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De term aardrijkskunde, zo werd mij eens duidelijk gemaakt, is ouder-

wets, heeft de geur van oude schoolboeken met rijen van plaatsnamen en

uitvoerprodukten, vermelding van hoofdsteden en provincies, kapen en

rivieren. Wij beoefenen tegenwoordig dan ook geen aardrijkskunde meer,

maar geografie. Toch zegt nog steeds de term aardrijkskunde precies

wat we in de geografie doen: het bestuderen van het aardrijk, het ver-

werven van inzicht in de structuren en de samenhangen in het complexe

geheel dat bestaat uit de dode, levende en denkende wereld, de aarde

mèt de mensen, die er op wonen.

Het kan niet de bedoeling zijn hier de aardrijkskunde (de geogra-

fie dus) af te bakenen tegen de andere wetenschappen. Laten wij hier

vaststellen dat in de geografie natuur- en menswetenschappen elkaar ont-

moeten en, als het goed is, samengaan. Want de geografie bestudeert

enerzijds de mens als bewoner van de aarde (dat is de taak van de so-

ciaal geograaf) en anderzijds de aarde als woonplaats van de mens. Dit

laatste aspect is in de onderlinge taakverdeling een van de domeinen,

die aan de fysisch geograaf is toebedeeld.

Wij hebben in onze tijd van ruimtevaart en van fotosatellieten beter

dan ooit tevoren een beeld voor ogen van de half door de zon beschenen

wereldbol,met zijn wolkenvelden van allerlei soort, waaronder de conti-

nenten en de oceanen gedeeltelijk schuil gaan. Continenten, die in de

loop van de miljarden jaren durende geologische geschiedenis van plaats

veranderden en oceanen, die zich in gelijk tempo openden of sloten.

Daar, waar stukken aardkorst op elkaar botsten ontstonden geberg-

ten, die door weer en wind en stromend water gemodelleerd werden. Ri-

vieren groeven dalen uit en vulden brede vlakten op met lagen van zand,

grind en klei. De verschillen in zonshoogte op de bolvormige aarde le-



verden de grondslagen voor de grote klimaatgebieden op en in afhanke-

lijkheid daarvan spreidde zich over het aardoppervlak de deken van de

vegetatie. Dwars over de patronen van de continenten met hun gebergte-

ketens en vlakten liggen de toendra's en de steppen, de woudgordels en

de woestijnen. Deze aarde nu werd de woonplaats der mensen. En van die

mens, onszelf dus, kan het volgende worden gezegd:

1. Wij zijn niet de eerste en evenmin de enige bewoners op aarde al

hebben wij onszelf tot hoofdbewoner verklaard. Wij zijn hier nog

niet langer dan rond twee miljoen jaar. Dat lijkt lang, maar als wij

de gehele geschiedenis van de aardkorst zouden kunnen samendrukken

tot 100 jaar, een eeuw dus, te beginnen op 18 maart 1883, zou Homo

habilis, onze eerste menselijke, want werktuigen makende, voorouder

zich niet eerder dan rond twee weken geleden presenteren. Twee weken

op een eeuw!

2. De aanwezigheid van mensen op aarde als nieuwe bewoners had overi-

gens in den beginne geen andere dan wat wij kunnen noemen "natuur-

lijke" gevolgen. Gedurende het grootste deel van zijn verblijf op

aarde leverde de mens maar weinig andere milieu-effecten op dan zijn
2)

medebewoners . Met de uitvinding van de landbouw, 10.000 jaar gele-

den gingen wij echter onze omgeving in dienst nemen door de produc-

tie van planten en dieren te regelen. De landbouw stelde de mensheid

in staat in aantal te groeien; er konden nu meer mensen dan tevoren
3)

in leven gehouden worden . Men schat dat er in de tijden van voor

het begin van de landbouw ruim 5 miljoen mensen tegelijk op aarde

leefden. Vijfduizend jaar erna zouden dat er 86 miljoen zijn geweest,

een aantal dat met de verbeteringen van de landbouw- en irrigatie-

technieken m.o.m. geleidelijk opliep tot 500 miljoen in de Middel-

2

1)

3)



3. Maar gedurende de laatste paar honderd jaar - in ons model van de

tot een eeuw samengeperste wereldgeschiedenis zijn dat de laatste

twee minuten van het twee weken durende verblijf van de mens op

aarde - heeft de ontwikkeling het karakter van een explosie gekre-

gen.

Een combinatie van de Hebreeuws-Christelijke wereldbeschouwing

en de denktrant van de klassieke Stoa opende de weg naar een onder-

werping van de natuurkrachten op een tevoren ongekende schaal. Ener-

zijds was de natuur voor de Christen niet heilig, niet bezield door

goden of geesten, die zich door menselijk binnendringen in de natuur-

geheimen gekwetst of beledigd zouden voelen. En aan de andere kantwerd

vastgesteld dat de wereld er was om "onderworpen" en gebruikt te
4)

worden . Het resultaat was grandioos. De ontwikkeling van de fysica,

de chemie, de biologie was ongeëvenaard. De gevonden natuurkrachten

werden in machines en retorten "ingespannen" zoals in de voorafgaande

eeuwen de kracht van ossen en paarden in werk- en voertuigen ten nutte

werd gemaakt. Medische inzichten leidden ertoe dat kindersterfte daal-

de en de gemiddelde levensduur van de mens steeg, de wereldbevolking

werd in enkele eeuwen practisch vertienvoudigd. De communicatie is in-

tens verhevigd.

Wij kunnen thans gesprekken voeren met onze tegenvoeters, wij kun-

nen zelfs gemakkelijk zittend in comfortabele woningen per T.V, oogge-

tuigen zijn van wat er elders op de wereld gebeurt. Deze technologische,

explosie, die zich allereerst in de Westelijke wereld voordeed liet

zich - via de westelijke expansiedrang en de communicatiemiddelen spoe-

dig tot in de verste uithoeken van de wereld gevoelen5).

De ontwikkeling was zeer indrukwekkend. Maar ook onthutsend. Want ach-

ter de voordelen van de civilisatie bleken negatieve zaken te liggen,



waar men niet op had gerekend, zaken die althans in het enthousiasme

over de bereikte en nog te verwachten vooruitgang niet al te zwaar wa-

ren genomen. Bij het streven naar welvaart, die op korte termijn te

verwerven lijkt is blijkbaar de mens van nature geneigd geen aandacht

aan de nadelen te schenken, vooral wanneer zij zich pas later (of el-

ders) gaan manifesteren. De zegswijzen "après nous le déluge" en ook

het bekende "'k heb niks gezien, 'k keek ergens anders naar" oftewel

"mijn naam is Haas", blijken telkens weer van toepassing te zijn. Maar

in onze tijd zijn de nadelen op een dusdanige manier de kop op gaan

steken dat we hen wel onder ogen moeten zien en iedereen er weet van

heeft of hij wil of niet. Wij hebben met de "wet van behoud van ellen-

de" kennis gemaakt, die hier op neerkomt dat verbetering ten aanzien

van een aspect noodgedwongen ten koste gaat van verslechtering t.a.v,

een ander. Wij moesten ervaren dat het verhogen van onze levensstan-

daard op drie terreinen tot aantastingen leidde:

- Allereerst op het terrein van onze stoffelijke welvaart en lichame-

lijke condities: de aantasting van bodems, die tevoren nog voor land-

bouw geschikt waren 6) , de snelle uitputting van de door de natuur

beschikbaar gestelde voorraden, en de vermindering van de leefbaar-

heid van onze omgeving als gevolg van vervuiling door allerlei soort

afval.

