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Milieu en economie; 
deskundigheid en 
generalisme 

In het zomernummer van Christen Demo
cratische Verkenningen en het artikel 'De 
geur van groei' van de hand van dr. A.J. Ver
maat wordt het thema milieu en economi
sche groei behandeld. Milieu en economi
sche groei vertegenwoordigen verschil
lende belangen, die met elkaar in evenwicht 
moeten worden gebracht. Specialisten op 
beide terreinen staan vaak tegenover el
kaar. Dat blijkt ook uit het zomernummer. 
Dat roept de vraag op hoe in de politiek uit
eenlopende deskundigheden met elkaar in 
evenwicht kunnen worden gebracht en wat 
generalisme in dit verband inhoudt. 

In de literatuur op het gebied van milieu en 
economie zijn voorbeelden te geven van 
zowel generalistisch denken als van spe
cialisme. dat de eigen discipline tot uit
gangspunt neemt. In de jaren vijftig werd 
aan het denken over natuur en milieu een 
belangrijke impuls gegeven door de jezuïet 
Teilhard de Chardin in zijn boek Le Phé
nomène humaine. Hij probeerde de mo
derne natuurwetenschappen en het chris
telijk denken met elkaar in overeen
stemming te brengen. Een poging die hij 
tussen haakjes met de verbanning uit de 
rooms-katholieke kerk heeft moeten beko
pen. Volgens zijn opvattingen is in de 
schepping de grondslag gelegd voor alle la-
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tere ontwikkelingen. In de dode materie 
waren in potentie al de mogelijkheden aan
wezig van leven, ook van menselijk leven. 
Aan het einde van die evolutie gaat de 
mensheid op in God. Dat eindpunt, de 
Omega, werkt nu al. De mensen hebben al
leen een toekomst als ze onderling samen
werken, als ze zich betrokken weten op el
kaar. 

Ook buiten het christelijk denken wordt 
getracht tot alomvattende filosofieën te 
komen. Marilyn Ferguson neemt in 'De 
Aquarius Samenzwering' eveneens de sa
menwerking van mensen als uitgangspunt 
voor een wereldwijd ontwikkelingsproces. 
Zij is optimistisch. De inherente goedheid 
van de mens houdt een belofte in voor een 
nieuwe toekomst. De christelijke bron waar 
vanuit Teilhard de Chardin werkt is bij haar 
weggelaten. Een natuurbeeld duikt op dat 
lijkt op dat van Rousseau. Een natuurbeeld 
dat in het boek van Lemaire, 'Filosofie van 
het landschap' wordt aangeduid als het 
begin van de ontkerstening van de maat
schappij. Zo schrijft hij op pagina 39: 'De 
Europeaan, die zich in de Renaissance in 
beginsel had bevrijd van de door de autori
teit van de kerk bemiddelde openbaring van 
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God, kwam in de Romantiek oog in oog te 
staan met de consequenties van zijn ei
genzinnigheid: In het onmiddellijke en een
zame contact met de zich in het landschap 
openbarende en verbergende God. De na
tuur is van schepping en symbool Gods ge
worden tot taal en beeld van God: Zij is van 
indirecte tot directe openbaring van God ge
worden.' En verder: 'Wat vroeger liefde tot 
God was, is nu liefde voor de natuur ge
worden. De natuur liefhebben door erin te 
wandelen en zich door haar majesteit te 
laten inspireren om haar tenslotte als land
schap op het schilderij weer te geven is een 
religieuze act.' 

In dit denken wordt de afstand die de 
mens door zijn cultuur en techniek ten op
zichte van de natuur neemt gezien als oor
zaak van ellende. Zowel deze pessimisti
sche opstelling, als het optimisme van 
Marilyn Ferguson spelen een belangrijke rol 
bij voorstanders van natuur- en milieube
leid, die vanuit een filosofische natuurbe
nadering werken. 

