierde hoofd pijler van het regeringsbeleid worden. 
Bewustzijn dus ook daar dat er iets aan de hand is en 
dat we er iets aan moeten doen. En dan last but not 
least, de spreker van vanochtend is helaas nu weg, 
maar ik heb hem wel al verteld voordat hij wegging, 
dat ik ook zijn nota hier zou herhalen, namelijk het 
NCW heeft een nota uitgebracht enkele weken geleden, 
waarin staat, werkgeversverbond verkiest milieu-
behoud boven groei. Ik dacht dat het niet helemaal 
juist geciteerd is als je het stuk leest, maar wat het 
NCW zegt en wat ik ook meen dat belangrijk is, het 
moet minstens even veel aandacht krijgen als econo-
mische groei. Dus niet in plaats van het een of ander, 
net zoals die modellen die niet in de plaats van elkaar 
komen, maar er moet uitbreiding gegeven worden. Wij 
moeten het milieu aspect evenwaardig en gelijkwaardig 
inbouwen in onze besluitvorming. Bewustwording is 
dus aan de gang.

Waarom is daar altijd zoveel weerstand tegen geweest, 
tegen dat ecologische denken en waarom is het zelfs 
ontkend zo lang? In de eerste plaats als u terugdenkt 
aan die concentrische cirkels en die modellen en die 
drempels, het paste niet in het model. Het ecologische 
aspect was te zweverig, het was niet no-nonsense.  
Het paste niet in het model en dus werd het als storend 
ervaren en voorlopig terzijde gesteld. In de tweede 
plaats, dat geldt niet alleen voor Nederland, dat geldt 
eigenlijk voor de hele wereld, symptomatisch geldt het 
eigenlijk voor allerlei veranderingsprocessen, men ziet 
het als een bedreiging. Het is niet alleen maar storend, 
maar ook een bedreiging. In het geval van de milieupro-
blematiek beschouwde men ecologie als een bedreiging, 
omdat met het tot voor kort altijd gekoppeld heeft aan 
activistisch, politiek, extreemlinks, maar dan het linkse 
politiek links. En in de derde plaats als dan deze twee 
factoren allemaal niet voldoende waren, is het eind-
argument altijd: het kost te veel. We zijn het er wel mee 
eens, maar het kost te veel in dat model van de econo-
mie en de technologie. Ik geloof dus dat in de laatste 
jaren in de wereld, maar ook in Nederland, dat bewust-
zijnsproces nu aan het groeien, dat dat allemaal nog 
eens opnieuw moet worden bekeken, dat we door dat 
model heen moeten breken. Het is echter niet genoeg 
om je ergens van bewust te zijn en dat wil ik u met het 
volgende plaatje laten zien, dat een beetje out of place 
lijkt, maar in de vorige eeuw heeft Remmington de 
schrijfmachine uitgevonden en heeft toen een toetsen-
bord ontwikkeld dat samenhing met hoe de armen van 
de letters zo weinig mogelijk met elkaar, door elkaar 
heen gingen lopen als de meest gebruikte letters dat 
zouden veroorzaken. Dat is heel technisch specifiek 
uitgedacht. Dat toetsenbord dat nu op die oude Royal 
staat, dat mechanische overbrengen is nu vervallen. 