- Daarnaast is er de vermindering van de kwaliteit ten aanzien van de

culturele, de "geestelijke" betekenis,die een gebied voor ons als

bewoners heeft. Het gaat hier om waarden als landschapsschoon, het

"je-thuis-voelen", maar ook om zaken als betekenis voor de wetenschap,

om biotische èn abiotische natuurwaarden en niet te vergeten de cul-

tuurhistorische betekenis, die een landschap voor de mens heeft.

- En ten derde is er de frustatie van ethische gevoelens, van het bij
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velen levende besef dat de mens respect moet hebben voor de schepping

en van het gevoel van verantwoordelijkheid en rentmeesterschap t.a.v.

zijn woonplaats aarde 7).

Laten we nu pogen, heel in het kort, een paar voorbeelden van de

zeer uiteenlopende gevolgen van de technologische vooruitgang van de -

laatste eeuw nader te bezien. Eén uit onze naaste omgeving, een ander

wat verder weg en met een ruimere schaal, het derde wereldwijd.

Als eerste voorbeeld het Nederlandse landschap. Landschap is het

stoffelijke deel van het aardrijk, het zichtbare, tastbare, materiële

deel van de wereld. Het is daarmee ons milieu, opgebouwd door de na-

tuur èn de mens. Rivieren, gletsjers, zeeën, toendra-winden modelleer-

den de ondergrond. En na de laatste ijstijd vestigde zich een bosvege-

tatie over het hele land. De komst van de landbouw leidde ertoe dat ge-

leidelijk aan weiden, akkers en heidevelden de plaats van het bos ging-

en innemen. Er ontstond een cultuurlandschap met een grote verscheiden-

heid, een landschap waarin - aangepast aan de natuurlijke omstandighe-

den - het land productief werd gemaakt. Sommige terreinen konden extra

productief zijn doordat zij - via het mest-leverende vee - ten koste

van andere gebieden (als de heide, de hooilanden) voedingsstoffen kre-

gen aangevoerd. De levende natuur in dit cultuurlandschap is niet meer

de natuur die hier vanouds ("van nature") aanwezig was. Maar zij was

intussen wel rijker geworden, gevarieerder, deel uitmakend van een ge-

heel, waarin de accenten bepaald werden door de eigenschappen van de

ondergrond, het reliëf èn het gebruik dat de mens ervan maakte.

Bij de ontwikkeling van dit cultuurlandschap was dus het mensenwerk

van doorslaggevende betekenis. Elke nieuwe ontwikkeling in agrarische

techniek bracht veranderingen mee. Maar tempo, intensiteit en ruimte-

beslag waren lange tijd van een dusdanige aard dat de brede verschei-



denheid en de daarmee grote landschappelijke rijkdom kon blijven bestaan.

Het Nederlandse cultuurlandschap was een boeiende vervlechting gewor-

den van natuur en menselijk gebruik, waarin natuur en verleden belang-

rijke waarden vertegenwoordigen. Maar met de technologische explosie

van de laatste honderd jaar is daar verandering in gekomen. Wel blijft

de boer ook nu een van degenen die - in het landelijk gebied - het

landschap maakt maar hij doet dat nu met de ingrijpende middelen, die

de huidige techniek hem in de handen duwt. Waar vroeger inderdaad op

één voormiddag één morgen land geploegd kon worden kan nu een gemotori-

seerde ploeg tien voren tegelijk trekken van horizon tot horizon. Grond-

waterstandsverlaging , schaalvergroting, grasveredeling, chemische be- .

mesting zijn zeker maatregelen die invloed hebben op de economische po-

sitie van Nederland op de wereldmarkt. Maar zij betekenen nivellering,

vermindering van de verscheidenheid en daarmee verarming van het land-

schap. Natuurlijk heeft ook dit nieuwe landschap zijn recht van bestaan

èn zijn schoonheid. Ook grootschalige, moderne open landschappen als

die van de Flevopolders kunnen in hun strakke belijning karakteristiek

en mooi zijn onder de Hollandse wolkenlucht. De moderne landschapsar-

chitectuur en natuurbouw moet bovendien in staat geacht worden op een

verantwoorde manier de nieuwe ontwikkeling van landschappen te begelei-

den.

De bezwerende, afwerende gebaren, die men de huidige natuur- en land-

schapsbeschermers wel eens kwalijk neemt zijn dan ook niet in de eerste

plaats gericht tegen het goede moderne landschap op zichzelf of tegen

de goede moderne landschapsarchitectuur als zodanig, maar tegen het

feit, dat, als er geen beschermingsmaatregelen genomen werden de stoom-

wals van het heden alle natuur en alle verleden in het landschap zou

verpletteren.



Met het oog op het behoud van gevaar lopende natuur is er in Ne-

derland een aantal gebieden tot natuurgebied of natuurreservaat ver-

klaard. Sommige daarvan zijn eigendom van particuliere verenigingen

als "Natuurmonumenten", andere zijn in Staatseigendom . Het merendeel

van deze terreinen is bos of "woeste grond". Meestal omvatten ze geen

landbouwterrein. En ze zullen in hun status van "natuurgebied" of

-reservaat" ook niet ontgonnen worden.

Buiten deze terreinen, in het wèl-agrarische land gaat elk jaar 40.000

ha in ruilverkaveling of landinrichting "op de schop". Het gaat er nu

om er voor te zorgen dat ook in die gebieden het landschap waardevol

blijft. Het zou een krampachtig vasthouden aan toch niet houdbare toe-

standen zijn wanneer zou worden gevraagd het gehele landschap van Ne-

derland te "bevriezen" en in een vroegere staat te handhaven.

Nu moet het in sommige gevallen mogelijk zijn, na veel overleg en door

het nemen van verstandige maatregelen agrarische productie-landschappen

te scheppen, die nog voldoen aan eisen, die vanuit biologisch standpunt

gesteld kunnen worden. Maar er zijn ook landschappen, die kostbare er-

fenissen uit het verleden zijn, monumenten uit vroeger tijden. Hier

helpt geen natuurbouw of landschapsarchitectuur. Hier zou het, puur

"conservatief", om behouden moeten gaan, om beschermen van het bestaan-

de. Om dezelfde reden als waarom ook in de steden na de periode van de

grote "vooruitgangs-opruiming" van de vorige en het begin van deze eeuw

men nog probeert te handhaven wat er aan waardevolle oude gevels, to-

rens en stadspoorten, aan "stedelijke monumenten", over is.

Vandaar dat er door de Overheid plannen zijn uitgebroed tot instelling

van "Nationale Landschappen" en met name "Grote Landschappelijke Een-

heden", waarin zo veel mogelijk naar het behoud van natuur èn histo-

risch karakter wordt gestreefd; en vandaar ook de grote behoefte aan

8)



kennis, zowel op het punt van de geologie, de geomorfologie en de le-

vende natuur als de historische en de sociale geografie aangaande het

Nederlandse landschap. Bij de aanwijzing en vooral ook bij het beheer

en eventuele inrichting van deze landschap"monumenten" is deze kennis
9) „ „ ,dringend nodig . De "Nationale Landschappen en de G.L.E. s" zijn er

echter nog niet. Er zullen nog verschillende barrières genomen moeten

worden (waaronder financiële, maar ook "inhoudelijke") voor ze werke-

lijkheid zullen zijn 10) . Het is zeker niet alleen de moderne landbouw,

die de nivellering van het landschap veroorzaakt. Ook (in sommige ge-

bieden vooral) is het de uitbreiding van woon- en industriewijken. In

een land, waar binnen 40 jaar de bevolking met 5 miljoen zielen toe-

nam is het uiteraard onvermijdelijk dat de nederzettingen groeien en

de verstening van het landschap om zich heen grijpt. Toch kan ik mij

zo goed voorstellen dat iemand, die het wijde open land liefhad, maar

het zag verdwijnen onder huizenblokken en schoorsteencomplexen de vol-

gende regels neerschreef:

Mijn land

Wat zal ik zeggen van de koude stenen
waarover wij met vaste voetstap van verraad
het voetspoor onzer vad'ren bijster raakten?
- Er onder ligt de aarde van mijn land.

