
Van ‘krabben in de aardkorst’ naar ‘opvangen van
wat neerdaalt’. Het visioen van Herman Wijffels.

Het visioen van Herman Wijffels is dat van een zich ontplooiend
universum met de mens als co-schepper. Die mens leeft niet al-
leen in zijn hoofd, maar met zijn hele wezen in verbondenheid
met anderen en andere vormen van leven.  De zin van het men-
selijk bestaan is dienstbaar te zijn aan en verbonden te zijn met
de ontplooiing van de Schepping. Wijffels laat zich inspireren
door de grondregel in de christelijke leer: heb uw naaste lief. 
In de oorspronkelijke nomadische context werd met die ‘naaste’
gerefereerd aan de weidegenoot. De interpretatie van de regel
was daar: heb je weidegenoot lief, en laat de weidegrond zo ach-
ter als je hem zelf zou willen aantreffen. Met deze interpretatie
worden sociale, ecologische en economische aspecten in één
concept samengebracht. Eigenlijk is de regel ‘heb uw naaste lief’
dus de triple-p (people, planet, profit) avant la lettre. Wat de mens in
de afgelopen periode heeft gedaan is: krabben in de aardkorst.
Wij halen uit de aarde wat duizenden jaren zonneschijn daarin
hebben achtergelaten. De snelheid en de omvang waarmee wij
bronnen gebruiken is bedreigend voor de ecosystemen. De kern
van de transitie die wij voor de boeg hebben, is dat we overscha-
kelen van het ‘krabben in de aarde’ naar het opvangen en benut-
ten van wat op ons neerdaalt.
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bij deze potentie een forse bewustzijns-

sprong hoort, namelijk de sprong om ons

hiervan volledig bewust te worden en er de

consequenties uit te trekken. We gaan dus

een volgende fase in de evolutie binnen.’

VAN WIJMEN Ik herken hierin elementen uit

uw Erasmus-lezing. U bent volgens mij ook

geïnspireerd door de Franse jezuiet en pale-

ontoloog Teilhard de Chardin.

WIJFFELS ‘Zeker. De mens is de bewustzijns-

schil om de aarde. De mens is de meest be-

wuste soort en heeft daarom een bijzonde-

re verantwoordelijkheid voor de

continuïteit van het leven. Ik kan dat ook

nog vanuit een andere optiek benaderen. Ik

zie een grote parallellie tussen moderne

wetenschappelijke inzichten over de evolu-

tie van het leven – de kwantum fysica en de

big bang theorie – en religieuze overleverin-

gen en openbaringen. Het leven is een zich

ontvouwend concept waarin alles met el-

kaar verbonden is. De mens heeft daar een

bijzondere rol in vanwege zijn bijzondere

bewustzijn. De zin van het leven, de zin van

het menselijk bestaan, is dienstbaar te zijn

aan en verbonden te zijn met de ontplooi-

ing van het leven, van de Schepping. Dat is

een heel spirituele, religieuze invalshoek.’

VAN WIJMEN Dan is er toch een enorme

kloof tussen deze zin van het leven, en dat

wat we op dit moment doen?

WIJFFELS ‘Ja, vanaf de Verlichting is de

mens niet meer gericht geweest op dienst-

baarheid aan de Schepping, maar op be-

heersen van de Schepping. Er ontstond

toen een hiërarchie, een piramide: de ene

mens boven de andere mens, het ene volk

boven het andere volk, en de mens boven

VAN WIJMEN Laat ik meteen beginnen met

de basisvraag. Er wordt de laatste tijd

enorm veel gepraat over duurzaamheid.

Dat is een veelkoppig begrip, maar we han-

teren hier de Brundtland-definitie.

Desondanks heb ik heb de indruk dat er

niks - of in elk geval te weinig - gebeurt, of

dat de gebeurtenissen ons inhalen. We den-

ken nu bij voorbeeld alweer heel anders

over klimaatontwikkelingen dan rond

1990.

