
Om een duurzame samenleving te bereiken is het nodig dat men

sen gewezen worden op hun eigen verantwoordelijkheid voor dat 

perspectief van een betere, aantrekkelijker wereld. Kerken en 

CDA moeten, als het gaat om duurzaamheid, ook een actievere rol 

spelen. 

D
e inlciding van 

Coudzwaard over duur

zaamheid wa<; hclder. Hij 

bctoogde dat de wijze 

waaror wij rroduceren en consumeren 

gccn goed rcntmeesterschap is. 

Volgcn<, hem is de conclusie onont

koomhaar dat wij hczig zijn <,oortbe

drcigend te Ieven. 

lk stcl dan dric vragen: 

- hoc zijn we zover gcko-

111Cll~ 

- hoc komcn we naar cen 

beter·c situatiei 

wie moet wat doen om 

de situatie vcrhetcren; 

Hoe zijn we zover 
gekomen? 

en matcrialisme. In de komcnde rerio

de moet er een nieuw evcnwicht gc

vonden worden tussen horizontalisme 

en verticalisme. Fen essenticle vraag is: 

hoc zetten we het kruis weer midden in 

de samenlcving! 

Hoe komen we naar een bete
re situatie? 

Op dit moment zijn de 

ontwikkclingen in de we

reid feitelijk redelijk 

hoopvol. llijvoorbeeld 

omdat de or collectieven 

gebaseerde slructuren in

storten. Collectieve struc-

turen hebben cen 

helangrijke rol gespeeld 

bij de aantasling van 

duurzaamhcid. 

llij een poging om tc ant

woordcn or deze vraag, 

spcelt de dialcctick van de 
Drs. HM.F Wtjffels 

Vrucht van de grocpsge

wijs georganiseerde sa

menleving is gewecst dat 

geschicdenis cen helangrijke rol. Aan 

de basis van de huidige maatschappij

inrichting staan de ideccn van de 

Vcrlichting. De Verlichting was een re

actic op ecn ecnzijdigc verticalc oricn

tatie van het Ieven. Dcze is gcvolgd 

door een even eenzijdig horizontalisme 

de burger zich heeft kunnen ontwikkc

len. Nu maakt de burger zich los uit 

groepen en collectieven en neemt hij 

zelf verantwoordelijkheid op zich. Dat 

is eerder een bron van hoop dan teloor

gang. En dat terwijl velen negatief spre

ken en schrijven over individualisering. 
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Vanuit de kleinste bouwstenen - indivi

duele men-.en - kan een verantwoorde

lijke samenleving ontstaan. 

Er zijn in dat opzicht drie bewegingen 

te onderscheiden: 

- tussen mensen ondcrling staan nieuwe 

verbanden; 

tussen volken ontstaan 

alisering en dat ingebed is in het con

cept duurzaamheid. 

Om mcn<,en daarin mee te krijgen valt 

wcinig tc verwachten van het oproepen 

van een besef van schuld en boete. Vee! 

beter werkt het als duidelijk wordt ge

maakt dat er ecn perspecticf is van een 

heterc, aantrekkclijker we-

nicuwe vcrhoudingen (in

ternationa]i<,ering), 

Ook vanuit reid. Menscn moeten wor

den gcwezcn op hun cigen 

verantwoordclijkhcid voor 

het vcrwczcnlijkcn van dat 

perspccticf. Hct gaat cr 

on1 n1ondigc burgers tc 

mobiliscrcn. Dit zal vooral 

individuele mensen 

kan een verantwoor-

delijke samenleving 

ontstaan. 

tu<;<,en menscn en hun 

natuurlijke lecfomgeving 

grocit ecn andere rclatie 

flinnen dezc contekst 

moet het concept duur

zaamhcid vorm kriJgen. 

Ecn postmatcrialistisch waarden- en 

norrnenpatroon moct worden ontwik

keld dat rckening houdt met individu-

lukkcn waar mcnscn in cen 

open dialoog samen waarhcid ontdek-

ken en waar zij zich hewust worden van 

wat kwaliteit aan de <,amcnleving geeft. 

Tegen economische groei moet a11ders worden aangekekn1 (Jato Hans Hordijk) 
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Dat zou kunncn lciden naar een verlcg

ging van de prioriteit van kwantiteit 

naar kwaliteit. 

In de Verlichting i'i sterk de nadruk ge

legd op de men'> als mee<,ter over de 

<,chepping. Nu moeten mensen zichzelf 

steeds meer gaan zien als onderdeel van 

de schepping. Tegen economischc 

groei moct anders worden aangekeken. 

Het belang daarvan is betrekkelijk. 

Croci mag nog wei plaatsvindcn, maar 

hinncn randvoorwaarden. 

Er zijn hoopvolle signalen: 

De huidige economische cri'>is leidt tot 

vormen van dematerialisatie. llijzonder 

aan deze crisi'i i'> dat nagenoeg aile pro

ducercnde sectoren een teruggang tc 

zien geven en dat de cri'ii'i al veel Ian

ger duurt dan voorheen. Mogelijk heeft 

dat tc maken met hct ontwikkclcn van 

andere - minder op consumptic gerich

te - waardenpatroncn. In Amerika i'> cr 

na de YUPPIES en de DINKIES een 

nieuwc groep mensen, de LIME'S (Less 

Income, more excitement). In 

NRC:/Handel'iblad <;tond cen opmerke

liJk artikcl over hct fcit dat mensen heel 

ander-; naar een auto kijken dan voor

heen. Zij vragcn zich at kun je nog wei 

in ecn grote auto rijdenc 

Het is niet mecr overal waar dat de 

rijken rijker en de armen anncr worden. 

Crute delen van de wereldbcvolking 

delcn nu in de welvaart, terwijl zc dat 

ecrdcr niet dcden (Azie, Latijns

Amerika) 

Wie moet wat doen? 
Op her politieke niveau zijn nieuwe in

stituten, vooral internationale, nodig 

die rcgulcrende bepalingen kunncn op

lcggen en handhaven. Denk dan aan 

verboden, heftingen en convenanten. 

Over de hele linic moet de <,amcnlcving 

verder de dicpte in. llijvoorbecld het 
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pei len van de diepte van de effcctcn 

van de huidige produktiewijze op het 

ecologisch systeem. 

Het C:DA moet in samenspraak met 

kerken en milicugroepen een norm van 

hcelheid formuleren, zich bewust zijn 

van de gebrokcn werkclijkheid (kruis 

midden in de samenlevingl, maar zich 

Iaten inspireren door hct perspectief, 

het idcaal. 

Kerken en het C:DA moeten bij alles 

wei kritisch naar zichzelf blijven kijkcn 

Beide zijn pas laat bekecrd tot 'duur

zaamheid' en geen kritische voorhoede 

geweest. Nu moeten en kunnen zij cen 

actievere rol gaan spclcn. 

drs I I.Al.F Wijffels is lid um1 de directie P1111 de 

RABCJ-h,ll1k 
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