Nog leiden duizend wegen naar eenzelfde einder
waar het profiel der steden tot een woud vergroeit
de vogels helder van de torentransen zingen
wat in de hartslag van dit rijk bestorven ligt:

de leefkracht van het overduid'lijk zwijgen,
de golfslag van het onvergankelijk verdriet
bewegend in de wind doorspoelde eiken
en klagend langs een blootgewoelde kust.

Van stad tot stad waaien de herst- en lentegeuren
en allerwege staan de huizen van dit lage land
met schoorstenen vol aandacht luist'rend open
naar wat in droom en daad verloren ging.



W a t zal ik zeggen van dit stenen woud
waarin wij met een mond vol overmoed
de hartslag onzer vad'ren overschreeuwen?
- Er boven trilt de hemel van mijn land.

A. Gerits,
uit: "Kimverheffing"

Het tweede thema, waarvoor ik uw aandacht vraag is de degradatie

van het natuurlijke landschap in veel ontwikkelingslanden. Ook hier is

er sprake van verlies aan natuur en verleden. Fij zouden kunnen gaan

spreken over het tropische regenwoud, waarvan per jaar rond 150.000

vierkante kilometer verdwijnt. (Dat komt neer op een snelheid van ruim

1700 ha per uur, dat is één volledig bos van Amelisweerd - inclusief

Rhijnauwen - per twee minuten, dag en nacht en het hele jaar door).

Als de devastatie in dit tempo doorgaat zal het tropische regenwoud,

met al zijn betekenissen, die het voor ons mensen heeft in het begin

van de volgende eeuw practisch geheel vernield zijn. Naast het verlies

aan natuur en verleden is er het verlies aan productiviteit als gevolc

van bodemdegradatie, in een wereld, waar elk jaar 80 miljoen mensenmêér

gevoed moeten worden (d.i. de bevolking van heel het volle Java of de

Benelux en Frankrijk samen). Ik zou voorts kunnen spreken over de

steeds ernstiger overstromingen in noordelijk India, die het gevolg

zijn van de ontbossingen in Nepal, over de enorme massa's oorspronke-

lijk vruchtbare grond, die nu de Java—zee inspoelen. Maar ik kan u,

om des tijds wille, hier alleen verwijzen naar de publicaties en acties

als die van het Wereld Natuurfonds, het Global Forest Fund en de Inter-

nationale Unie voor Natuurbescherming (I.U.C.N.)

Ik wilde wel even stil staan bij de manier, waarop ook de semi-

aride gebieden van bijvoorbeeld de Sahel-zone in Afrika kennismaken

met de echo's van onze technische explosie. Het betreft kwetsbare ge-

bieden waar de bevolking zich wat het "woongedrag" betreft vanouds had

9
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ingesteld op de heersende omstandigheden. De Sabel bestaat grotendeels

uit grasgebieden, waar sedert eeuwen nomadiserende volken leven en

transhumance plaatsvindt en waar locaal, op daarvoor geschikt gebleken

terreinen akkerbouw wordt uitgeoefend. Als om de 30 à 60 jaren droge

perioden aanbraken, trokken de mensen met hun dieren naar zuidelijker
12).streken, waar men weide rechten kon laten gelden

Wij herinneren ons echter hoe, dit jaar 10 jaar geleden, de media in

de hele wereld de aandacht richtten op die Sahel-landen waar vele

tienduizenden mensen omkwamen van de honger. De toestand werd door de

een aan het klimaat geweten, door de ander aan het kolonialisme, door

een volgende aan administratieve en politieke moeilijkheden binnen de

betrokken landen, of ook - paradoxaal - aan de verleende ontwikkelings-

hulp. Het is onjuist een keus uit deze zaken te willen doen en één er-

van als de eigenlijke schuldige aan te wijzen. Alle genoemde factoren

waren in het snel. Ook hier blijkt het aardrijk een complex geheel te

zijn, waarin de dingen op uiteenlopende manieren met elkaar samen-

hangen. De aanraking met de westerse technologie, economie, medische

kennis, agrarische inzichten en opvattingen, het daardoor m.o.m. gelei-

delijk verdwijnen van oude, in tradities en rituelen verpakte ecologi-

sche maatregelen hadden al in de voorgaande jaren verschillende ver-

anderingen veroorzaakt. De bevolking was in aantal gaan toenemen, de

veestapel was uitgebreid. Het nomadisme en de transhumance ondervonden

13)daarentegen belemmeringen .

Toen in de jaren na de 2e wereldoorlog de ontwikkelingshulp op

gang kwam en de reeds ingezette ontwikkeling versterkte, gebeurde dat

in een periode, waarin het klimaat in hoge mate meewerkte. In de regen-

tijd drongen de equatoriale regens tot ver naar het noorden door. De

veestapels die steeds groter werden vonden voldoende graas-gebied. De



landbouwvestigingen die werden gesticht en uitgebreid leverden aantrek-

kelijke resultaten op. De gezondheidszorg voor mens en dier ontwikkel-

de zich verder, plaatselijk bereikte de bevolkingstoename waarden van

3% of zelfs meer. Maar toen in het eind van de jaren zestig de regens

telkens minder ver naar het noorden doordrongen begonnen zich geleide-

lijk de verschijnselen voor te doen, die in 1973 plotseling op alle te-

levisieschermen en voorpagina's te zien waren: verdroging, vee-sterfte,

honger, desertificatie. Waar putten geslagen werden was wel water, maar

het gras werd door de van heinde en ver erop afkomende kudden vertrapt.

In de steeds dichter bevolkte landbouwgebieden hadden de akkers steeds

minder gelegenheid in een braakperiode weer "op krachten" te komen. En

deze gebieden met overbeweiding en te zeer uitgemergelde bodems waren

in de droogteperiode een gemakkelijke prooi van de wind: de desertifi-

catie sloeg toe, vooral daar waar van de grond het meest gevraagd werd

en waar de steeds toenemende behoefte aan brandhout de begroeiing al

had gedecimeerd: rond de nederzettingen.

De droogte, die culmineerde in de ramp van '73 was wel intens

maar op zichzelf toch niet abnormaal, zij was een herhaling van wat

ook in vroegere eeuwen gebeurde, in de tijden waarin hongersnoden ze-

ker niet onbekend waren, maar waarin het "woongedrag" nog op het op-

vangen ervan was ingesteld. Dat de droogte nu in een desastreuze toe-

stand voor de bevolking uitliep was een gevolg van het feit dat er ont-

wikkelingen op gang waren gebracht, die niet op het natuurlijke pa-

troon aansloten. Ze waren afgestemd op een optimale klimaatstoestand

en doorkruisten de vroegere overlevingsstrategieën. Wanneer na een op-

timum een teruggang in de basiscondities gaat optreden komen de klappen

harder aan naarmate men tijdens die optimale tijden het welstandsniveau

(in dit geval tot uiting komend in bevolkingsaantal, grootte van de



kudden, opbrengst van de akkers) hoger had opgevoerd.

14)Deze gebeurtenissen houden eens te meer de les in dat ook - en

juist - op het terrein van de internationale ontwikkelingssamenwerking

inzicht in de natuur nodig is. Teveel heeft het westen ermee gerekend

dat methoden die bij ons positief beoordeeld worden vanzelf ook toepas-

baar zijn in de ontwikkelingslanden. In het hier aangegeven voorbeeld

kwam bovendien op een fatale manier naar voren dat de natuur van het

ontwikkelingsland, in dit verband het klimaat, zijn eigen karakter,

zijn eigen ritme heeft en dat daardoor maatregelen, die met de beste

bedoelingen, maar zonder inzicht in de fysisch-geografische samenhangen

genomen worden soms dramatische gevolgen kunnen hebben

Het derde voorbeeld van hetgeen onze westerse technische ontwikke-

ling in de leefomgeving kan losmaken houdt verband met de industriali-

satie zelf en het daarmee optredende gebruik van fossiele brandstoffen.

