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1.

Inleiding

Het waarom en waartoe
Wil men de gang van de geschiedenis ten goede wenden dan dient men de werking te leren
onderscheiden van goede en verkeerde bewegingen. Verkeerde bewegingen dringen zich
machtig naar voren door middel van massabewegingen, die zij ontketenen, maar tegelijkertijd
maskeren zij zich achter het effect van hun werking. Goede bewegingen kunnen alleen
werken wanneer de leden zich doelbewust voorbereiden door inzicht in het wezenlijke en de
werkingen daarvan te doorzien. Zolang dat niet het geval is zijn zij krachteloos. Men miskent
ze maar al te gemakkelijk, omdat zij zich niet opdringen en zelfs wanneer zij vruchtbaar
werkzaam zijn in het uiterlijke leven bescheiden blijven.
Men kan zich temidden van deze gegevenheden alleen oriënteren wanneer men zich
ontwikkelt tot het heldere licht van werkelijk inzicht, door af te zien van elk persoonlijk
voordeel of eerbetoon en door het besef: niet zo onbezonnen en hard vooruit te moeten
stromen als de machtsstromingen van deze tijd. Wil men niet zelf uit de baan van het goede
geslingerd worden, dan moet men tevens het feit aanvaarden, dat het, zoals de huidige feiten
nu eenmaal liggen, nauwelijks mogelijk zal zijn het uitrazen van de vele verkeerde impulsen in
onze wereldsamenleving te belemmeren. Het gaat daarbij nu eenmaal om de gevolgen van een
verleden dat wij niet meer kunnen veranderen of ongedaan maken.
Voor eenieder die het positieve zoekt, blijven dus maar drie dingen over: Al wat er gebeurt
in de wereld met de grootste aandacht te volgen en te trachten het zover te doorgronden
dat de geestelijke drijfveren kenbaar worden: Om daarop het ware antwoord te kunnen
vinden is het noodzakelijk zich te verenigen in een kring van medestanders: een open en
basisdemocratische beweging wier leden uit liefde voor de aarde en uit liefde voor de mens,
oprecht streven naar een sociale structuur voor een vrije wereldsamenleving gebaseerd op
wederzijdse dienstbaarheid in plaats van op politieke macht.
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2.

Realiteit

De eerstvolgende jaren en decennia zullen, zonder enige twijfel, meerdere ernstige
moeilijkheden aan het licht brengen en het toneel worden van grondige veranderingen. Willen
wij een ramp voorkomen, dan wordt een belangrijke nieuwe aanpassing onvermijdelijk op
gebieden als:
wereldeconomie/techniek; ecologie; wereldbevolking; ontwapening; informatica; voedselproductie; gebruik van natuurlijke rijkdommen; menselijke waarden; vrede; gezondheidszorg;
onderwijs.
Deze problemen, in een zeer snel tempo groeiend naar wat men zou kunnen noemen een
“MEGA”-crisis, zijn niet meer los van elkaar op te lossen. Talloze groeperingen, organisaties
en individuen hebben dit reeds begrepen en zijn zich bewust geworden van hun persoonlijke
verantwoordelijkheid hiervoor. Elk van hen zet zich positief in, onder een of andere vorm om
een wereld op te bouwen waar een nieuwe geestesgesteldheid een kans zal krijgen.

2.1.

Wei Chi
CRISIS “Wei chi”
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Het woord “crisis” bestaat in het Chinees uit twee gelijkwaardige
tekens. Het linkse “wei” verwijst naar begrippen als gevaar,
risico. Dit lijkt op de overheersende betekenis die het woord
crisis bij ons heeft: een onwenselijke en gevaarlijke situatie, die
grote risico’s met zich meebrengt. Het rechtse karakter “chi”
betekent uitdaging, kans, gunstige gelegenheid Dit aspect is tot
nu toe verwaarloosd in onze cultuur.

2.2

Een authentiek alternatief

Geachte medelanders, vergeet de democraten, de conservatieven en de liberalen, het
socialisme-communisme en de radikalen links en rechts: kies vanuit uw hart voor “ecologischhumanisme”, een authentiek alternatief voor de industriële samenving.
3.

Ecologisch Humanisme

Op het volgende keerpunt
Het traditionele humanisme heeft de nadruk gelegd op de verhevenheid van de mens, de
onafhankelijkheid van de mens, inderdaad de grootsheid van de mens, naar het beeld van
Proteus. Deze opvatting van de mens ging hand in hand met het idee dat de natuur kan
worden aangewend voor de doeleinden en behoeften van de mens. Het ecologisch humanisme
is gebaseerd op de omgekeerde vooronderstelling. Het ziet de mens eenvoudig als een deel
van een grotere ordening: van de natuur en de kosmos. Wij moeten het idee van proteïsche (en
faustische) mens overstijgen en afschaffen. De gevolgen van deze ommekeer zijn verreikend.
Het ecologisch humanisme is niet slechts een andere fantasienaam voor het inzicht dat wij
de natuur minder moeten aantasten; het houdt een fundamentele heroriëntatie van onze
zienswijze in. Ecologie en humanisme hebben in het verleden hun eigen wegen bewandeld
en behoorden tot verschillende ideologieën. Ecologie, als beweging, heeft zich in hoofdzaak
gericht op het aangetaste milieu. Zij heeft gestreefd naar alternatieve oplossingen en remedies
om het milieu te beschermen. Anderzijds heeft het humanisme zich voornamelijk bezig
gehouden met de aangetaste mens. Het heeft gestreefd naar oplossingen en remedies (voor
onrecht en vervreemding, door middel van hervorming van sociale en politieke instituties) om
de individu te beschermen.
In hun eenzijdige opvattingen hebben noch humanisme noch ecologie voldoende begrepen,
dat de benarde toestand van het milieu en van de mens beide dezelfde oorzaak hebben, de
nadelige gevolgen die de kapitalistische en communistische wereld in gelijke mate vertonen.
Sedert Socrates hebben de filosofie van de natuur en de filosofie van de mens zich ontwikkeld
langs verschillende en soms tegengestelde wegen. Ecologie is een recent herformulering
van de filosofie van de natuur, terwijl het humanisme (onder welke benaming ook) een
uitdrukking is van de filosofie van de mens. Deze westerse tweedeling tussen de filosofie van
de natuur en de filosofie van de mens is de oorzaak geweest van onze foutieve opvatting dat
de natuur ertoe dient om te worden gebruikt, onderworpen en geëxploiteerd.
Het ecologisch humanisme markeert de terugkeer van de totaalvisie waarin de filosofie van
de mens en de filosofie van de natuur aspecten van elkaar bevatten. De verbinding tussen
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ecologie en humanisme is niet willekeurig, maar de vrucht van een besef van de wezenlijke
eenheid van de natuurlijke en de menselijke wereld. Het ecologisch humanisme behoeft een
verbreding van het ecologisch concept teneinde het evenwicht van het menselijk milieu te
omvatten; de ‘natuurlijke’ wereld wordt dan met dezelfde ‘waarde’ begiftigd als de menselijke
wereld. Anderzijds wordt het ecologisch evenwicht onderdeel van het menselijk evenwicht.
Als gevolg daarvan vloeien de concepten ‘ecologie’ en ‘humanisme’ eenvoudig in elkaar over.
Zowel ecologie als humanisme maken deel uit van onze brede visie op de evoluerende kosmos.