Ruimte voor de mens 
In het boek 'Natuur en mens; Visies op na
tuurbeheer vanuit levensbeschouwing, we
tenschap en politiek' geeft P. Schoevers in 
'De natuur als randvoorwaarde' een opvat
ting weer die de natuurwetenschappelijke 
invalshoek van de ecologie tot uitgangspunt 
neemt. Hij geeft aan dat de natuur zelfor
denend is. Het streven van natuurbeheer
ders moet dan ook niet zozeer gericht zijn 
op het instandhouden van diversiteit, maar 
op het toelaten en bevorderen van die zelf
ordening. In een puur natuurgebied dat op 
die manier ontstaat, is er geen beheer 
nodig. En er is evenmin produktie. Alle ener
gie die de zon in het systeem steekt wordt 
opgebruikt binnen het systeem. In kleine 
gebieden blijft daarbij enig ingrijpen van de 
mens nodig, maar dat kan weinig omvang
rijk zijn. 

In echte grote natuurgebieden is maar be-
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perkt ruimte voor de mens als pure jager en 
verzamelaar. Een tropisch regenwoud kan 
op die manier maar één persoon per vier
kante kilometer onderhouden. Nederland 
zou zo bezien met 30.000 inwoners vol zijn. 
Dat staat gelijk aan het aantal inwoners van 
Harderwijk. Zo'n situatie staat niemand in 
Nederland voor. Ook niet de ecologisch 
specialisten. Het is dan ook moeilijk om van
uit een puur ecologisch gezichtspunt een 
oordeel te geven over landen waar mensen 
wèl in zo'n sterke mate van verspreiding in 
de bossen leven, zoals de Amazone-india
nen of de inwoners van Sarawak. Het eco
logisch denken schiet daarvoortekort. Maar 
ook het puur economisch denken. Een 
meer generalistische visie waarbij ethische 
afwegingen worden gemaakt is noodzake
lijk. 

Ook bij de beoordeling van landbouw en 
milieu geeft enkel ecologisch denken pro
blemen. Wil er voldoende eten zijn voor de 
wereldbevolking, dan is er landbouw nodig, 
compleet met bemesting. Bemesting ver
groot de landbouwproduktie, maar doet ge
stabiliseerde, gerijpte en voedselarme mi
lieus verdwijnen. Zolang overbemesting 
voorkomen wordt, blijft er plaats voor spon
tane vestiging van andere soorten, dus voor 
natuur. Dat is dan wel een andere natuur, 
met andere soorten, die minder kenmer
kend is voor voedselarme omstandighe
den. Rentmeesterschap vraagt om het vin
den van een weg tussen enerzijds de wens 
om soorten te behouden in zodanige aan
tallen en op zodanig grote oppervlakten dat 
ze zelfstandig in leven kunnen blijven, en 
anderzijds de wens om de toekomstige we
reldbevolking adequaat te kunnen voeden. 
Voor die afweging is een generalistische 
kijk noodzakelijk. Dat kan niet aan uitslui
tend ecologen of uitsluitend economen wor
den overgelaten. 

Ecologen houden zich bezig met de gro
tere verbanden, met het functioneren van 
kringloopsystemen op regionale maar ook 
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op mondiale schaal. De mate waarin men
selijk handelen ecologisch inpasbaar is, is 
een van de grote vragen voor de ecologisch 
specialisten. Die inpasbaarheid hangt af 
van het aantal mensen en van de activitei
ten die mensen verrichten. Doordat er meer 
dan 30.000 mensen in Nederland leven is 
aantasting van de oorspronkelijke natuur 
opgetreden. Dit sluit niet uit dat een grotere 
bevolkingsdichtheid wel ecologisch inpas
baar kan zijn. In de geschiedenis zijn er 
steeds omstandigheden geweest waardoor 
culturen aan het einde van hun ecologische 
grenzen kwamen en mede daardoor ver
dwenen. Maar evenzeer ontwikkelde de 
mens nieuwe technieken om te overleven, 
waardoor het aantal mensen weer kon 
groeien. Naast de ontwikkelingen in de ge
neeskunde hebben vooral de civiele tech
niek en de introductie van fossiele brand
stoffen en machines daaraan bijgedragen. 