Onze maatschappij vraagt om steeds meer energie. In 1920 was het wereld-

verbruik naar schatting ca. anderhalf miljard ton steenkool equivalent.

In 1970 was het verbruik vervijfvoudigd. Voorzichtige schattingen

t.a.v. de energiebehoefte van over vijftig jaar vermelden hoeveelheden,

die neerkomen op meer dan vijftig maal het jaarverbruik van 1920. Nu

levert de verbranding van l ton steenkool niet minder dan 3 ton kool-

zuurgas. Al wordt van het in de atmosfeer gebrachte gas ongeveer de

helft door de vegetatie en de oceanen opgenomen, als inderdaad wordt

doorgegaan met het opstoken van de fossiele brandstofvoorraden moet men

er rekening mee houden dat het koolzuurgehalte in het begin van de

volgende eeuw meer dan verdubbeld zal zijn. Nu leidt via het z.g. broei-

kaseffect een verhoging van het koolzuurgasgehalte tot een verwarming

van de atmosfeer. Het gaat om een verwarming van gemiddeld slechts en-

kele graden Celcius, maar zij zal in de koude gebieden, de noordelijke



en zuidelijke poolstreken de hoogste waarden bereiken 16) . Op zichzelf

is voor velen het begrip "warmer worden van het klimaat" hetzelfde als

"klimaatsverbetering". Inderdaad zullen sommige streken erop vooruit-

gaan doordat zij "aangenamer" worden of doordat de landbouw er gunsti-

ger condities verkrijgt. Maar daarnaast zullen andere gebieden in het

nadeel zijn doordat het klimaat er tè droog wordt. Ook wij, bewoners

van Nederland, moeten de ontwikkelingen met bezorgde belangstelling

volgen. Niet zo zeer vanwege verslechtering van het locale klimaat.

Maar omdat het niet uitgesloten mag worden dat een verwarming in het

Zuidpoolgebied er aanleiding van zal zijn dat een belangrijk deel van

het landijs van Westelijk Antarctica met een inhoud van rond 2 miljoen
3

km gedeeltelijk afsmelt en voor wat over blijft zijn steun verliest

en in zee verdwijnt. Dit afsmelten en te water laten van grote massa's

landijs zal de zeespiegel doen stijgen. Enkele meters slechts, maar

voor een land als het onze is de geschatte 5 meter al rijkelijk gevaar-

lijk. Het is op dit moment nog niet zeker in welke tijd-bestekken ge-

dacht moet worden. Sommige onderzoekers houden rekening met enkele

tientallen jaren 17) , anderen met een periode van meer dan een eeuw. Het

is van het grootste belang dat wij in Nederland weten wat ons te wach-

ten kan staan. Met grote belangstelling volgen wij, als bewoners van

de lage landen, dan ook het onderzoek dat dienaangaande op bet Insti-

1 8 )tuut voor Meteorologie en Oceanografie wordt uitgevoerd

Naast dit effect van wereldwijde betekenis beeft het verbruiken

van fossiele brandstoffen nog andere gevolgen voor de atmosfeer. Bij

verbranding van steenkool komt namelijk zwaveldioxide vrij alsook di-

verse stikstofoxiden en deze geven in wolken en regenwater aanleiding

tot bet ontstaan van zwavelzuur en salpeterzuur. In uitgestrekte gebie-

den in Z.O. Canada en Scandinavië is alle leven al uit de meren verdwe-



nen als gevolg van "zure regen", afkomstig uit de industriegebieden op
19)

honderden kilometers afstand en in W. Duitsland neemt men door de-

zelfde oorzaken enorme sterfte in de bossen waar. Voeg daar nog bij de

problemen van de vervuiling van onze rivieren en grondwater, het optre-

den van giftige stoffen in de grond onder oude gasfabrieken en vuil-

stortplaatsen, het vrijkomen van schadelijke stoffen uit vliegas, de

mogelijke aantasting van de "ozon-laag" in de hoge dampkring, de moei-

lijkheden bij het opbergen of het verwerken van afvalstoffen, en plaats

dit alles in het licht van de overtuiging dat dit nog maar het begin is

van het tijdperk van de technologische vooruitgang die zich óók nog

over de ontwikkelingslanden zal uitstrekken dan is er reden zich zorgen

te maken.

Natuurlijk kan men zich vastklampen aan de overweging dat in de

evolutiegeschiedenis bij het tot ontwikkeling komen van de menselijke

geest een drempel is overschreden en een nieuw niveau is bereikt, het

niveau van de noös, van de denkende mens, die zich niet zonder meer als

een speelbal van natuurkrachten beschouwt, maar het vermogen heeft zélf

maatregelen te beramen.

De mens komt voort (en behoort nòg) tot de wereld der levende organis-

men, die te maken heeft met begrippen als zelfregulatie (homeostasie)

een wereld waarin door middel van allerlei principes als concurrentie

en selectie het overleven van de best aangepaste wordt bereikt. Wan-

neer het milieu verandert zal een organisme, dat niet (meer) volledig

bij de omgeving past te gronde gaan; alleen die organismen waarin -

door welke externe of interne oorzaak ook - een wijziging optreedt,

die wèl op het (gewijzigde) milieu aansluit, hebben overlevingskans.

Dat geldt dus ook wanneer het organisme zèlf het milieu in zijn eigen

nadeel zou veranderen. Op het niveau van de noos kan nu in principe



het vinden van overlevingskansen behalve door de "natuurlijke" instinc-

ten t.a.v. concurrentie en selectie mede bestuurd worden door typische

menselijke principes als reflectie, bewuste afweging naar keuze, enver-

antwoordelijkheid en daarnaast laat de mens ook ethische overwegingen
20).gelden

Inderdaad heeft de mens zijn denkvermogen met succes gebruikt bij het

losmaken en ingebruik nemen van de natuurkrachten. De grote vraag is

echter in hoeverre op dat nieuwe, noösferische niveau onze inzichten

en overzichten, onze bewuste overwegingen en keuzes, onze verantwoor-

delijkheid voor de eigen soort èn voor de natuur, ons organisatiever-

mogen en onze eensgezindheid voldoende ontwikkeld zijn om ermee de door

onsself veroorzaakte ontregeling van evenwichten op te vangen; of wij

de klappen van de ontketende krachten kunnen overleven.

Sommigen zien redenen tot optimisme. Er wordt immers op het punt van

de zuiveringstechniek belangrijk werk verricht. De Theems is weer schoon

en er is verleden jaar in de Rijn zelfs (ondanks alle nog bestaande

vervuiling) weer een zalm gevangen. De oceaan blijkt (nog) niet in die

mate vervuild te zijn als sommigen vreesden, de "ozon-laag" is er nog

en wat de zure regen betreft is het technologisch mogelijk althans een

deel van de so2 uit de industriële rook weg te nemen. (Al maakt dat de

bedrijfsonkosten ca. 15% hoger en als niet alle betrokken landen mee-

doen wordt de concurrentiepositie een knelpunt; en we ervaren dat in

tijden met economische moeilijkheden milieu maatregelen door sommigen

als hinderlijk worden ondervonden en dat zij zelfs gevaar lopen - op

grond van economische overwegingen - te worden teruggeschroefd. De aan-

dacht voor beschadigingen in de sfeer van natuur en verleden, cultuur

en ethiek komt daarbij gemakkelijk op een lager pitje te staan). Maar

niet alle vervuiling kan in het nodige tempo worden verhinderd en onze
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technologie is niet in staat alle aantastingen adequaat te voorkomen,

te bestrijden of te verhelpen. Zo gaan bijvoorbeeld de desertificatie

en bodemdegradatie nog onverminderd door en wat het koolzuurgas en daar-

mee de stijgende zeespiegel betreft, is het vooralsnog niet mogelijk

het C02 dat bij verbranding van olie, gas en kolen vrijkomt, uit de at-

mosfeer weg te houden.