4.

Inzichten

a

De mens, het dier, de plant en de aarde vormen een groot organisch geheel. De mens
is in hoge mate verantwoordelijk voor het welzijn en de ontwikkeling van dit organisch
geheel. Alle tot dit levende geheel behorende wezens mogen niet in hun ontwikkeling
worden geschaad, maar behoeven zorg voor hun verdere ontwikkeling (evolutie).
Telkens als er een schakel van dit geheel uitsterft of wordt vernietigd heeft dit gevolgen
voor de overblijvende delen van het geheel. De wereld is één groot organisch geheel.
De mens kan zijn persoonlijkheid (ik-wezen) ontwikkelen tot een werkelijk
menszijn. Voorwaarden hiertoe zijn: geestelijke vrijheid, sociale verantwoordelijkheid
en rechtsgelijkheid.

b
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c

Opdat alle mensen deze persoonlijkheidsontwikkeling kunnen doormaken dienen zij
allen gelijke rechten te verkrijgen. Werkelijk recht zal ‘macht’ en ‘leugen’ omvormen tot
‘gezag’ en ‘waarheid’. Het is de taak van de overheid dit recht te waarborgen.
d
De economie, gebaseerd op strijd en egoïsme in plaats van broederschap, leidt tot
vernietiging van de aarde inclusief de mens en brengt onnoemelijk veel leed teweeg.
Voor gezonde leefomstandigheden is nodig; een sociale economie die voorziet in de
fysieke behoeften van alle mensen.
e
Alle mensen dienen onvervreemdbaar een drietal basisrechten te verkrijgen waarvan
alle andere rechtsafspraken zijn af te leiden.
Deze drie basisrechten zijn:
•
Het recht op voeding, verwarming, huisvesting en kleding (het fysieke welzijn)
•
Het recht om mee te beslissen over de rechtsregels welke de leefvoorwaarden
		
van de mens begrenzen (werkelijke democratie)
•
Het recht om zijn vaardigheden en bekwaamheden te ontplooien door opleiding,
		
arbeid, het beoefenen van kunst enzovoorts (geestelijke vrijheid).
Door het verkrijgen van inzichten die overeenstemmen met eenieders innerlijk gevoel voor
waarheid. Daarvoor is nodig: een onbevangen houding ten opzichte van de verschijningen die
het leven biedt en de bereidheid om nieuwe inzichten te toetsen en de eigen inzichten telkens
opnieuw te herzien.
5.

Doelstellingen

a

Het verbieden van alle milieuvervuilende productie, tenzij de producent aantoont en
garandeert dat herstel kan en zal geschieden voor zijn rekening en kosten.
Het vaststellen dat het milieuvervuilende deel/aspect van een product eigendom blijft
van de producent opdat deze de verantwoording voor het herstel van de vervuiling
behoudt.
Het vaststellen van een recht op een fysieke behoeftevoorziening voor ieder mens,
rechtstreeks uit te keren door het bedrijfsleven (de economie) opdat de overheid,
zonder enige belangenverstrengeling, zorgdraagt en er op toeziet dat ieder mens krijgt
wat hem toekomt.
Het zodanig inrichten van ondernemingen dat alléén zij, die door hun arbeid
economisch afhankelijk zijn van de onderneming, rechtsbesluiten mogen nemen inzake
deze onderneming. Winst dient in de onderneming te blijven en ter beschikking te
staan van diegenen die door hun creativiteit en arbeid deze winst hebben gerealiseerd.
Aandelen dienen te worden omgezet in obligaties.

b
c

d
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Arbeid is een geschenk van de ene mens aan zijn medemensen en dient vrij te kunnen
worden geschonken zonder belastingen en heffingen. Belastingen/heffingen behoren,
indien zij werkelijk nodig zijn, te worden opgelegd op datgene wat de mens verbruikt
of vernietigt.
Geld is een waardemeter, nodig als ruilmiddel, en behoort dus waardevast te zijn.
Inflatie is geldbedrog waardoor speculatie en gebrek aan koopkracht mogelijk worden,
met als gevolg verrijking zonder enige prestatie en honger in de wereld door gebrek
aan koopkracht. Beide zijn volstrekt immoreel en kunnen worden voorkomen door de
geldwaarde te ijken (zoals Napoleon voor de lengtemaat, het gewicht, enzovoorts reeds
tot stand bracht) aan een voor ieder noodzakelijk voedingsmiddel, bijvoorbeeld één
Euro = 1 kg graan, (het gouden-graan).
Algemeen wordt tegenwoordig ingezien dat het nemen van besluiten behoort te
geschieden door degenen die de gevolgen ervan moeten dragen. In onze parlementaire
democratie nemen de politici de besluiten en wentelen de gevolgen af op de
samenleving. De politiek dient zich te beperken tot het produceren en uitwerken van
voorstellen waarover de betreffende kiezers zich middels een referendum kunnen
uitspreken.
Conform onze grondwet heeft ieder mens recht op vrijheid van onderwijs (art. 1b).
Indien het recht op een fysieke behoeftevoorziening (art. 2c) tot stand komt, zal deze
vrijheid nog aanmerkelijk toenemen. Daarnaast is het van groot belang dat de overheid
slechts voor de bekostiging van het onderwijs zorgdraagt, en de vormgeving geheel
overlaat aan ouders (leerlingen) en leraren. Staatsonderwijs leidt tot uniformiteit, vrij
onderwijs leidt tot pluriformiteit wat noodzakelijk is voor verdere ontwikkeling
(evolutie) van de mensheid. Ouders zullen de beste school uitzoeken voor hun kind en
dat besef zal leraren stimuleren tot het geven van steeds beter onderwijs.

6.

