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Dr JWA van Dijk 

De aarde spreekt 

01t 1aar heeft de aarde gesproken, zoals 
God Noach waarschuwde voor de zond
vloed'. Met deze woorden heeft het Ameri
kaanse weekblad Time de bedreigde 
aarde uitgeroepen tot planeet van het jaar 
en gepleit voor een universele kruistocht 
om de planeet te redden. Natuurlijke en 
door mensenhand veroorzaakte milieu
rampen l1ggen ons nog vers in het geheu
gen. Een reeks van catastrofes staat ons 
nog te wachten. Emissies van allerhande 
chem1sche stoffen zullen broeikaseffecten 
veroorzaken die tot rigoureuze klimaatver
anderingen zullen le1den. Hoe de aarde 
h1erop zal reageren is nog moeilijk te voor
spellen; de effecten op onze kustveilig
hetd. waterhuishouding, voedselvoorzie
ntng en natuurlijke ecosystemen zullen 
echter zeer ingrijpend zijn. Aantasting van 
de ozonlaag in de stratosfeer zal leiden tot 
ernst1ge schade aan de volksgezondheid. 
Hutdkanker en afbraak van natuurlijke af
weermechanismen van de mens z1jn daar
van onvermiJdelijke consequenties. Heel 
dtchtbiJ ZIJn aileen in ons land al zo' n 1600 
te saneren gevallen van bodemverontrei
ntgtng in kaart gebracht. Naar het zich laat 
aanz1en 1s dit nog maar het topje van de ijs
berg. Op enige afstand wordt 'de bijl ge
legd' aan de tropische regenwouden. 
Ontbosstng. woestijnvorming en eros1e 
veranderen n1et aileen de regionale na
tuuri1Jke hu1shoudmgen maar hebben hun 
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uitstraling op het mondiale ecosysteem 
aarde. 

Wanneer worden we wakker? Als de 
zware metalen onze kraan uitdruppen? 
Als onze kinderen met huidaandoeningen 
ter wereld komen? 

Stil drama 
'Wat wi1 thans meemaken IS niet de vernie
tiging van de aarde in een klap, maar in 
een stil drama', sprak onze Koningin in 
haar Kerstboodschap. We gedragen ons 
als onwaardige gasten op aarde. De 
aarde ontleent haar bestaansrecht name
lijk niet slechts aan de behoefte van de 
mensheid te willen voortbestaan. Zij heeft 
als Gods Schepping een zelfstandig recht 
van bestaan. 

De voortschrijdende ontbinding van de 
natuur waarin w1j Ieven, waarvan wij on
derdeel zijn, moet gestopt worden. Het 
lijkt erop dat de huidige mens het gevoel 
verloren heeft onderdeel van de Schep
ping te zijn. Het gevoel niet daarboven te 
staan, maar mens in de wereld te zijn. Met 
de vorming van de mens uit het stof van de 
aardbodem en God's levensadem in zijn 
neus, werd de Schepping immers pas vol
tooidl 

Oat hervtnden van kosmologische iden
titett, de 'verworteling' met de natuur 1, 

1 Prof. dr D F Scheltens. Ecologtsche ethtek', Chnsten 
Oemocratlsche Verkenn1ngen. 12/88. 466-4 72 
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zou wel eens een van de belangrijkste op
drachten kunnen zijn van de mens in deze 
eeuw. Geboeid door de onmetelijke groot
heid van de natuur en verwonderd door 
de rijkdom en uniciteit van elk element 
daarin, hoe klein dan ook, zal de mens de 
relatie tussen zichzelf en de aarde op
nieuw moeten ontdekken. 

We staan voor een ongelooflijke taak in 
de komende jaren het bewonen en bewer
ken van onze aarde minder exploitatie! en 
meer duurzaam vorm te geven. Voor 
christen-democraten behoort daarbij nog 
steeds het motto van de Wereldraad van 
Kerken als uitgangspunt door te werken 
'a sustainable society '. 