WIJFFELS ‘Ik kan aansluiten bij het meest

ingrijpende bericht dat ik vandaag hoorde:

velen overwegen om Florida te verlaten

vanwege de orkanen. In het verleden is het

bij herhaling voorgekomen dat mensen ge-

bieden hebben ‘mishandeld’, dat wil zeg-

gen: ze door te intensief gebruik van bron-

nen onbewoonbaar hebben gemaakt. De

signalen worden sterker dat wij daar ook in

onze tijd mee bezig zijn: bij vier orkanen in

een maand tijd ga je daaraan denken.

Mensen concluderen dan dat ze in zo’n ge-

bied niet willen blijven wonen. Door toren-

hoge verzekeringspremies wordt dat alleen

al financieel heel onaantrekkelijk.’

VAN WIJMEN Je kunt dit dus vergelijken met

eerdere situaties in de ecologische geschie-

denis van de aarde. De Phoeniciërs hebben

al bergen ontbost. Klopt het dat we die ‘mis-

handeling’ nu op een grotere schaal en in

een hoger tempo zien?

WIJFFELS ‘Dat is het punt: voor het eerst in

de geschiedenis beschikt de mens over de

capaciteit om het leven op aarde zoveel

schade toe te brengen, dat het nooit meer

goed komt. Die potentie had de mensheid

nooit eerder. Dat besef heeft mij de laatste

jaren tot de vaste overtuiging gebracht dat
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schappen kunnen ons daarbij helpen. Ik zie

een logische samenhang tussen de bewust-

zijnssprong waar we het eerder over had-

den en de nieuwste ontwikkelingen op het

gebied van wetenschap en technologie, zo-

als ICT en de life sciences. Daar ligt de toe-

komst: vanuit een respectvolle houding

nieuwe kennis en inzichten inzetten om in

grotere harmonie te leven met de ecosyste-

men waar we als mensen deel van uitma-

ken. Het is nog een lange weg te gaan, maar

ook een interessante. Daarbij is van belang

dat we op gevoelsniveau de verbinding ma-

ken met de natuur. Mijn visioen is dat we

niet alleen in ons hoofd moeten leven,

maar met ons hele wezen in verbonden-

heid met anderen en andere vormen van le-

ven.’

VAN WIJMEN Dat klinkt hoopvol.

WIJFFELS ‘Ja, maar als ik van daaruit vraag:

wat doen wij, wat doet de christen-demo-

cratie, dan moet ik vaststellen dat we niet

vooroplopen.’

VAN WIJMEN Het is jammer dat dat visioen

met de verkeerde politieke hoek wordt ge-

associeerd.

WIJFFELS ‘Ik concludeer een aantal dingen.

Ten eerste: onze bewindspersonen, Van

Geel en Veerman, doen in een onvriende-

lijk politiek klimaat wat ze kunnen, maar

dat is weinig. Ten tweede: de christen-de-

mocratische beweging staat met de rug

naar dit vraagstuk toe. De fractie en de lei-

dinggevenden in het kabinet hebben niets

met dit onderwerp. Zij zijn bezig een voor-

bije wereld in stand te houden die de kwali-

teit van onze leefsystemen aantast.’

de natuur. Die hiërarchie moeten we er nu

weer uithalen: we moeten de mens weer

zien als onderdeel van het geheel. Als we

met deze wereld willen overleven, als we

het leven op de goede manier willen door-

geven, moet er inderdaad heel wat gebeu-

ren.

Ik laat me inspireren door een bijbels

beeld: de naaste. Grondregel in de christe-

lijke leer is ‘heb uw naaste lief’.

Oorspronkelijk werd met die ‘naaste’ niet

gerefereerd aan de mens als naaste, maar

aan de weidegenoot. Je moet die regel zien

in het licht van de nomadische context, en

dan is de interpretatie: heb je weidegenoot

lief, en laat de weidegrond zo achter als je

hem zelf zou willen aantreffen. Met deze

interpretatie worden de sociale, ecologi-

sche en economische aspecten in één con-

cept samengebracht. Eigenlijk is de regel

‘heb uw naaste lief’ dus de triple-p (people,

planet, profit) avant la lettre. 