Dan zijn er nog problemen inzake het opraken van grondstoffen, het

ongeëvenaarde en onverantwoorde omspringen van materialen en energie

door de westerse wereld, de daarbij groeiende contrasten en spanningen

tussen de westerse en de derde wereld en, dit alles dominerend, de on-

danks alles nog steeds doorgaande explosieve bevolkingsgroei.

Geschrokken van de gevolgen van onze technologische vorderingen, zijn

wij inderdaad begonnen onze geestelijke vermogens in te schakelen. Maar

op zeer veel punten hebben we de slag nog niet te pakken. En er valt

nog zo veel in te halen; we moeten nog zoveel vóór zijn. Het lijkt er

bovendien op dat onze overlevingsstrategieën vooralsnog vooral gericht

zijn op economische en staatkundige overleving van afzonderlijke groe-

pen, waarbij natuurlijke principes als concurrentie en selectie, dreig-

gedrag en territoriumdrift e.d. sterk op de voorgrond treden. Wij heb-

ben daarentegen bijzonder veel moeite met het inschakelen van onze gees-

telijke vermogens wanneer het gaat om het behoud van de grotere gehe-

len. We overzien (en doorzien) het nog niet allemaal. Het stelsel van

dode, levende en maatschappelijke verschijnselen, waarvan we onderdeel

zijn is ook zo verschrikkelijk complex en de (deel-)belangen met name

in de mensenmaatschappij lijken soms zo hopeloos tegenstrijdig.

Onze geïndustrialiseerde wereld met in haar spoor de ontwikkelings-

landen doet dan ook - in een variant op het bekende beeld van de tove-

naarsleerling - denken aan een uiterst ingewikkeld voertuig, waarin wij



- of we willen of niet - op reis zijn. Maar wij hebben aan de knoppen

gezeten en razen nu in plotseling toegenomen vaart het donker in, ter-

wijl we eigenlijk nog niet goed weten hoe de machine werkt, waar de be-

sturings-handels zitten en wat de flikkerende waarschuwingslampjes op

het dashboard betekenen. Er is door onze technologische revolutie, door

ons morrelen aan de aarde, iets losgemaakt dat we (nog?) niet in de

hand hebben.

Achtentwintig jaar geleden zong Wim Kan op de televisieschermen

van de grote triomfantelijke energie-manifestatie E 55 in Rotterdam:

Kleine mens met je grote ideeën,
waar ga je in 's hemelsnaam heen?
Je weg, die als kronkelend zandpad begon
is een heirbaan geworden van gewapend beton

voor de hel nèt te smal nog, voor de hemel te breed
Kleine mens met je grote ideeën,
Wéét je eigenlijk wel wat je deed? 21)

Met de onheilspellende gegevens, die vanuit het ontregelde milieu

op ons afkomen ligt het doemdenken dicht voor de deur: een angstig op-

zien naar de inderdaad benauwende bedreiging door fysieke en daarmee

ook sociale ellende: luchtvervuiling en zure regen, concentratie van

kankerverwekkende en mutagene stoffen, opraken van belangrijke materia-

len, aantasting van de beschermende ozon-laag, degradatie van de bodem,

bederf van het vertrouwde landschap, uitroeiïng van diersoorten, over-

bevolking en overbeweiding, ontbossingen, overstromingen, verwoestij-

ning, stijgende zeespiegels....

Inderdaad moet men de ontwikkelingen, die wij zelf in ons aardse woon-

milieu los-maakten niet lichtvaardig langs zich heen laten gaan. Ze



22)
zijn ernstig . Toch zou het onjuist zijn als het denken aan de moge-

lijke en ten dele reeds plaats vindende rampen en narigheden ons zou

verlammen tot apathie.

Een van mijn goede vrienden hield zijn mensen voor: Geen doem-

denken, maar bloemdenken. Ik zou het werkwoord met één letter willen

inkorten: geen doem-, maar doe-denken. Het moet mogelijk zijn ons te

bezinnen op wat we eigenlijk gedaan hebben en wat we aan het doen zijn.

Het moet, zonder zorgeloos milieu-optimist te worden, mogelijk zijn

althans iets van de besturing van het voortrazende voertuig te leren

kennen en de betekenis van de knoppen en de dashboard-lichtjes in de

cockpit te leren onderkennen en toekomst scenario's op te stellen, die

dan mogelijk wel noodzakelijke veranderingen van levensgewoonten zullen

moeten inhouden. Het is een van de belangrijke taken van de hedendaag-

se onderzoekers in zowel de humaniora als de natuurwetenschappen zich

aan dit soort werk te wijden. Werk, dat verdieping van specialismen

en detailonderzoek vraagt, bijvoorbeeld waar het om economische of

toxicologische inzichten gaat, om milieuhygiënische maatregelen, eco-

logisch verantwoorde landbouwmethoden of zaken als zeespiegel-progno-

ses; maar het is tevens werk dat moet worden uitgevoerd in het besef

dat elk object, dat we onder de schijnwerper hebben, deel is van een

groter geheel en dan ook niet los gezien mag worden van andere proble-

men dan die waar wij binnen onze eigen discipline gewend zijn mee te

werken. Wij moeten het vermogen hebben niet alleen discipline-gewijs
24)

maar ook integraal te denken . Het is een taak van de universiteiten

dit soort denken te stimuleren en de studenten (maar ook het weten-

schappelijk corps) aan te sporen dwarsverbindingen aan te leggen, sa-

menhangen te onderkennen. Het is daarvoor dringend nodig dat men zich

open stelt voor andere dan de vertrouwde eigen onderzoek- en denkpa-

18



tronen. Het is daarvoor nodig dat bijvoorbeeld de socioloog de maat-

schappij ook eens leert zien vanuit het standpunt van de geoloog, de

prehistoricus en de bioloog. En andersom. Het heeft zin dat de econoom

oploopt tegen de grenzen die door de natuur en de ruimte aan het ver-

schijnsel "groei" gesteld worden en dat de landbouwkundige en de fy-

sisch geograaf met de wereld van de cultureel-antropoloog, de cultuur-

filosoof, de historisch- en de sociaal geograaf kennis maken. Kortom

het is nodig dat men meer bij elkaar over de schouder kijkt en bij alle

specialisaties nog meer dan mogelijk al gedaan wordt het onderzoek

richt op het gemeenschappelijke doel: het bewoonbaar houden van de aar-

de. Wat de praktijk betreft zou het van grote betekenis zijn wanneer

inderdaad aan onze Universiteit (wij hebben gelukkig een voormalig

milieuminister als voorzitter van het C.v.B.) een centrum zou worden

ingesteld, dat tot taak heeft de, in de maatschappij bestaande behoef-

ten aan milieu-onderzoek van allerlei aard (op korte èn lange termijn,

gevraagd en ongevraagd, op het gebied van kwaliteitsbewaking of milieu-

effect analyse, beleidsvoorbereiding of beleids-kritiek) al of niet ge-

bundeld door te seinen naar de universitaire onderzoekers in de uiteen-

lopende disciplines. En daarbij het in de universiteit aanwezige onder-

zoekspotentieel waar dat nog nodig is op milieu-vraagstukken af te

stemmen. Het zou een coördinatie- en acquisitiepunt voor milieu-onder-

zoek kunnen zijn. Voor elk goed afgewogen besluit in de sfeer van over-

heid èn bedrijfsleven is niet alleen economische en sociale, maar ook

milieu-informatie nodig. De Universiteit zou op de geschetste manier

aan het verdiepen en verbreden van dit informatie-bestand en daarmee

aan het bewoonbaar houden van de aarde kunnen bijdragen.