Ecologische inpasbaarheid 
Nieuwe technische mogelijkheden maken 
dat er een draagvlak kan zijn voor meer 
mensen, voor een hogere levensstandaard 
en zonder de negatieve milieuaspecten van 
dit moment. Het voorspellen is echter uiterst 
moeilijk. Het is de vraag of de gangbare eco
nomische modellen daarvoor geschikt zijn. 
Het gaat er om hoe de bevolking moet wor
den gevoed, werk vindt en gehuisvest 
wordt. En dat alles zonder het milieu aan te 
tasten. Kunnen economen dat alleen uitre
kenen? Ook economische modellen zullen 
gebaseerd moeten zijn op hun ecologische 
inpasbaarheid en onderworpen aan de re
gels van de ecologie. Na Hueting, Goud
zwaard, Opschoor en Vermaat (zie het ja
nuarinummer 1992 van Christen Demo
cratische Verkenningen) geeft ook J. van 
der Straaten in zijn dissertatie 'Zure regen, 
economische theorie en het Nederlandse 
beleid' (Utrecht 1990) daar een aanzet voor. 
Hij stelt voor om niet de economische theo
rieën, maar de - eveneens gebrekkige - in-
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zichten van ecologen als uitgangspunt te 
nemen voor het oplossen van de milieu
problematiek. Economen moeten dan aan
tonen dat hun modellen passen binnen een 
verantwoord beheer van de natuur. Op 
basis van zulke benaderingen moeten de 
verschillen tussen economen en ecologen 
overbrugbaar zijn. Maar waarom zijn daar 
maar zo weinig voorbeelden van en 
waarom worden ze zo slecht gehoord? Als 
de overbrugging van beide benaderingen 
niet gemaakt wordt, zal het vasthouden aan 
economische groei - gegeven de eindigheid 
van de grondstoffen en het beperkte draag
vermogen van de natuur - leiden tot zelf
vernietiging. 

Hoe hoger de wensen 
worden opgeschroefd, 
hoe kleiner het aantal 
mensen dat de aarde 
zal kunnen dragen 

Naast de mogelijke oplossingen van tech
nologische ontwikkelingen hangt de vraag 
voor hoeveel mensen de aarde ruimte biedt 
af van de mate van welvaart die voor ie
dereen gewenst wordt geacht. Gaan we de 
'milieugebruiksruimte' , de voor menselijk 
gebruik ecologisch inpasbare hoeveelhe
den water, bodem en lucht, eerlijk verdelen 
per inwoner? Met mogelijk een correctie per 
breedtegraad? Vinden we onze huidige 
welvaart een minimum dat voor iedereen 
bereikbaar moet zijn? Of beschouwen we 
onze welvaart als te gering en mikken we 
naar een wereld over honderd jaar waar 
voor elke wereldburger vier keer per jaar 
een vliegvakantie mogelijk is, naast de ver
dere luxe waar wij nu over beschikken? Hoe 
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hoger de wensen worden opgeschroefd, 
hoe kleiner het aantal mensen dat de aarde 
zal kunnen dragen. 