Politeia, een ander Europa

een kleurrijk Europa

Van moordende handel en moderne slavenmarkt naar een werkelijk beschaafde samenleving
van souvereine mensen in het Europa van de samenwerkende regio’s.
Een ander Europa door middel van liefde, wijsheid, schoonheid en goedheid. Uitgaande van de
drie universele basisrechten van de mens te weten:
a.
Het recht op materiële bestaanszekerheid voor alle mensen. (voeding, kleding,
huisvesting)
b.
Het recht van ieder volwassen mens om mee te beslissen over alle rechtsregels die de
leefvoorwaarden van de mens begrenzen. (sociocratie)
c.
Het recht van ieder mens om zijn vaardigheden en bekwaamheden te ontplooien door
opleiding, arbeid, beoefening van kunst etc. (geestelijke vrijheid)
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Het bijzondere van deze drie basisrechten is, dat zij ieder op zich een bepaald levensgebied
bestrijken.
Het recht onder a. betreft de economie en heeft te maken met het gezamenlijk delen, de
broederschap die ons bekend is vanuit de franse revolutie.
Het recht onder b. genoemd heeft betrekking op het streven naar gelijkheid in de
rechtsverhoudingen tussen mensen. Het streven van het recht is immers de macht en de
leugen om te vormen tot gezag en waarheid.
Tenslotte het derde recht onder c. waarborgt de voor de menselijke ontwikkeling (evolutie) zo
zeer noodzakelijke geestelijke vrijheid.
Een cultureel Europa
Kunstenaars en journalisten verstevigen de publieke ruimte en de samenleving. Een open
samenleving vereist een cultuur van dialoog en bruisende culturele sector, veelstemmige
media, onafhankelijke journalistiek en een vrij internet dragen daar aan bij. Kunst stelt vragen
bij dat wat we dachten zeker te weten, ze verbeeldt werelden die er niet zijn, gedachten die
nog niet eerder gedacht waren.
Een humaan Europa
In Brussel zijn afspraken gemaakt over eerlijke kansen op de arbeidsmarkt, het bestrijden
van armoede en het scheppen van goede banen. Helaas beoordeelt de Europese Commissie
nationale regeringen veel strenger op hun begrotingstekort dan op hun inspanningen deze
humane grondrechten te realiseren. Als de helft van de jongeren tevergeefs naar werk zoekt,
zoals in Spanje, wordt een land van zijn toekomst berooft.
· Voorstellen:
· Hogere b.t.w. voor luxe en levensbedreigende producten.
· Een lagere b.t.w. voor eerste levensbehoefte.
· Arbeid ontlasten grondstoffen belasten.
· Een onvoorwaardelijk basisinkomen voor alle Europese inwoners
· Energie en grondstoffen voor grootverbruikers extra belasten,
3 jaar tijd om een kringloopeconomie te creëren.
· Een regionaal Europees landbouwbeleid voor de interne markt.
· Een regionaal Europees energiebeleid voor de interne markt.
· Esperanto als verbindingstaal tussen de verschillende culturen. (zie Wikipedia)
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6.1

Het Europa van de regio’s
(de actualiteit van het plan Heineken)

De grootste bedreiging van nu is de grote onderlinge verdeeldheid tussen de Eurolanden die
het nog goed doen en de zwakke broeders. Sommige media in Griekenland en Duitsland doen
je zo wat de laatste hoop op een verenigd Europa verliezen. Ais de populistische partijen het
in Europa voor het zeggen zouden krijgen,dan is een verder afglijden naar elkaar opnieuw
vijandig gezinde staten zelfs een reële optie. Dan dreigt economische verpaupering en op
termijn misschien erger. In 1992 werd het gepubliceerd in het boek. The United States of
Europe (Eurotopia?).

Wat hield dat plan van Freddy Heineken voor een Verenigde Staten van Europa in?
Dit plan dat gaat over een herverdeling van Europa in regio’s was niet zo maar een bieridee
van Heineken. Wel vaker zie je dat mensen met visionaire plannen buiten de politiek staan.
Politici kijken doorgaans naar wat haalbaar is en komen daardoor vaak aan visie niet toe.
Heineken had zich trouwens laten informeren door Henk Wesseling, destijds hoogleraar
Algemene Geschiedenis aan de Universiteit van Leiden. Het plan zelf werd ontworpen door de
Leidse historicus Wim van den Doel.
In essentie hield het plan de transformatie van Europa tot een federatie met een groot aantal
kleine deelstaten in. Volgens Heineken was een Verenigd Europa van toen nog 350 miljoen
inwoners (inmiddels 500 miljoen.) niet vanuit een centraal orgaan te regeren. Daarvoor
was delegatie van macht naar zo’n 75 tot 100 miljoen of meer autonome regio’s nodig. Die
regio’s mochten verder niet te veel in grootte verschillen. Heineken dacht aan 5 á 10 miljoen
inwoners.
De makke van het Europa van de nationale staten was vond hij dat de onderlinge
machtsverschillen hier veel te groot waren. Daardoor konden de grote staten te veel hun eigen
belang door drukken. Dat heeft hij toen goed gezien. We zien de laatste jaren heel duidelijk
Frankrijk en Duitsland die de agenda voor de hele Eurozone proberen te bepalen, tot ergernis
van de middelgrote en kleine lidstaten.
Een geografische nivellering van macht zou betere garanties op stabiliteit, gelijkheid en
vrede bieden. Bovendien zou
delegatie van macht naar
deelstaten, op basis van het
subsidiariteitsbeginsel, tot een
efficiënter bestuur leiden.
Dit laatste is ook een belangrijke
overweging voor de

Partij voor het Noorden om gedeeltelijke autonomie voor te formeren regio’s zoals het
Noorden van het land te eisen.
Om het draagvlak voor het plan te vergroten werd de indeling van de regio’s in het plan
Heineken zowel gebaseerd op etniciteit, politieke en historische gronden.
Deze in het plan voorgestelde grenzen zouden minder willekeurig zijn dan de bestaande
grenzen binnen Europa, die voor een heel groot deel in 1815 op het Congres van Wenen zijn
vastgesteld en die na enige aanpassingen rond de twee wereldoorlogen nog steeds gelden.
Dat Congres van Wenen was bijeen geroepen om de grenzen in Europa na de nederlaag
van Napoleon, die op zijn eigen wijze ook een verenigd Europa had geprobeerd te vormen,
opnieuw vast te stellen. Daar hebben de grote mogendheden van toen de dienst uitgemaakt en
daarbij heeft men weinig consideratie gehad met de wensen van volkeren en minderheden.
Daarmee werd een basis gelegd voor de Eerste Wereldoorlog bijna honderd jaar later. Het is
nu weer bijna honderd jaar later en nog steeds wordt het politieke palet van Europa bepaald
door een onevenwichtige samenstelling van grote en kleinere nationale staten.
Tussen 1815 en 1914 werden een aantal forse bilaterale conflicten binnen Europa
uitgevochten, waaronder de Krimoorlog van 1853-56 en de Frans-Duitse oorlog van 1870-71.
Daartegenover vormden de Verenigde Staten van Amerika sinds hun onafhankelijkheid bijna
een oase van vrede. Maar daar bestond dan ook een goed machtsevenwicht tussen de federale
overheid en de deelstaten.
Dat gold trouwens ook voor het oude Chinese keizerrijk. Dat land was ook veel te groot om
vanuit een punt te besturen. Daar was daarom ook een soort zelfbestuur van regio’s, geleid
door mandarijnen, die loyaal waren aan het centrale gezag.
Van oorsprong bestond dat systeem in Europa trouwens ook onder de naam van het
Leenstelsel. Het ging in Europa echter fout toen het machtsevenwicht tussen de keizer en zijn
leenmannen te veel naar de leenmannen verschoof en de laatsten eigen onafhankelijke staten
gingen vormen. Het voorstel van Heineken is eigenlijk niets ander dan het terugbrengen van
dat machtsevenwicht tussen centraal en regionaal gezag.