Ik begon deze toespraak met de aardrijkskunde, ik wil haar er ook

mee beëindigen. Niet omdat ik zou menen dat alle geografen integraal



denken en evenmin omdat de aardrijkskunde alle milieu-vraagstukken zou

kunnen doorzien en ook nog oplossen. Want milieu-onderzoek vergt mul-

tidisciplinair onderzoek. Maar wel mag ik stellen dat de aardrijks-

kunde, uit hoofde van haar grote aandacht voor de ruimtelijke werke-

lijkheid èn voor de vormen, processen en samenhangen op de woonplaneet

der mensen, zich nauw bij dit soort werk betrokken voelt.



Noten

In een schaal, waarin de duur van het bestaan van de vaste aard-

korst (in werkelijkheid 4600 miljoen jaar) teruggebracht wordt op

één eeuw, - een eeuw, die we laten beginnen op 18 maart 1883 -, is

het eerste leven, in uiterst primitieve vormen vóór 1910 aanwezig.

Haar pas rond jaar geleden, dus in oktober 1977, in het eind

van de Siluur-tijd, begint de plantenwereld het hoofd boven water

uit te steken. Al die eraan voorafgaande jaren was het vaste-

land "woest en ledig" geweest, waren weer en wind, erosie en accu-

mulatie, stromend water en golfslag, gebergtevorming en afbraak de

enige factoren die in de huishouding van de landschappen deel had-

den, jaar geleden, omstreeks oktober 1978, waren grote delen

van de continenten begroeid geraakt, het was de tijd van de steen-

koolbossen van het Carboon. De dinosauriërs liepen hier rond om-

streeks 1980, de eerste belangrijke zoogdieren ruim twee jaar gele-

den. Homo habilis, onze voorouder, presenteerde zich begin maart

van dit jaar. De gletsjers, die de Utrechtse heuvelrug opstuwden

deden dat gisteravond, ca. 20 uur geleden. De landbouw begon bijna

2 uur geleden. De periode, waarin de pyramiden van Egypte werden ge-

bouwd ligt ongeveer drie kwartier achter ons en het moment waarop

de Romeinen de omgeving van Utrecht voor het eerst verkenden iets

meer dan 20 minuten.

2) Wel was zijn vermogen vuur te maken een eigenschap die de andere

woud- of savannewezens niet kenden en vermoedelijk beeft de mens

- hoewel dat geenszins in zijn bedoeling gelegen hoeft te hebben -

met behulp van dat vuur al vroeg aan de uitbreiding van de savan-

nes meegewerkt. Ook andere organismen brengen m.o.m. aanzienlijke

21



veranderingen in hun woon-omgeving aan. Een voorbeeld is de bever,

die stuwdammen bouwt en daarmee complete (beboste) dal-gedeelten

onder water zet. Een ander voorbeeld vormen de koraalpolypen, die

in ondiep helder water hun kolonies bouwen en honderden kubieke ki-

lometers aan kalksteen langs tropenkusten ophoopten. Trouwens, het

optreden van het leven als zodanig heeft OD zichzelf reeds diep in-

dringende gevolgen gehad: Vanaf het moment dat de eerste algen in

zee het vermogen hadden de koolstof uit koolzuur los te maken en

de vrijkomende zuurstof aan de omgeving af te staan is - via de

uitwisseling met de atmosfeer - het gehalte aan zuurstof in de lucht

van bijna nihil opgelopen tot ca. 21% terwijl het gehalte aan kool-

zuurgas naar rato verminderde.

3) Doordat via de landbouw meer voedsel beschikbaar kwam waardoor ook

tijd kon worden besteed aan andere dingen dan het zoeken naar voed-

sel, werden stedelijke vestigingen mogelijk en kon er specialisatie

in beroepen plaatsvinden. Zo konden er ook vorderingen worden ge-

maakt in de woningbouw, de scheepsbouw, in het maken van werktui-

gen van allerlei aard alsook in de beginnende vormen van wetenschap

en cultuur.

4)
Passmore (J. Passmore: Man's responsibilities for Nature, 1974)

wijst erop dat met name de invloed, die verschillende klassieke

schrijvers uit de sfeer van de Stoa op de middeleeuwse theologen

uitoefenden van grote betekenis is geweest, Francis Bacon en René

Descartes waren in de 17e eeuw de grote verdedigers van de gedachte

dat niets de mens behoefde te weerhouden de natuurkrachten ook

werkelijk te gebruiken.
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Het explosieve karakter komt heel duidelijk tot uiting in diagrammen,

waarin de bevolkingsgroei is weergegeven. Was in de Romeinse tijd

het wereldbevolkingscijfer nog rond 130 miljoen, in 1980 was het op-

gelopen tot 4.3 miljard, waarbij er mee gerekend moet worden dat elk

jaar 1.9% meer mensen op de aardbol leven dan het jaar ervoor. Dat

betekent dat in onze tijd elke week ruim anderhalf miljoen meer

mensen een bestaan moeten vinden dan in de week ervoor (ruim ander-

half miljoen is het inwonertal van steden als Algiers, Milaan,

München, Wenen, Surabaya zonder hun voorsteden!) en dat de wereld-

bevolking in rond 30 jaar verdubbeld zal zijn. Demografen houden

het voor mogelijk dat aan deze explosieve groei eens een eind zal

komen. Maar, zeker in de derde wereld, dat eind is voorlopig nog

niet in zicht.

Andere ontwikkelingen, niet los te zien van de bevolkingsgroei,

hebben betrekking op de industrialisatie, die o.a. tot uiting komt

in de evenzeer explosieve toename van het energiegebruik, vooral in

de "westelijke wereld". Waar in 1900 nog het gebruik aan energie

een omvang had van 1.6 miljard ton steenkool equivalent, was het in

1950 8 miljard ton St. eq. en in de prognoses voor het jaar 2000

zou - afhankelijk van de scenario's die men opstelt - de energie-

behoefte 5 tot 10 voudige van het huidige gebruik belopen (verg.

J.A. van Reijn en P.R. Odell: Energie, geen probleem?, 1981).

Tot de eerste evenwichtsverstoringen, die na de "agrarische revo-

lutie" van rond 10.000 jaar geleden zich voltrokken behoorde de

bodemerosie in het Mediterrane gebied. In dit kwetsbare terrein

verdween eerst in de vlakte, later ook op de berghellingen de oor-

spronkelijke begroeiing, enerzijds doordat zij plaats moeten maken

voor landbouwgewassen, anderzijds doordat het vee (met name geit)

5)

6)



in hoge mate de boomgroei hinderde. Het gevolg was dat de nu onbe-

schermde, 's zomers sterk uitdrogende, bodem 's winters met het neer-

vallende en wegstromende water in de rivieren werd meegevoerd. Daar-

bij kwam dat naarmate de techniek vorderde er ook veel bos terwille

van de scheepsbouw werd gekapt. Plato wees er al op dat in Attica

veel bos verdwenen was en bodemerosie toe sloeg. Ook na hem is ove-

rigens de devastatie doorgegaan. Waar Homerus en Plato nog bos ken-

den is nu op zijn best struikgewas over, de Libanon heeft haast geen

ceders meer en klassieke havenplaatsen als Ephese liggen thans op

kilometers afstand van zee aan dichtgeslibde baaien of achter sterk

uitgegroeide delta's (zie b.v. D. Eisma: Beach ridges near Selçuk,

Turkey. T.K.N.A.G., 1962, p. 234).

H. Bouma: De aarde is er ook nog. 1974, p. 205.

V. Westhoff: De verantwoordelijkheid van de mens jegens de natuur.

Caput-college 1977-'78. Fac. der Wiskunde en Natuur-

wetensch, Kath. Univ. Nijmegen.