Niet alleen moet er nagedacht worden 
over de hoogte van de welvaart, maar ook 
over de niveauverschillen die we daarbij 
toelaten. In de Middeleeuwen was het in Eu
ropa gewoon dat tijdens pestepidemieën de 
helft van de bevolking omkwam. En daarna 
nam de bevolking weer toe. Inmiddels is in 
de Westerse wereld het aantal kinderen per 
gezin sterk beperkt. In de minder ontwik
kelde landen zal dat pas bij voldoende ont
wikkeling bereikt kunnen worden. Het is de 
vraag of wij tot het zover is daar middel
eeuwse rampen kunnen voorkomen. (Denk 
aan de ramp die zich nu in Somalië aan het 
voltrekken is.) Het beperkte draagvlak van 
de aarde blijft ook gelden bij een strikte om
buiging van de economie naar een vorm 
waarin alle processen onafhankelijk zou
den zijn van fossiele grondstoffen. Alleen 
dan zal de aarde plaats kunnen bieden aan 
veel meer mensen. En tegelijk zullen er 
meer soorten planten en dieren uitsterven. 

Gezamenlijke meningsvorming 
Voor zo'n omslag is meer nodig dan alleen 
het beter gebruik van onze hersenen en het 
ontwikkelen van geschikte technologieën. 
Vooral het toepassen van waarden en nor
men, die de bereidheid inhouden tot het 
aanvaarden van materiële beperkingen is 
onmisbaar. Culturele en geestelijke rijkdom 
is per slot van rekening van groter waarde 
dan materiële. Willen ook politieke partijen 
een dergelijke weg inslaan dan is een breed 
maatschappelijk draagvlak noodzakelijk. 
Zo'n draagvlak kan gevormd worden door 
gezamenlijke meningsvorming van econo
men en ecologen. Die meningsvorming 
speelt zich ook af in de volksvertegen
woordiging. Tussen economen en ecolo
gen, tussen specialisten en generalisten. 
Een parlement, of een fractie in het parle
ment, zal altijd een afweging moeten maken 
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tussen algemeen belang en deelbelangen. 
De vraag is natuurlijk wanneer iets een al
gemeen en wanneer iets een deelbelang is. 
Door veel economen is het milieu jarenlang 
als een deelbelang beschouwd. En dat ter
wijl het gaat om essentiële zaken als 
schoon water, schone lucht en een schone 
bodem, die geschikt is voor de produktie 
van voldoende voedsel en tegelijk voor an
dere organismen. 

Zoals het voor een niet-econoom moeilijk 
is om de implicaties van verschillende eco
nomische theorieën te doorgronden en te 
beoordelen, zo is het voor een niet-ecoloog 
moeilijk om de zwaarte van ecologische 
theorieën te beoordelen op hun politieke 
merites. Een specialist kan in de veelheid 
van publikaties en meningen makkelijker 
het kaf van het koren scheiden. Tot inte
gratie kun je vervolgens alleen komen als 
je elkaars taal kunt verstaan. In het CDA is 
dat de taal van de politieke overtuiging van 
de partij, het gemeenschappelijk referen
tiekader van het Program van Uitgangs
punten. Daarin wordt tevens een afweging 
gemaakt van ethische aspecten. Want een 
kamerfractie moet meer te bieden hebben 
dan alleen technische oplossingen. 

Het voordeel van een grote fractie, is dat 
er plaats is voor specialisatie. Dankzij een 
veelheid aan deskundigen kan er diep
gaander over beslissingen worden nage
dacht. Maar dat heeft alleen zin als er ver
volgens vanuit de politieke overtuiging een 
afweging plaats vindt van argumenten, 
waardoor een gezamenlijke lijn tot stand 
kan worden gebracht. Voor mij is de gene
ralist degene die de aanzet voor de geza
menlijke lijn kan geven. Maar ieder lid van 
de fractie moet ook een beetje generalist 
zijn. Hij of zij moet de inbreng immers kun
nen baseren op de gemeenschappelijke 
taal, op de algemene visie en op de afwe
ging van de argumenten waardoor die visie 
tot stand is gekomen. De kiezer verwacht 
van zijn of haar vertegenwoordigers trou-
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wens dat zij zich individueel presenteren en 
herkenbaar zijn. In de politiek gaat het niet 
alleen om de partij, maar ook om de het con
tact van de afzonderlijke kamerleden met 
de kiezer. Dat verdraagt zich slecht met het 
beeld van een fractie van uitsluiten vak
specialisten. De kiezer beoordeelt de volks
vertegenwoordiger niet als radertje in een 
groot geheel, maar op het functioneren als 
generalist. Dat maakt dat er naar verhou
ding veel tijd moet worden geïnvesteerd in 
het bijhouden van de grote lijnen. De poli
tiek kan alleen dichter bij de kiezer worden 
gebracht als de bereidheid tot luisteren gro
ter is en als de gemeenschappelijk gedra
gen politieke overtuiging een herkenbare 
rol speelt. 