Onmogelijke uitdaging 
Wat dit betreft staan we voor een bijna on
mogelijke uitdaging. Wat betreft de tech
nologische mogelijkheden om natuur
vriendelijker te produceren mogen we op
timistisch zij n. Niet dat we op onze lauwe
ren moeten rusten . Integendeel. Er zal 
nog enorm geïnvesteerd moeten worden 
in de ontwikkeling en toepassing van mi
lieutechnologie. Maar wat te denken van 
de attitudes van mensen en organisaties? 
Anders consumeren , produceren en dis
tribueren ve rgt een rigoureuze omschake
ling van individueel en collectief handelen. 
Ik denk dat daarbij een omvangrijker over
heidsrol nodig zal zijn , vooral in internatio
naal verband. Zelfs al zou Nederland tot 
het uiterste gaan in het terugdringen van 
bijvoorbeeld de verzuring , dan zou nog 
hooguit een bijdrage van misschien een 
half procent worden geleverd aan de re
ductie van dit wereldprobleem. Die inter
nationale dimensie mag echter niet tot na
tionaal of individueel fatalisme of berusting 
leiden. Juist een meervoudige aanpak op 
alle fronten is geboden. Dat de vakbewe
ging en de werkgevers de handen ineen 
wil len slaan stemt mij daarom hoopvol. 
Het is een treffende illustratie van de ge
dachte dat 'think globa//y and act loca//y ' 
aan de basis van een oplossing voor de 
milieuproblematiek staat. 
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Twaalf en een half jaar geleden schreef 
onze huidige minister-president in zijn 
Nota inzake SelectieveGroei dat, ' .. . in de 
huidige en komende periode, de milieu
aantasting , die in de afgelopen decennia 
heeft plaats gevonden, ongedaan moet 
worden gemaakt ' . Daarbij werd geschat 
dat de terugdringing van de vervuiling 
circa 14 miljard gulden zou vergen naast 
de jaarlijkse 3 miljard aan lopende kosten. 
Onlangs berekende het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieuhygiene (RIVM) 
in zijn rapport 'Zorgen voor morgen' dat 
reductie van diverse vormen van vervui
ling met 70 tot 90 procent nodig is. De 
kosten daarvan zullen zo 'n 3,5% van ons 
Bruto Nationaal Produkt gaan vergen. Dit 
betekent dat de jaarlijkse kosten voor ons 
milieu zullen stijgen van bijna 7 miljard 
in 1985 naar een 25 à 30 miljard gulden 
in 2010. Daarbij hebben we het dan nog 
slechts over Nederland! Wie dat prijs
kaartje ontkent, vervalt al snel tot politieke 
retoriek. En dat is nog erger dan het hel
der ontkennen van het milieuprobleem 
want het suggereert dat actie wordt onder
nomen terwijl het slechts om lippendienst 
gaat zonder portemonnee. Nee, de reke
ning zal door consumenten, het bedrijfsle
ven en de samenleving als geheel betaald 
moeten worden. Dat vergt prioriteiten. Bij
voorbeeld in de politieke stellingname de 
komende jaren een schoner milieu boven 
inkomensvooruitgang te stellen. Bij een 
momenteel voorziene economische groei 
van zo 'n 2,5%2 moet dit toch mogelijk 
zi jn? 

In onze partij zijn we een partijpolitieke 
discussie over het milieubeleid gestart. Ik 
hoop dat deze mag bijdragen aan het be
wustzijn dat het zo niet langer kan . Ook 
hoop ik dat deze discussie de creativiteit 
prikkelt om wegen te vinden het menselijk 
handelen ecologisch inpasbaar te maken 
In feite gaat het daarbij om de vraag hoe
veel de huidige generatie ervoor over 

2. Prol. dr. F.W. Rutten, 'Op weg naar de voltooiing van het 
sociaal-economisch herstel' , ESB, 1/1989. 
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heeft om een schoon milieu te kunnen 
overdragen aan toekomstige generaties. 
Stellen we een schoon milieu boven inko
men en andere collectieve voorzienin
gen? Wie weet kan ons nieuwe verkie
Zingsprogramma de titel 'Naar een recht
vaardige, duurzame en verantwoordelijke 
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samenleving' meekrijgen. Een 'Delta
plan' voor het behoud van onze aarde is 
nodig. De schepping schreeuwt er om. 
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