V. Westhoff: Omgang met de aarde. Saddharma 12, November 1979,

p. 1-l5.
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H.P. Gorter: Gedenkboek Ver. Behoud van Natuurmonumenten, Vijftig

jaar natuurbescherming in Nederland, 1956.

Handboek Natuurmonumenten Nederland, Uitg. Ver. tot Behoud van
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9) J. Capel en B. Mobach (J.D.H. Harten, red.): Twente, Cultuurhisto-

rische typering en kartering. Geogr. Inst., Utrecht

1979.
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G.P. Gonggrijp: Doelstelling, werkwijze en resultaten van het Gea-

project. Geogr. Tijdschr. XII, P. 220, 1978.

A.J. Haartsen en J. Renes: Naar een nieuwe typologie van het Neder-

landse cultuurlandschap. Geogr. Tijdschr. XVI, p. 456-

475, 1982.

A.P. de Klerk: De zorg voor het cultuurlandschap, een historisch

geografische beschouwing in: Wetenschap in dienst van
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Dat sommige natuur- en landschapsverdedigers ook buiten de aan te

wijzen landschapsmonumenten graag zoveel mogelijk natuur en verle-

den in het agrarisch land bewaard zouden willen zien is een doorn

in het oog van sommige moderne landschapsarchitecten, die dan ook

van de "nostalgische kneuterigheid" der "ecosmurfen" spreken en bij-

voorbeeld het knotten van knotwilgen verfoeien (verg. Han Lörzing:

De Angst voor het nieuwe landschap, Den Haag, 1982).

Wereld Natuur Fonds, 1e Hogeweg 2a, Zeist

Global Forest Fund, Postbus 141, Overveen

Int. Union Conservation of Nature and Nat. Resources (I.U.C.N.),

World Conservation Strategy, 1980.
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M. Jacobs: Het tropisch Regenwoud, 1981.

Aan het Geografisch Instituut van de R.U. te Utrecht is een werk-

groep ingesteld, die zich onder de naam: Working Party on Land

10)

11)



Degradation and Landuse Planning" als volgt presenteert en voor

onderzoeks-opdrachten beschikbaar stelt:

"LDLP is interested in projects that aim at the development of

guidelines for the creation of a socio-economic environment which

encourages the farmer's community to devote effort and resources

to the conservation of a country's soil capital".

12) Er bestaan drie vormen van veeteelt in de Sahel-gebieden:

- nomadisme: de kudden en de nomaden verblijven het gehele jaar

in de noordelijke Sahel (het grensgebied met de Sahara) of in de

Sahara zelf; zij zijn voortdurend in beweging, op zoek naar voed-

sel en drinkwater

- transhumance: de kudden worden in de regentijd naar weidegebieden

in de noordelijke Sahel geleid en keren in het droge seizoen naar

de zuidelijke Sahelgebieden terug

- sedentaire veeteelt: de meeste akkerbouwers in de zuidelijke Sa-

hel en de savanne houden een paar dieren met het oog op de melk,

trekkracht of als investering.

(F.W.T. Penning de Vries en M.A. Djitèye, red.: La Productivité des

pâturages sahéliens. Pudoc, Wageningen, 1982). In geval van droog-

te trokken de bewoners van de noordelijke streken op het zuiden

terug, hetgeen soms wel enige moeilijkheden met de sedentaire be-

volking opleverde. Gezien de geringe bevolkingsdichtheid was toch

dit overlevingsmechanisme voor beide groepen effectief. Vaak ook

namen in de droge perioden de nomaden "vervangende bezigheden" ter

hand (Jorritsma, zie noot 13).

13) Met name de sedentaire bevolking in de zuidelijke Sahel was aan-

zienlijk toegenomen waardoor steeds meer bouwgrond nodig was. De

ruimte in de "vluchtgebieden" voor (de inniddels in omvang groeien-
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de) vee-kudden was daardoor aanzienlijk verkleind. Bovendien was

reeds in de koloniale tijd er naar gestreefd de verbouw van handels-

gewassen te bevorderen, hetgeen ten koste ging van de verbouw van

voedselgewassen voor eigen gebruik. De boeren werden afhankelijk

van de geld economie. En het nomadisme werd als een minder gunsti-

ge levenswijze beschouwd (H. Jorritsma: Damergou, een historische

en sociaal-economische studie van een landstreek in midden-Niger,

Diss. Utrecht, 1979)

14) Enige literatuur over de Sahelproblematiek:

P. Banga: The ecology of the Dogon (Central Mali). Perspectives

in Landscape Ecology. Proc .Int.Congr. NSLE (WLO), Veld-

hoven, 1982, p. 131.

P.H.J. van de Boom en M.P. van Dijk: De Sahel na de grote droogte,

Landendocumentatie 1982, no. 2/3.

F.K. Hare, R.W. Kates and A. Warren: The making of deserts: Climate,

ecology and. society. Econ. Geogr. p. 332, 1977.

H. Mensching and Fouad Ibrahim: The problem of desertification in

and around arid lands in: Applied Sciences and Develop-

ment, vol. 10 z.j.

W.G. Sombroek en H. van Baren: Verwoestijning: omvang, oorzaken en

bestrijding. Geogr. Tijdschr. XIV, p. 447, 1980.

U.N. Conference on Desertification. Nairobi 1977.

Verslag van de Studiedag Ecologie en Ontwikkelingssamenwerking met

bijdragen van R.J. van Schaik, S.C. Bischoff van Heems-

kerk, I.S. Zonneveld, H. Breman en J.C. Post. Georgani-

seerd door de stuurgroep World Conservation Strategy,

19 sept. 1981.



Op 29 maart 1982 werd in het kader van het directoraat-generaal in-

ternationale samenwerking van het Ministerie van Buitenlandse Zaken

een Commissie Ecologie en Ontwikkelingssamenwerking ingesteld. Een

commissie die ten doel heeft het Nederlandse ontwikkelingswerk eco-

logisch te begeleiden. De commissie is nog doende zich op haar taak

voor te bereiden. Maar in elk geval staat haar voor ogen aandacht

te besteden aan de gevolgen, die ontwikkelingshulp kan hebben voor

het milieu. Wij rekenen erop dat o.a. langs deze weg fysisch geo-

grafische en landschapsecologische inzichten on het beleid van in-

vloed zullen zijn. Dat de onderzoeksresultaten van het P.P.S.-

project (zie Penning de Vries c.s. in noot 12) inderdaad in beleids-

kringen functioneren blijkt uit de discussie naar aanleiding van

twee projecten van het Europees Ontwikkelings Fonds in Mauretanië

en Senegal. Deze projecten, met name het nroiect dat bevordering

van veeteelt in Mauretanië beoogt hadden on grond van de verkregen

(ecologische) inzichten niet de instemming van de Nederlandse (en

de Engelse) delegaties: vergroting van het aantal runderen zou im-

mers overbeweiding in de hand werken. Dat de projecten toch worden

uitgevoerd is een gevolg van het feit dat Nederland en Engeland

slechts twee van de tien in het spel zijnde EEG-landen zijn en voor-

al van de omstandigheid, dat de ontwikkelingslanden waar het om

gaat recht hebben op een project in bijvoorbeeld de veeteelt sec-

tor als daarvoor geld is gereserveerd in het kader van hun Lomé-

overeenkomst met de EEG-landen. Overigens is door de opstelling

van Nederland en Engeland wèl de aandacht gevestigd op de proble-

men die zich straks vermoedelijk zullen voordoen en de maatregelen

die dan genomen zullen moeten worden (J. v.d. Heuvel: Sahel-onder-

zoek onvoldoende weerspiegeld in beleid. Internationale Samenwerking,

15)



no. 16, p. 4-6, 1982). Het is overigens wel begrijpelijk dat de lo-

cale beleidslieden in de ontwikkelingslanden in de eerste plaats

belangstelling hebben voor projecten, die op korte termijn een ver-

betering kunnen opleveren zoals een vergroting van de veestapel,

het slaan van zo veel mogelijk putten e.d. en zo aan de ecologische

lange-termijn-bezwaren voorbijgaan. Soms wordt zelfs de terughou-

dendheid ten aanzien van ecologisch minder gelukkige korte termijn

projecten als ongewenste bemoeizucht opgevat.