Politieke reacties op het plan Heineken:
Zoals te verwachten ontmoette het plan Heineken scepsis onder de meeste politici.
Toch is er sinds 1992 wei iets gebeurd. Het verdrag van Maastricht
Bij het Verdrag van Maastricht van 7 februari 1992, is het Europese Comité van de Regio’s
ingesteld. Dit komt tweemaandelijks bijeen om de Europese Unie te adviseren vanuit het
perspectief van de decentrale overheden. In dat Comité hebben ook de burgemeesters van een
groot aantal grote Europese steden zitting.
Verder kwam men in Maastricht overeen om, in verband met het groeiend belang van de EU
en het tegelijk daarmee afnemend belang van de natiestaat, aan de decentrale overheden het
recht van advies te verlenen. Iedere lidstaat mocht daar naar eigen inzicht en verhoudingen
invulling aan geven.
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Een belangrijke mijlpaal was de bijeenkomst op 15 en 16 mei 1997 van het Comité van de
Regio’s.

Dit manifesteerde zich in de Beurs van Berlage in Amsterdam, als een ‘Europese Top van
de regio’s en steden’. Zo’n 300 bestuurders van Europese regio’s en steden riepen hier de
regeringsleiders op om de decentrale overheden, in al hun diversiteit in autonomie en cultuur,
meer te betrekken bij de Europese besluitvorming.
Onder hen waren ook de burgemeesters van grote Europese steden. Voorzitter Pasqual
Maragall, burgemeester van Barcelona (en medeoprichter van Eurocities), zei het zo:
‘Barcelona, mijn stad, heeft een geschiedenis van 2000 jaar, Catalonië, mijn “heimat”, bestaat
1000 jaar, Spanje, mijn vaderland, is 500 jaar oud en Europa heeft net haar 40ste verjaardag
gevierd. De eersten hebben de laatsten gevormd en we moeten nu een zeker evenwicht, dat
onderweg verloren is gegaan, herstellen.’
Enkele maanden later kwamen de vertegenwoordigers van de grote steden opnieuw bij
elkaar, dit keer in Rotterdam. Op deze conferentie werd apart een workshop aan het plan van
Heineken gewijd. Freddy Heineken die hierbij ook aanwezig was stal de show met enkele
oneliners die zijn vooruitziende blik onderstreepten, zoals “Kunt U zich de Verenigde Staten
voorstellen met 50 verschillende munteenheden”?
Intussen hebben we dan voor een groot deel van de EU-landen een munt. Tien jaar na de
invoering daarvan zijn de problemen in Europa echter van dien aard, dat de discussie die
Heineken twintig jaar geleden al gestart heeft, hoognodig een vervolg moet krijgen.
De Partij voor het Noorden wil daar graag haar steentje aan bijdragen.
6.2

Liefde
(liefde is voor de wereld, wat de zon is voor de natuur)

In de moderne samenleving mag over liefde niet hardop worden gesproken, behalve dan in
de meest romantische en alledaagse betekenis ervan. Wie mensen oproept om als broeders
en zusters van elkaar te houden, wordt eerder bespot dan serieus genomen. Het grootste
verschil tussen optimisten en pessimisten is hun antwoord op de vraag of mensen in staat
zijn gezamenlijk te handelen op basis van liefde. In een samenleving die structureel het
individualisme, de wedijver en het cynisme in de mens aanwakkert, zijn de pessimisten in
de meerderheid. Dat pessimisme is, denken wij, het allergrootste probleem van het huidige
sociale systeem; en het is de achterliggende oorzaak van niet-duurzaamheid. Een cultuur die
niet in de beste menselijke eigenschappen kan geloven, er niet over kan spreken en ze niet
ontwikkelt, lijdt aan een tragische verstoring van de informatiestroom. ‘Hoe goed kan een
samenleving zijn gezien de aard van de mens?’ vroeg psycholoog Abraham Maslow.
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‘Hoe goed kan een mens zijn gezien de aard van de samenleving?’ De duurzaamheidsrevolutie
moet bovenal een transformatie van de samenleving zijn die eerder het beste dan het slechtste
in de mens naar boven brengt, stimuleert en koestert. Veel mensen hebben de noodzaak en de
mogelijkheid ertoe ingezien.
Aurelio Peccei, de grote industriële leider die voortdurend schreef over de problemen van
groei en grenzen, economie en milieu, hulpbronnen en beheer, kwam steeds weer tot de
conclusie dat de oplosssingen voor de problemen van de wereld beginnen met een nieuw
humanisme.

Het humanisme dat past bij ons tijdperk, moet in de plaats komen van een geheel andere
inhoud geven aan principes en normen die we tot nu toe als onaantastbaar hebben
beschouwd, maar die niet meer bruikbaar zijn of niet meer overeenkomen met ons doel,
dit humanisme moet ervoor zorgen dat er nieuwe waardensystemen ontstaan die ons
innerlijk evenwicht herstellen, het moet nieuwe spirituele, ethische, filosofische, sociale,
politieke, esthetische en artistieke motivaties verschaffen om de leegheid van ons leven
te vullen. Het moet in staat zijn om ons weer…..liefde, vriendschap, begrip, solidariteit,
opofferingsgezindheid, levenslustigheid te laten voelen; en het moet ons duidelijk maken
dat hoe nauwer deze eigenschappen ons verbinden met andere levensvormen en met onze
broeders en zusters overal ter wereld, des te meer wij zullen winnen.
6.3

Wijsheid (ecofilosofie)

Het ecologisch humanisme biedt – door formulering van een drietal uitgangspunten – een
authentiek alternatief voor de industriële samenleving.
•
•

•
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De komende tijd dient te worden gezien als het tijdperk van rentmeesterschap: wij zijn
niet hier om te heersen en te expoiteren, maar om te beheren en te herscheppen, en om
de toorts van de evolutie verder te dragen.
De wereld dient te worden beschouwd als een heiligdom: wij behoren tot een bepaalde
habitat die de bron is van onze cultuur en ons spirituele voedsel. Deze habitat is de plek
waar wij tijdelijk verblijven, het is een heilige plaats waar mensen, als zeldzame vogels,
met zorg moeten worden omringd. Het is ook een heiligdom in religieuze zin een plek
waar wij door de wereld met ontzag worden vervuld: maar wij zijn ook de priesters 		
van het heiligdom: wij moeten zijn heiligheid bewaren en zijn spiritualiteit verhogen.
Kennis dient te worden opgevat als een tussenschakel tussen ons en de creatieve
krachten van de evolutie, niet als een meedogenloos hulpmiddel om de natuur en

de kosmos te atomiseren, maar als een steeds subtieler instrument om ons te helpen
ons spiritueel en fysiek evenwicht te bewaren en ons in staat te stellen af te stemmen
op verder creatieve transformaties van de evolutie en van onszelf.