Wat de mens in de afgelopen periode heeft

gedaan is: krabben in de aardkorst, energie,

materialen opdelven en verwerken. Wij ha-

len uit de aarde wat duizenden jaren zon-

neschijn daarin hebben achtergelaten. Dat

is echter eindig: de snelheid en de omvang

waarmee wij bronnen gebruiken is bedrei-

gend voor de ecosystemen. De kern van de

transitie die wij voor de boeg hebben, is dat

we overschakelen van het ‘krabben in de

aarde’ naar het opvangen en benutten van

wat op ons neerdaalt."

VAN WIJMEN Het gaat er dus om dat wij aan-

vaarden wat ons gegeven wordt?

WIJFFELS ‘Ja, maar ook om te leren respect

te hebben voor het leven, dat wil zeggen:

niet de voorraden uit te putten, maar te le-

ren de stroom af te tappen. De levensweten-
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wordt niet zo gezien. Ten derde moet ik

constateren dat onze partij vooral begaan is

met de verlangens, angsten en zorgen van

de gegoede burgerij. Denk bij voorbeeld

aan de kilometerheffing: daar durft men

door ‘electorale kramp’ geen principiële be-

slissing over te nemen. Dit verklaart waar-

om het CDA een remmende kracht is op het

veld van de duurzaamheid. Als ik zeg dat

de duurzaamheid op een waakvlam staat,

is dat nog vriendelijk uitgedrukt.

Mijn opvatting blijft dat duurzaamheid bij

uitstek een onderwerp is dat aansluit bij de

vier kernbegrippen van de christen-demo-

cratie. Bij de sociaal-economische verande-

ringen en de partijpolitieke woelingen van

de komende tijd heeft het CDA de kans om,

als op waarden gebaseerde beweging, een

vernieuwende kracht te zijn. Er is beslist

een verlangen om zo´n kracht te zijn, maar

in de praktijk werken we daar niet aan. Het

normen- en waardendebat zou moeten

gaan over de vraag welke waarden leidend

moeten zijn om te komen tot een houdba-

re, duurzame manier van leven. Nog speci-

fieker: wat voor waarden zouden leidend

moeten zijn als je uitgaat van een visioen

van een zich ontplooiend universum met

de mens als co-schepper, de mens als mede

VAN WIJMEN Hoe komt dat dan? Er is bin-

nen het CDA over duurzaamheid toch al

heel wat bij elkaar gedacht?

WIJFFELS ‘Dat denkwerk heeft amper door-

gewerkt bij de standpuntbepaling van uit-

voerende politici.’

VAN WIJMEN De mensen in het land vinden

duurzaamheid anders wel een belangrijk

onderwerp. Politici hoeven dus geen vrees

te koesteren voor verlies van kiezers.

WIJFFELS ‘Ik heb een paar verklaringen voor

die dichotomie tussen denkwerk en prak-

tijk. Ten eerste: het christendom heeft al-

tijd weinig met ecologie op gehad en zich

altijd gekenmerkt door een ambivalente

verhouding tot de natuur en de fysieke

kant van het leven. De fysieke component

van de mens was altijd van lagere orde. Ten

tweede: natuur en milieu worden gezien

als linkse items en geassocieerd met ‘socia-

listisch’ of tenminste ‘sociaal-democra-

tisch’. Dat is een misvatting: aandacht voor

natuur en milieu is niet links. Als je jezelf

ziet als conserverend, in de zin van: met re-

spect behandelend wat van waarde is, ho-

ren natuur en milieu daarbij. Maar dat
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vende concept voor de 21e eeuw wordt. Hoe

eerder we met de transitie naar duurzaam-

heid beginnen, hoe meer economisch voor-

deel we daarvan hebben. Wij zijn een ener-

gie-afhankelijke economie. Als we in een

vroeg stadium overgaan naar duurzame

bronnen, kunnen we van een potentieel

probleem een kracht maken. Een overkoe-

pelend concept kan al dit soort maatrege-

len een plaats geven; daarmee wordt het

een wervend concept.’

VAN WIJMEN Het is toch verontrustend dat

het zo nog niet werkt.

WIJFFELS ‘De ontwikkelingen in de maat-

schappij gaan door. Niets werkt in dit op-

zicht beter dan rampen: die maken de pro-

blematiek zichtbaar. Dat de regering Bush

nu ‘om’ is inzake global warming, heeft daar

ook mee te maken. Ik ben daar hoopvol

over.’