We zijn nu met elektrotechniek en elektronica in staat 

Er is bij Akzo-chemie en in andere bedrijven in de 
wereld een rubber chemicalie proces dat traditioneel 
bestaat uit het omzetten van een organische stikstof-
verbinding met zeer veel agressieve chemicaliën, 
natronloog, waterstofperoxide, zwavelzuur enzovoorts, 
tot een eindproduct waar dan een vrij behoorlijke 
hoeveelheid afvalproducten uit voortkomen die scha-
delijk zijn. Dit proces is een proces dat voor kort in de 
wereld als aanvaard, als het juiste en ook economisch 
met de verkoopprijzen die aan het eindproduct verbon-
den waren een economisch proces was. Het model van 
de wereld die met dat proces werkte was van mening, 
dit is oké, dit is prima, dit werkt, dit is technisch goed, 
klaar. Bij Akzo-chemie bestaat al sinds enige tijd het 
voorschrift dat bij alle managementbeslissingen die 
genomen worden, de ecologische factor absoluut moet 
worden meegenomen. Men heeft toen nog eens naar 
wat processen gekeken, onder andere ook dit proces  
en ik moet u zeggen, dit is natuurlijk een zeer extreem 
wel erg mooi voorbeeld, maar zo zijn er meer, dat 
wanneer de technologie en de economie en de ecologie 
alle drie worden meegenomen in het denken van de 
mensen die daar mee bezig zijn, dan blijkt plotseling 
dat door katalysator te ontwikkelen en te gebruiken, 
een groot aantal van die agressieve chemicaliën niet 
nodig zijn, een proces dat merkwaardigerwijze dan qua 
rendement veel hoger is dan het traditionele, namelijk 
zesennegentig in plaats van zesentachtig en dat 
daarmee in samenhang het afvalproduct uit dit proces 
ook ontstellend veel kleiner en minder schadelijk is.
Nogmaals, een extreem voorbeeld, maar het wordt hoe 
langer hoe gebruikelijker en duidelijker in het bedrijfs-
leven dat, wanneer je de drie factoren nu maar samen 
neemt, dat je dan tot andere en nieuwe modellen kunt 
komen die beter zijn voor het milieu. En dat zou ik ook 
willen rangschikken onder het begrip ecologica. Het is 
eigenlijk zo verschrikkelijk logisch, maar we zijn er 
alleen nog pas kortgeleden achter gekomen. 
Dames en heren, ik heb dus in dit betoog geprobeerd 
om u een proces weer te geven. Ik heb in dit betoog 
geprobeerd om u de veranderingsprocessen te tonen, 
die plaats hebben gevonden in de wereld en dat het 
altijd zo is geweest, dat daar drempels, weerstanden  
en moeilijkheden zijn geweest om nieuwe fasen in te 
gaan, maar dat het wel altijd door is gegaan en dat er 
altijd een drempel overschreden. Of u nu wilt of niet.  
Ik heb daarbij hoofdzakelijk concentrische cirkels 
getoond van processen buiten het menselijke om. Ik 
heb wel even de noösfeer getekend. Ik geloof dat de 
noösfeer ook de relatie is van de ruimere, hogere 
macht of god of Tao of Braham of hoe je het ook maar 
noemen wilt, dus daar ligt die spirituele lijn heel 
duidelijk. Maar ik geloof dat je diezelfde concentrische 
cirkels, we hebben dat vanochtend op onnavolgbare 
wijze gepresenteerd gekregen door de spreker van 
vanochtend, ook op de mens van toepassing is. De 
mens begint ook klein, de mens vanuit de wieg heeft 
een ander wereldbeeld dan wanneer hij vijf, zes jaar 
wordt en helaas wordt dat wereldbeeld dan vaak, zoals 
we gehoord hebben, verstoord. Maar de mens groeit 
ook tijdens zijn bestaan, zijn wereldbeeld wordt steeds 
ruimer, zijn dimensies worden groter, maar af en toe 

de globale macro-economische voordelen die je kan 
uitrekenen van loodvrije benzine en wat kost het het 
bedrijf om dat te doen. En hij komt dus tot dit soort 
heel extreme netto positieve resultaten.

Ik moet het helaas bij dit voorbeeld laten, want er zijn 
veel meer voorbeelden, maar ik heb alleen maar willen 
aangeven, het is mogelijk en noodzakelijk om macro- 
effecten van microhandelingen financieel zichtbaar te 
maken. En last but not least in dit verband zou ik ook 
willen zeggen dat werkgelegenheidsaspecten van de 
milieuaanpak over het algemeen macro-, maar ook 
micro-positief zijn. Ik denk zelfs dat in de werkeloos-
heidspolitiek van de wereld van het westen de hele 
milieuaanpak, en ik ben daar van overtuigd, een steeds 
grotere vorm gaat aan nemen in de komende jaren. 