Leven en wijsheid
•
•
•
•
•

Ecologisch-humanisme is op het leven georiënteerd. Het leven is een positief
verschijnsel dat kracht en schoonheid bezit.
Ecologisch-humanisme houdt betrokkenheid in tot menselijke waarden, tot de natuur,
tot het leven zelf. Objectiviteit is een verzinsel van de menselijke geest, zij bestaat in de
natuur niet.
Ecologisch-humanisme is spiritueel levend. Spiritualiteit is moeilijk onder woorden
te brengen en meesteal moeilijk te verdedigen. Veel mensen verwerpen haar vanwege
haar traditionele associaties met de kerk. Spiritualiteit is echter een gemoedstoestand.
Ecofilosofie is allesomvattend en universeel. Dit omdat wij de wereld slechts
allesomvattend samenhangend en universeel kunnen beschouwen.
Ecologisch-humanisme houdt zich bezig met wijsheid. Wijsheid bestaat uit het geven
van een oordeel, gebaseerd op kwalitatieve maatstaven. Een oordeel kan niet in getal
worden uitgedrukt

Politiek dier
•

•
•
•

•

Ecologisch-humanisme is milieubewust en ecologisch. Milieubewust zijn betekent niet
alleen verstandig de balans opmaken van bestaande hulpbronnen en proberen
die langer te behouden; het houdt ook respect in voor de natuur en een besef dat wij
een verlengstuk van de natuur zijn en de natuur een verlengstuk van ons.
Ecologisch-humanisme is verbonden met de economie van de kwaliteit van het bestaan
Ecologisch-humanisme is politiek bewust en politiek betrokken, maar niet op een
oppervlakkige wijze. De mens is een politiek dier, omdat zijn daden vol zijn van
politieke gevolgen. Wij nemen politieke standpunten in door onze leefwijze.
Ecologisch-humanisme houdt zich sterk bezig met het welzijn van de samenleving. Zij
beschouwt de maatschappij als een eenheid, die een eigen leven leidt. De maatschappij
vormt de samenhang en de bakermat van aspiraties en visies.
Ecologisch-humanisme benadrukt de individuele verantwoordelijkheid. Zij stelt
dat wij in aanvulling op de rechten die wij eisen, ook door plichten zijn gebonden.
De zelfstandigheid en onafhankelijkheid van de individu moet hersteld, zodat hij zijn
rechten en verantwoordelijkheden zinvol kan uitoefenen
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Geen machines
•

•

6.4

Ecologisch-humanisme staat open voor mystieke verschijnselen. Het verlangen om
de kosmos te begrijpen is in de menselijke natuur diep geworteld. Wij leven in een
groot aantal webben. Daarvan is het ‘fysische web’ er slechts 1. Die wel het middelpunt
van onze belangstelling is geworden.
Ecologisch-humanisme is gezondheidsbewust en neemt afstand van de scheiding
tussen geest en materie. Wij zijn geen machines die worden gerepareerd als een
onderdeel kapot of versleten is. Wij zijn bijzonder ingewikkelde krachten.
Schoonheid

De kunst ontsluit de diepere zin van het menselijke leven en schenkt dit leven een diepere waarde.
Jozef Tischner: Pools priester en filosoof
Aan de kunsten en de beoefening daarvan zijn globaal een drietal functies te onderkennen.
Ten eerste is de kunst een waarde in zichzelf. Zij belichaamt schoonheid, vitaliteit, lelijkheid
en mistroostigheid, vakmanschap en amateurisme. Kortom het is een verzamelplaats voor
de grote en de kleine menselijke gevoelens. In die zin hoeft kunst niets te willen of te zijn.
Zij is er en dat op zichzelf is voldoende. De tweede functie van kunst is dat zij uitdrukking
geeft aan de tijd, aan de maatschappij waarin zij wordt vervaardigd. De kunstenaar schept
een beeld van die tijd, bewust of onbewust. Die schets kan de functie hebben van een spiegel
voor de tijdgenoten. Een spiegel, waarin het essentiële van tijd en maatschappij geïsoleerd
en uitvergroot wordt getoond. Op dat moment is kunst maatschappijkritisch en stemt zij
tot nadenken. Ten slotte heeft kunst de functie nieuwe wegen te verkennen en te wijzen. Er
wordt geëxperimenteerd met nieuwe vormen en gedachten. Kunst is een verkenningstocht
en een richtingwijzer naar een nog ongekende toekomst. Dat is dikwijls spannende kunst,
die bestaande beelden van de werkelijkheid ter discussie stelt en probeert nieuwe beelden
te scheppen, ongekende beelden die een groot beroep doen op ons bevattingsvermogen. Dan
is kunst visionair en maakt zij ons bewust van de op til zijnde veranderingen. Zij bereidt ons
voor op ingrijpende verschuivingen in ons beeld en onze beleving van de werkelijkheid. In
elke periode bevat de kunst deze drie functies in een verschillende mix.
Naar mijn oordeel geeft de hedendaagse kunst een goed beeld van onze werkelijkheid.
Nergens zoveel en zozeer uitvergrote ledigheid, lelijkheid en eenzaamheid als in de
hedendaagse kunst. Er wordt geciteerd bij het leven de aldus samengestelde collage wordt
ons gepresenteerd als nieuw, want de samenstelling is immers uniek en zo dragend, dat zij
een nieuwe vorm kan pretenderen te zijn. Kunst kan zelfs een kopie zijn van het verleden en
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kan in haar meedogenloze kopieerlust daardoor weer nieuwe kunst zijn. Hedendaagse kunst
representeert ook zeker de grote en kleine menselijke gevoelens, want dat is welhaast iets van
alle tijden. Wat hedendaagse kunst niet of nauwelijks doet, is de toekomst verkennen. Nieuwe
wegen openen, nieuwe beelden schetsen van een te denken werkelijkheid, experimenteren
met het vinden van nieuwe beelden en vormen, ik kom het momenteel nauwelijks tegen.
De kunstenaar als wegbereider en richtinggever lijkt een uitgestorven soort te zijn. Dat is
jammer voor de kunsten, maar smartelijk voor ons. Wij hebben grote behoefte aan dergelijke
wegbereiders en richtinggevers, juist nu we het even niet weten., Nu we even niet weten
hoe verder te gaan. Even niet weten wat we aan moeten met het Nederlanderschap en onze
nationale identiteit. Ons verlaten en verweesd voelen. Op zo’n moment zegt de kunstenaar niet
meer dan dat we verlaten en verweesd zijn. Een woord, een gebaar van troost en verlichting
blijft uit. De kunst spiegelt ons onze naaktheid, maar voegt daaraan weinig toe. Zij geeft niet
aan waar de nieuwe kleren van de keizer te koop zijn en hoe ze eruitzien. De kunst is niet
beter dan wijzelf en zit in hetzelfde schuitje. We kunnen slechts hopen dat zij daaruit stapt en
met en voor ons de toekomst zal gaan verkennen. Dat zij haar functie van voorloper met grote
zedelijke moed weer oppakt en ons in elk geval verlost uit onze eenzaamheid, in plaats van
deze bij voortduring te benadrukken en te expliciteren. Het is zo al pijnlijk genoeg. Onze jonge
litteratoren hebben geen oog voor onze samenlevingsproblemen, anders dan deze in de meest
schrille bewoording te schetsen. De verveling heeft alom toegeslagen, terwijl er een wereld te
winnen en te veroveren is.
6.5