De kiezer beoordeelt de 
volksvertegenwoordiger 
niet als radertje in een 
groot geheel, maar op 
het functioneren als 
generalist 

Gelukkig zit ieder lid van de CDA-fractie in 
ongeveer acht verschillende fractiecom
missies. Daardoor zijn in die fractiecom
missies telkens verschillende disciplines en 
specialismen vertegenwoordigd. Onder
werpen komen tenslotte ook in de plenaire 
fractievergadering aan de orde. waar de al
gemene afweging plaats moet vinden. 
onder voorzitterschap van de generalist-bij
uitstek. de fractieleider. 

Een dergelijke procedure vereist mensen 
die de wisseling tussen generalist en spe
cialist moeten kunnen maken. Echte spe-
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cialisten zijn kamerleden trouwens meestal 
niet. Zij zijn op hun terrein de huisartsen, 
die de taal van de specialisten kunnen spre
ken en toegang hebben tot wat daar be
dacht en besproken wordt. Maar zij moeten 
ook in staat zijn overde grenzen van de des
kundigheden heen als fractie tot een geza
menlijke afweging te komen. Het is maar 
goed dat de partij een programmatische 
basis heeft, op grond waarvan die afweging 
plaats kan vinden. Telkens blijkt die in de 
discussies richting te geven. Daarom is het 
van groot belang dat het nieuwe ontwerp
Program van Uitgangspunten duurzame 
ontwikkeling van groter belang acht dan be
houd van individuele koopkracht. Als de 
partij in haar beginselprogramma het be
lang van het milieu verdisconteert in de eco
nomie, geeft zij richting aan de discussie in 
de fractie. Op dit moment nog wint het be
lang van economische groei het in de frac
tie van het milieu. Dat wordt ondersteund 
door de vaststelling die nu nog gedaan 
wordt dat milieubehoud bekostigd moet 
worden uit de economische groei. De par
tij zal hierover nog serieus discussie moe
ten voeren. Want CDA-volksvertegenwoor
digers kunnen in hun werk niet te veel 
afwijken van de lijn die in het Program van 
Uitgangspunten is neergelegd. 

Idealiter is een fractie die samengesteld 
is uit mensen van uiteenlopende specialis
men. die door naar elkaar te luisteren en el
kaars standpunten af te wegen tot een bre
dere visie komen. waaronder ecologen en 
economen. Twee citaten van de commis
sie. die onlangs het ministerie van Land
bouw. Natuurbeheer en Visserij heeft door
gelicht. zijn ook hier van toepassing. De 
eerste haalt Machiavelli aan: 'Met ge
noemde raadslieden moet de vorst zodanig 
omgaan dat ieder ervan overtuigd zij. dat 
zijn oordeel des te eerder zal worden aan
vaard naarmate hij openlijker zal spreken.' 
En het andere citaat is van de commissie 
zelf: 'Bij een stabiele omgeving past een 
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vaste lijn- en staforganisatie met volgzame 
gereguleerde ambtenaren. Bij een dynami
sche omgeving met soms conflicterende 
doelen passen die organisatie en die men
sen niet meer; er treedt dan een proces op 
van identiteitsverlies en verval, tenzij men 
de organisatie tijdig weet aan te passen.' 
De Tweede Kamer en de fracties die erin 
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