W. Bach en J.A. Laurmann: International Workshop on Energy/Climate

Interactions 3-7.3.1980. Münster FRG. Bull. Am. Met.

Soc. 61. 1980, p. 1612-1620.

J. Hansen et al.: Climate Impact of Increasing Atmospheric Carbon

Dioxide. Science Vol. 213, no. 4511, p. 957, 1981.

C.G.E. Schuurmans e.a.: Fysische aspecten van het CO2-probleem.

Energiespectrum 6. no, 9, p. 218-227, 1982.

J.H. Mercer: West Antarctic Ice Sheet and CO2 greenhouse effect:

a threat of desaster. Nature 271, p. 321, 1978.

l8)
J. Oerlemans: Response of the Antarctic Ice sheet to a climatic

warning: a model study. Journal of Climatology 2,

P. 1 - 1 1 , 1982.

C.G.E. Schuurmans e.a.: zie noot 16.

19) E. Buijsman en H.F. Reijnders: Neerslag verzuurt ons leven. Inter-

mediair 16, no. 29, p. 13-26, 1980.

20) .Zie, in verband met het bestaan van de genoemde evolutieniveaux en

drempel-overschrijdingen in de abiotische, organische en noötische

ontwikkeling:

G. Altner: Grammatik der Scböpfung, Stuttgart, 1971.

16)

17)



P. Teilhard de Chardin: Le phénomène humain, Parijs 1960

21) Met dank aan de Heer Eric de Vries, die zo goed was mij de hier

geciteerde tekst te verschaffen.

22) In 1962, nu 21 jaar geleden, trok in Amerika en Europa Rachel

Carson's boek "Silent Spring" de volle aandacht. (Het mag gezegd

worden dat Rachel Carson bij het schrijven van dit boek vanuit

Nederland veel steun ondervond van de zijde van Dr. C.J. Briejer,

destijds directeur van de Plantenziektekundige Dienst in Wagening-

en). In de periode van ontwikkeling en ongeremde toepassing van pes-

ticiden en landbouwgiften wees zij op de gevaren van deze stoffen

voor de ecologische evenwichten in de natuur. Tien jaar daarna ver-

scheen Meadow's bekende rapport voor de Club van Rome, gevolgd door

het "Tweede Rapport van de Club van Rome" van Mesarovic en Pestel.

Inmiddels had zich in Amerika en daarna in Europa een golf van mi-

lieubewustheid gemanifesteerd. Men voelde dat niet alleen de natuur

gevaar liep, maar ook de mens zelf, en vooral dat laatste maakte

de groep van milieubewusten aanzienlijk groter dan zij aanvankelijk

was.

R. Carson: Silent Spring, 1962. Vert.: Dode Lente, 1963.

B. Coramoner: The closing circle: Nature, Man and Technology, 1971.

Vert.: Overleven we dit? 1972.

P.R. Ehrlich: The population bomb, 1968. Vert.: De bevolkingsexplo-

sie, 1971 .

D. Meadows: The Limits to Growth. A report for the Club of Rome on

the Predicament of Mankind, 1972. Vert.: Rapport van de

Club van Rome. De grenzen aan de Groei, Aula no. 500,

1972.



M. Mesarovic en E. Pestel: Mankind at the turning point, 1974.

Vert. : De mensheid op een kruispunt, Tweede Rapport van

Rome, 1974.

H. Peters: De wet van behoud van ellende. De natuurlijke grenzen

van de welvaart, 1973.

B. Ward en R. Dubos: Only one Earth, 1972. Vert.: Niet meer dan

één aarde.

23) Er zijn verschillende scenario's en modellen voor de toekomst op-

gesteld. Ze zijn echter geen van alle volledig. Het model dat door

Meadows voor de Club van Rome werd gemaakt (zie noot 22) hield al-

leen rekening met de groeitendens in de wereldbevolking, de indu-

strialisatie, vervuiling, voedselproductie en uitputting van natuur-

lijke hulpbronnen. Het heeft vooral kritiek ondervonden doordat het

de gehele wereld en de gehele maatschappij als een soort homogeen

geheel behandelde. In het Tweede Rapport van de Club van Rome (Me-

sarovic en Pestel) werd wel onderscheid gemaakt tussen de ontwikke-

lingen van (en de wisselwerking tussen) de verschillende regionale

onderdelen van de wereldmaatschappij. D.W. Everts, H.L. Labohm en

B. v. Steenbergen geven in hun "Het voorlaatste Oordeel" (1979)

een overzicht over enkele andere, latere, wereldmodellen, waarvan

sommige duidelijk de noodzaak van mentaliteitsveranderingen en bij-

stelling van leefwijze inhouden, zoals o.a. het model, dat onder

leiding van de econoom J. Tinbergen in opdracht van de Club van

Rome tot stand kwam. (Reshaping the International Order, Naar een

Rechtvaardiger Internationale Orde, 1976). Zie ook de laatste hoofd-

stukken van "Global 2000, A Report to the President" en "Bewaar de

Aarde", genoemd in noot 1 1 . Een interessant scenario, waarin inge-

speeld wordt op besparing van energie is dat van T. Potma: "Het



vergeten Scenario", 2e druk 1981. ("Het C.E. Scenario, een realis-

tisch alternatief" is een nadere bewerking hiervan).

24) Zie ook:

H. Hoefnagels: De wetenschap en de bedreigde menselijke toekomst.

Universiteit en Hogeschool 29, p. 137, 1982.



Aanvulling bij p. 18 tussen regel 7 en 8:

Wanneer er problemen moeten worden opgelost, is het de meest

aangewezen weg eerst na te gaan wat de oorzaak is en er ver-

volgens naar te streven de oorzaak weg te nemen.

Door het aanpakken bij de bron immers heeft men kans op uitscha-

keling van de oorzaak en daardoor het voorkomen van toekomstige

moeilijkheden. Bestrijding van de gevolgen op zichzelf kan vaak

neerkomen op symptoom bestrijding en aan de eigenlijke kwaal niets

verhelpen zoals ook het onderdrukken van koorts wel een zekere

verlichting kan geven, maar geen soelaas biedt ten aanzien van

de genezing van de ontsteking, die de koorts veroorzaakt.

Bestrijding van bepaalde gevolgen zou zelfs het karakter kunnen

verkrijgen van signaal-bestrijding, het uitdraaien van knipperende

waarschuwingslichtjes; en daarmee wordt de situatie alleen maar

erger.

Maar wanneer wij hiervoor vaststelden dat het de explosieve ont-

wikkeling van onze westerse, technologische cultuur was, die aan

de bron van alle ellende staat, wordt de zaak wat minder eenvou-

dig. Wij hebben te maken gekregen met de "achterkant van ons

(natuurwetenschappelijk) gelijk", met de keerzijde van iets dat

wij nog steeds als een positieve zaak beschouwen. Bovendien

kun je maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen,

evoluties dus, niet zo maar terugdraaien. Wat wèl kan is alle

krachten inspannen om de ontwikkelingen bij te stellen.

Aanvulling bij p. 20 regel 3 na "onderzoek":

, zoals bijvoorbeeld in het kader van de interfacultaire werk-

groep "Milieukunde" wordt uitgevoerd.