Goedheid

Betekenis van het woord: iets goeds of nuttigs doen voor anderen tot hun welzijn,
deugdzaamheid, vrijgevigheid.
Goedheid

Volmaakte goedheid vinden we alleen bij God. Toen iemand Jezus eens aansprak met de
woorden ‘goede Meester’ antwoordde Hij:
“... Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, alleen God.” (Lucas 18:19, NBV2004)
God is barmhartig en bewogen met de mensen in nood, die hulp van buitenaf nodig hebben.
Hij is een Vader voor weduwen en wezen. God luistert naar mensen die stuk zijn van verdriet,
de zwakken en de rechtelozen:
“Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we
oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is. Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor
iedereen het goede doen. (Galaten 6:9-10, NBV2004)
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Het welzijn van de mensheid en het leven op aarde is afhanklijk van ieders persoonlijke inzet,
zodat wij het handvest van de aarde ondersteunen in woord en daad.
http://www.earthcharterinaction.org

Tevens gaan we uit van de rechten van de mens en de rechten van het kind.
http://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=dut
https://www.bof.nl/live/wp-content/uploads/2010/07/20091116-kinderrechtenverdrag.pdf
7.

Hou het klein

Ieder mens is in zijn diepste wezen uniek en heeft het recht over zijn eigen lot te beslissen. Dat
is een opvatting.
De thans plaatsvindende grondige wijziging van het economisch of zakensysteem waarop
de westerse beschaving een aantal eeuwen gebaseerd is geweest, luidt het einde van die
beschaving in, met het verlies van het unieke van ieder mens.
Het was de grote verdienste van Dr. E.F. Schumacher, een concept te bedenken en uit te dragen
van een economisch systeem waarbij onze hulpbronnen niet worden uitgeput en land, lucht en
water niet worden vergiftigd en toch de eigen, unieke waardigheid van elk mens geëerbiedigd
wordt.
De wereld wordt rustiger, schoner en interessanter

André Gorz: ‘... de ecologische strijd is geen doel op zich maar een etappe. Zij kan het
kapitalisme belemmeren in zijn bewegingsvrijheid en het veranderingen afdwingen; maar
als het tenslotte, na zich met alle krachten en listen verdedigd te hebben, stukloopt op de
onvermijdelijke ecologische crisis, zal het ons verzet inlijven zoals het alle andere vormen
van verzet heeft ingelijfd. Daarom dienen we nu al bij onszelf te rade gaan: wat willen we
eigenlijk?’
Sociale oplossing

Protesten van duizenden burgers waren niet genoeg: er was een ramp als die van Harrisburg
(VS) nodig om de burgers en politici wakker te schudden. De enige echte oplossing is: minder
en anders. We zullen andere producten moeten gaan maken, producten die voor iedereen
bereikbaar zijn en zo gelijkheid bevorderen.
Deze productie mag weinig energie en hulpbronnen verbruiken, geen overlast veroorzaken,
het product moet repareerbaar zijn en na gebruik weer hergebruikt kunnen worden. Ook mag
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massaal gebruik de gebruikswaarde niet vernietigen, zoals dat bijvoorbeeld bij de auto het
geval is.
Producten zullen we op een andere manier moeten produceren. De productie moet de lokale
autonomie versterken, dient plaats te vinden in kleine gemeenschappen met lokale behoeften.
De wereld wordt niet alleen rustiger en schoner, maar ook interessanter doordat de culturele
verscheidenheid weer een kans krijgt.

Primair is het besef dat het ideaal, of wensbeeld, noodgedwongen
uit de realiteit voortkomt.

										

Hans Feddema

Ideaal of wensbeeld
De nieuwe samenleving zal zijn opgebouwd uit economisch zelfverzorgende gemeenschappen,
een ieder geniet een basisinkomen. De landbouw is ecologisch. Het individuele autovervoer
is vrijwel niet meer nodig omdat het openbaar vervoer prima geregeld en goedkoop is.
De industrie staat in het teken van schone, arbeidsintensieve produktieprocessen en van
hergebruik van materialen. Vakmanschap staat hoog aangeschreven. Het onderwijs is
werkelijk vrij. In de mens- en milieuvriendelijke bedrijven is de scheiding tussen bazen en
werknemers opgeheven. Bescherming van de gezondheid is voor al preventief. In deze stabiele
zelfregulerende gemeenschappen zijn misdaad, vandalisme, alcoholisme en drugsverslaving
(symptomen van onze ontregelde maatschappij) uitgebannen. In de gemeenschappen waar
mensen dicht bij hun werk wonen, zichzelf besturen, hun eigen instellingen beheren en waar
kunst en cultuur wezenlijke onderdelen van het dagelijks leven zijn zal men opnieuw doelen
in het leven kunnen vinden en trots zijn op zijn eigen prestatie en die van de gemeenschap. Dit
alles op een geweldloze wijze weerbaar gemaakt door een sociale, culturele en economische
samenwerking. Saamhorigheid, soberheid en gelijkwaardigheid zijn de bouwstenen voor
een menswaardige en milieuvriendelijke samenleving en de basis voor een duurzame
wereldvrede.
“politiek dient in alle dingen overwonnen te worden, zèlfs in de politiek. We hebben pas echte
politiek als, in het politieke gebied, alles zich afspeelt in rechtsvormen. Dan hebben we pas een
echte rechtsstaat!”
In “Politeia” kiezen we voor en werken we aan: persoonlijke ontwikkeling en bewustwording,
werkelijk vrij onderwijs, complementaire gezondheidszorg, leefbare steden en eetbare
landschappen, hernieuwbare energiebronnen, biologische architectuur, geweldloze
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weerbaarheid, het onvoorwaardelijk basisinkomen en sociocratische besluitvorming.
Verder streven we naar geestelijke en culturele vrijheid, rechtvaardigheid (gelijke rechten
en mandaatvelening), sociale verantwoordelijkheid (een asociatieve behoefte-economie) en
werken we aan het verkrijgen van inzichten die overeenstemmen met eenieders innerlijk
gevoel voor waarheid. Daarvoor is nodig: een onbevangen houding ten opzichte van de
verschijnseelen die het leven biedt en de bereidheid om nieuwe inzichten te toetsen en de
eigen inzichten telkens opnieuw te herzien.