VAN WIJMEN Hebben we nog tijd genoeg?

China wordt in hoog tempo ge-automobili-

seerd, en wij helpen daarbij.

WIJFFELS ‘Er is inderdaad een spanning tus-

sen wat moet en wat feitelijk gebeurt. We

lopen over een richel, maar als je hoop en

vertrouwen verliest, raak je alles kwijt.’

VAN WIJMEN Je visioen is hoopvol. Hebben

wij niet veel te danken aan Europa en de

VN?

WIJFFELS ‘Zeker, Europa kan een voorbeeld

in de wereld zijn om meer dan één reden.

Het Europese concept ontwikkelt zich tot

een netwerkconcept. Europa is niet een

klassieke centrale machtsstructuur, maar

een netwerkstructuur van samenwerkende 

verantwoordelijke voor de ontwikkeling en

toekomst van het leven op deze planeet?

Dat debat is volop in gang, maar niet van-

uit de politiek.’

VAN WIJMEN Leent de manier waarop in ons

systeem mensen worden geworven voor ver-

tegenwoordigende lichamen en politieke

functies zich daar wel voor? Je hebt dan al-

tijd last van de ‘achterbanziekte’.

WIJFFELS ‘Het korte termijn eigenbelang is

in de politiek inderdaad vrij sterk aanwe-

zig. ‘De maatschappij’ loopt op het terrein

van de duurzaamheid voor op de politiek.

Je ziet een in kracht toenemende beweging

gericht op een duurzame samenleving.

Geen enkel zichzelf respecterend bedrijf

houdt zich erbuiten, kijk maar naar de

jaarverslagen. Je moet dan ook concluderen

dat de agenda voor duurzaamheid in Den

Haag stil ligt, maar in het land niet. De po-

litiek loopt achter en de kloof wordt groter.

Dat is ook logisch in een fase waarin grote

veranderingen plaatsvinden. Degenen die

de instituties besturen, proberen die zo

goed mogelijk te laten functioneren. Pas als

een vernieuwingsbeweging voldoende volu-

me heeft, volgt ook de politiek. De politiek

heeft een codificateursfunctie, geen voorlo-

persfunctie. Het is dus logisch dat maat-

schappelijke venieuwingen eerst in de sa-

menleving vorm krijgen en pas daarna in

de instituties.‘

VAN WIJMEN Even een zijsprong: zou de

troonrede ook niet meer een visie van een

kabinet moeten geven in plaats van allerlei

praktische maatregelen? 

WIJFFELS ‘Zeker, en ik ben ervan overtuigd

dat duurzame ontwikkeling het richtingge-
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staten. Dat kan ook de grondstructuur wor-

den voor de hele organisatie van de maat-

schappij. Een voorbeeld: onze energievoor-

ziening zal over 40 jaar een soort

internetstructuur kennen met veel kleine

energie opwekkende eenheden die aan el-

kaar gekoppeld zijn.’

VAN WIJMEN Daar passen dan ook wind-

energie en energie uit zonnecellen in.

WIJFFELS ‘Precies. Die internetstructuur is

een metafoor voor hoe de wereld zich moet

ontwikkelen. Er zijn dan ook minder grote

eenheden kapitaal nodig. Er zal sprake zijn

van een grote transitie van een industrieel

organisatieprincipe – gericht op beheersing

en opgebouwd als piramide – naar een or-

ganisch organisatieprincipe. Een organi-

sche structuur maakt gebruik van de rijk-

dom van de natuur door kleinschalige

benuttingsmogelijkheden te koppelen. Het

is minder kwetsbaar; daar moeten we naar-

toe, daar ben ik door begeesterd.’

Dr. H. H.F. Wijffels, is onder meer voorzitter van

de Sociaal-Economische Raad (SER) en lid van het

Innovatieplatform. Prof.  mr P.C.E. van Wijmen

is staatsraad in buitengewone dienst en deeltijd

hoogleraar natuurbeschermingsrecht aan de

Universiteit van Tilburg.
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