Lubbers heeft gisteren gezegd in de Kamer blijkbaar, in 
de komende twintig jaar zal het verdrievoudigen van 
zes en een half miljard naar twintig miljard gulden per 
jaar. Ik denk dat het nog veel meer gaat worden. En dat 
dat een activiteit gaat worden, die wel degelijk een grote 
bijdrage gaat leveren aan het werkeloosheidsaspect. 
Dan nog even een ander macrocijfer voor de aardigheid. 
Je zou zeggen: de militaire defensie, die is ingesteld tot 
behoud van onze vrijheid en veiligheid. De militaire 
defensie in Nederland kost ongeveer drie komma een 
procent op de begroting van 1989 van het nationaal 
product en daar wordt om gevochten, daar wordt over 
gepraat, maar het is toch een aanvaard begrip dat dat 
moet worden uitgegeven voor het behoud van onze 
vrijheid en veiligheid. 
Mijn stelling is dat minstens een gelijk bedrag en daar 
komt het namelijk toevallig op uit, want er is een 
nationaal beleidsplan in de maak op het ogenblik voor 
Nederland voor de verschillende departementen voor 
wat in 1989 zal worden gepubliceerd, waaruit zal 
voortkomen dat qua kosten maar ook qua schade het 
hele beeld van de milieuproblematiek neerkomt op 
ongeveer drie procent van het nationaal product. En 
dan praten we over het behoud van onze leefbaarheid. 
Wat komt er terecht van vrijheid en veiligheid als er 
geen leefbaarheid is? En het is dus helemaal niet zo 
gek dat daar percentages aan moeten worden uitge-
geven die ongeveer gelijk liggen. En als ander punt wil 
ik daarbij graag noemen: militaire defensie-uitgaven 
worden gedaan op niet economische overwegingen en 
ter voorkoming van een potentiële crisis. En ik geloof 
dat de ecologische uitgaven moeten worden gedaan 
voor een, eigenlijk ook zou je kunnen zeggen in het 
uiterste geval oneconomisch, maar dat is gelukkig niet 
zo, blijkt dat het vaak juist wel economisch is en voor 
het bestrijden van een huidige actuele crisis.
Dat wat de microsfeer betreft daar kan ik helaas ook 
niet weer te ver op ingaan; ik wil u een paar indicaties 
geven. Ik geloof dus dat het voorbeeld van de Green 
consumer guide, het wakker maken van de consument, 
die daar ook iets mee gaat doen van belang is. Ik geloof 
ook dat er in het bedrijfsleven steeds meer en steeds 
duidelijker en ik wil u even een plaatje laten zien wat 
wel erg Delfts en technisch is, maar toch ook weer om 
een indruk te krijgen.
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moet hij wel hele moeilijke drempels overschrijden om 
dat evolutieproces van de individu te bevorderen en 
mee te maken. Als je vast blijft zitten in een model  
dan ben je eigenlijk geen levend creatief mens meer. 
Een mens is dus ook iets natuurlijks die groeit naar 
steeds ruimere dimensies. Ik geloof dat het mooiste 
wat een mens kan meemaken is als hij voortdurend  
in zijn leven weer nieuwe dimensies ontdekt en bereid 
is drempels te overschrijden, hoe moeilijk dat soms 
ook moge zijn. 
Ik geloof dus dat het begrip inspireren, daar zit het 
begrip spirit in, ik geloof dat de lezingen die wij van-
daag en gisteren gehad en gehoord hebben allemaal  
dit inspirerende element hebben. Ik hoop dus dat wat 
ik u getoond heb vandaag, dat proces waar we in 
zitten, waar we zelf verantwoordelijkheid voor hebben 
en kunnen nemen, dat we kunnen beïnvloeden en niet 
alleen maar toeval is, dat dat u ook inspireert. En ik 
geloof dus dat dat ecologische denken, wat ik nu zo 
benadrukt hebt, wanneer je dat voegt in het denken 
van de politiek en bedrijfsleven, dan komt de existen-
tiële vraag aan de orde, dan komt de spirituele vraag 
aan de orde. Met andere woorden: ecologie in zaken 
betekent ook spirit in zaken. En dat is de strekking  
van mijn verhaal.