De ecologische en humane initiatieven, afgebeeld op de achterkant van dit pamflet, bekeken
in een holistisch perspektief zouden kunnen leiden naar een Europa van de samenwerkende
regio’s gebaseerd op vrijheid in het geestesleven, gelijkheid in het rechtsleven, broederschap
in het economisch leven, kunst, cultuur en spiritualiteit zijn hierbij onontbeerlijke
inspiratiebronnen.

“Maar verandert het verschijnsel mens niet,
dan verandert ook de wereld niet”
stelt Jiddu krishnamurti (levensleraar).
“Al onze plannen om de wereld te
verbeteren zijn gedoemd te stranden
indien wijzelf niet veranderen tot in het
diepste van onze vezels”.

8.

Inspiratiebronnen (prachtige personen)

Jezus Christus
Het abc van Jezus: Liefde-Waarheid-Soberheid-Schoonheid.

Jiddu Krishnamurti
Het abc van Krishnamurti: Bewustwording-Persoonlijke groei-Zelfrealisatie.
Rudolf Steiner
Het abc van Rudolf Steiner: Vrijheid in het geestesleven
-Gelijkheid in het rechtsleven
-broederschap en zusterschap in het economische leven.
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Mahatma Gandhi
Het abc van Mahatma Gandhi: Sober leven-Dienstbaar zijn-Offeren en delen.
Bhagwan Sri Rajneesh
Het abc van Bhagwan Sri Rajneesh: Sober doch kwalitatief leven-Meditatie-Anarchisme.

9.1

Belangrijke Boeken

•

Ecofilosofie. Schets van een nieuwe manier van leven
Henryk Skolimovski
Uitgeverij Markant, 1985, Nijmegen
Het nieuwe denken
Fritjof Capra
Contact ,1988, Amsterdam
Vooruitgang zonder groei
Over de noodzaak van een alternatieve toekomst
H. Hoefnagels
Samson, 1979, Alphen aan de Rijn
Sociocratie, een redelijk ideaal
G. Endenburg
Klaaswoudt, 1974, Zaandijk
Verdediging met een menselijk gezicht
Grondslagen en praktijk van sociale verdediging
J. Feddema – A. Heering – E. Huisman
De Horstink, 1982, Amersfoort
Global Revolution
A. King
Club of Rome report 1991
Naar de 21e eeuw
Bernard Lievegoed
Vrij Geestesleven - Zeist
Het Alternatief
George Meredith
Osho Publikaties - Amsterdam
Een totaalandere manier van leven
Krishnamurti in gesprek met Allen W. Anderson
Mirananda B.V. – Den Haag

•
•

•
•

•
•
•
•
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Het verhaal van mijn experimenten met de waarheid
Mahatma Gandhi
S.V.A.G. - Zwolle
Vooruitgang en armoede
H. George
Trias Politica Ethica
Ruud Thelosen
Nearchus CV Assen
Waalre, 2006
“Adel van de Geest”
“Een vergeten ideaal”
Rob Riemen
Uitgeverij Atlas, 2010
Handboek morele helderheid
Pleidooi voor volwassen idealisme Goed & Kwaad in de 21e eeuw
Morgenland
Geert Nijboer
Hollandia BV
Baarn, 1980
“Het chaos punt”
Ervin Laszlo
Uitgeverij Ankh Hermes BV
Deventer
“Ecotopia”
Ernest Callenbach
Een van de eerste ecologische literaire utopieën. Het
speelt in het jaar 1999 en gaat over fictieve verslagen
van het bezoek van een journalist aan Ecotopia, een
klein onafhankelijk land dat leeft volgens ecologische
normen. Het boek en de maatschappij van Ecotopia
volgen de ecologische gedachte, de zorgen voor
het milieu en duurzaamheid, zoals die opkwamen
in de jaren zestig en hun invloed hadden op de
tegencultuur en de groene beweging in de jaren
zeventig en later. Veel van de ideeën uit Ecotopia,
zoals gedecentraliseerde en vernieuwbare energie,
recycling van bouwmaterialen en groene bouw zijn
tegenwoordig algemeen geaccepteerd als normale
manier van ontwikkelen.

9.2

Fantastische Films

Farmer to Farmer - Vimeo
Ton Lemaire - Twijfel aan Europa - Dailymotion
Jan Juffermans presenteert de Nederlandse ecologische voetafdruk op de Aarde - YouTube
Lowlands University 2012 - Herman Wijffels - Vimeo
Seeds of freedom - Vimeo
Off the Grid - www.uitzendinggemist.nl
We The Tiny House People - YouTube
2012 The Mayan World - YouTube
Eerst Aarde / First Earth - Vimeo
De wereld volgens Monsanto - YouTube
Home, a Yann Arthus Bertrand film - YouTube
In Transition 1 - Vimeo
De bewoners van Ecotribe Teuge, Part 1 en Part 2 - YouTube
A Farm for the Future - YouTube
Grundeinkommen - dotsub
9.3

Waardevolle Websites

• www.gen-europe.org
• gen.ecovillage.org
• www.tamera.org
• www.facebook.com/lowakimo.ecodorp in Limburg
• www.slowfood.nl/Limburg
• www.slowfood.com
• www.parksjtad.transitiontowns.nl
• www.omslag.nl
• www.basisinkomen.nl
• www.eceat-projects.org
• www.eurotopia.de
• www.eko-cel.pl
• www.ecophilosophy.org
• www.basicincome.org
• www.sociocratie.nl
• www.clubofbudapest.org (doelstelling: integratie, spiritualiteit, kunst en wetenschap)
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10.

Dankwoord

Petrus van ECO+ openoogprodukties dankt eenieder voor zijn of haar inspirerende
geschriften.
Onder andere:
E.F. Schumacher – Mahatma Ghandi – Kwee Swan liat – Jan Juffermans – Jidi Krishnamurti
– Bart van Steenbergen – Petra Kelly – Arie van Genderen – Sietz Leeflang – Robert Kungk –
Steven de Batselier – Fritjov Capra – Marilyn Ferguson – Chief Seattle – Aldous Huxley – Ivan
Illlich – Otto Schiely – Klaus Steack – Henryk Skolimowski – Erik van den Abbeele – Rudolf
Steiner –Daila Lama – Heinrich Boll – Joseph Beuys – Wilhelm Reich – Osho – H. Marcuse –
H. Hoefnagels – D. Duhm – F. Nietzsche – F. Hundertwasser – H. George – P.R. Shakar – Ervin
Laszlo – Rob Riemen – Willem Schinkel – Paul Kalma – Geert Nijboer – Ruud Thelosen – en
vele anderen die mij inspireerden bij mijn zoektocht naar de ideale samenleving.
11.

Nawoord

Lessen leren
Toekomstbeelden vormen, netwerken maken en de waarheid zeggen hebben geen nut als
er geen actie ondernomen wordt. Er moet veel worden gedaan om een duurzame wereld
tot stand te brengen. Er moeten nieuwe landbouwmethoden worden ontwikkeld. Er moeten
nieuwe bedrijven worden opgezet. Oude bedrijven moeten anders worden ingericht om
de energie- en grondstoffenstroom te verminderen. De bodem moet worden hersteld en
natuurgebieden moeten worden beschermd; er moeten energiesystemen worden ontwikkeld
en internationale overeenkomsten worden afgesloten. Er moeten wetten worden gemaakt
en andere wetten moeten worden afgeschaft. Kinderen moeten worden onderwezen, en ook
ouderen. Er moeten films worden gemaakt, er moet muziek worden gemaakt en er moeten
boeken worden uitgegeven, mensenmoeten worden geadviseerd en groepen moeten worden
begeleid. Iedereen zal ontdekken welke rol hij of zij het best kan spelen wanneer wij dit
allemaal gaan doen. Wij zouden die voor niemand anders dan onszelf durven voorschrijven.
Maar wij zouden wel een advies willen geven over het hoe. Wat je ook doet, doe het vol
nederigheid. Zie het niet als een beginselverklaring, maar als een experiment. Probeer iets te
leren uit alles wat je doet.
De onwetendheid van de mens is veel groter dan mensen willen erkennen. Vooral nu de
wereldsamenleving een grotere eenheid gaat vormen dan ooit tevoren, nu die samneleving
aan de dynamische grenzen staat van een fantastisch ingewikkelde planeet, nu er een hele
nieuwe denkwijze nodig is, weet niemand echt genoeg. Geen enkel leider, hoe gezaghebbend
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hij of zij zich ook voordoet, doorziet de situatie. Geen enkel beleid kan worden uitgeroepen tot
Het Beleid dat aan de wereld moet worden opgelegd.
Lessen willen trekken betekent de bereidheid om kalm aan te doen en dingen uit te proberen;
het betekent informatie verzamelen over de gevolgen van handelingen, met inbegrip van
de cruciale, maar niet altijd welkome informatie dat een handelwijze of beleid niet goed
werkt. Je kunt niet leren zonder fouten te maken, daar eerlijk voor uit te komen en verder
te gaan. Lessen willen trekken betekent vol energie en moed een nieuwe weg ontdekken en
tegelijkertijd openstaan voor de wegen die anderen ontdekken. Het betekent bereid te zijn een
andere weg in te slaan wanneer nieuwe kennis erop wijst dat die efficiënter of directer naar
het doel leidt.
De leiders van de wereld hebben zowel de gewoonte om te leren als de vrijheid om te leren
verloren.
Op de een of andere manier heeft zich een cultureel systeem ontwikkeld dat de meeste
mensen in de rol van volgelingen dwingt, die verwachten dat de leiders overal een antwoord
op hebben, en dat aan een paar mensen de rol van leiders toekent die voorgeven dat zij
overal antwoord op hebben. Dit verwrongen systeem laat geen ontwikkeling toe van
leiderschapskwaliteiten bij het volk of van leervaardigheid bij de leiders.
Het wordt tijd om de waarheid te zeggen. De leiders van de wereld weten net zomin als wie
dan ook hoe ze tot een duurzame samenleving moeten komen; de meeste weten zelfs niet
dat het nodig is. Een duurzaamheidsrevolutie vereist dat elk individu op een bepaald niveau
handelt als een leider die zelf nog aan het Ieren is, zowel in het gezin als in de gemeenschap,
de natie of de wereld. En ze vereist dat we met ons allen de leiders op alIe niveaus
ondersteunen in hun leerproces, door het scheppen van een omgeving die hun de ruimte geeft
onzeker te zijn, experimenten uit te voeren en fouten te erkennen.
Niemand krijgt de kans om ergens een les uit te trekken aIs er niet geduld wordt betracht en
er bereidheid is om te vergeven. Maar in een situatie van doorschieten, met een mogelijke
ineenstorting aan de horizon, is er niet veel tijd voor geduld en vergevingsgezindheid; er is
dan behoefte aan daden, besluitvaardigheid, moed en het dragen van verantwoordelijkheid.
Om het juiste evenwicht te vinden tussen zulke tegengestelde zaken als dringende noodzaak
en geduld, verantwoordelijkheid en vergevensgezindheid, is inlevingsvermogen, nederigheid,
scherpzinnigheid en oprechtheid geboden. Bij het zoeken naar een duurzame wereld zal het
niet lang duren of zelfs de meest onbuigzame, rationele en praktisch ingestelde personen
zullen hun mond opendoen en woorden hanteren - hoewel ze niet bedreven zijn in het
humanitaire jargon - als rechtschapenheid, ethiek, wijsheid en liefde.
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ECO+ openoogprodukties blijft openstaan voor alle waardevolle suggesties van diegenen die
mee willen werken/denken aan een menswaardige en milieuvriendelijke samenleving stuur
uw suggesties naar info@ecoplusopenoogprodukties.eu en de wereld wordt rustiger, schoner
en interessanter.

12.

Bronvermelding

- Prof. Henryk Skolimowski - Ecofilosofie - ISBN 9067720011, Uitgeverij Thieme, 1985
- E.F. Schumacher - Hou het klein - Uitgeverij Ambo, 1976
- André Gorz - Ekologie en vrijheid - ISBN 9060123646, 9789060123645 - Van Gennep, 1978
- De club van Rome - Grenzen aan de groei (Beyond the age of waste), 1972
- Pim Fortuyn - De verweesde samenleving - ISBN 9061129311 - Karakter Uitgevers, 2002
- Partij voor het Noorden - De Actualiteit van het Plan Heineken - Blog website, 2012

26

voor een nieuwe manier van leven

+
Dit politiek pamflet is een eco openoogproduktie voor evolutionaire politiek.

www.eurotopia.de
www.gen-europe.org
www.ecoplusopenoogprodukties.eu
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