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Sociale veranderkunde is een praktijktheoretische wetenschap waarin vanuit verschillende 
disciplines wordt gezocht naar een balans tussen de belangen van natuur, mens en 
maatschappij. Centrale begrippen hierin zijn ‘energie’ en ‘energiebeheer’. Maar wat wordt 
hier verstaan onder ‘energie’? Mensen gebruiken deze term in het dagelijks leven en 
ervaren wat het is. Maar kun je ook uitleggen wat dit begrip ‘energie’ eigenlijk inhoudt en 
hoe dat begrip in de veranderkunde kan worden gethematiseerd? 
 
1. VOORBEELDSITUATIE UIT DE PRAKTIJK 
 
Ik begin met een voorbeeldsituatie uit mijn eigen praktijk. Als auteur van het boek ‘Naar een 
leefbare aarde’ kwam ik in contact met een lezer van het boek, Frits Raaphorst. We kenden 
elkaar niet. De lezer Frits startte met het eerste onderstaande mailtje en stuurde dit naar 
mij, waarna een interessante en leerzame correspondentie volgde. Dit speelde zich af in de 
periode tussen 3 november 2022 en 30 januari 2023. 
 
3 november 2022 
Gerard  
Ik was, tot ik enkele jaren geleden met pensioen ging, Adviseur Milieu en projectmanager 
Duurzame Energie bij de gemeente Breda. Ik hield mij er primair bezig met grote zon- en 
windenergieproductie projecten en met de CO₂ monotoring. Een groot deel van mijn 
werkzame leven heeft in het teken gestaan van een duurzaam milieubeleid.  
Ik ben nu met pensioen, het vraagstuk houdt mij , gezien de urgentie en onhandelbare 
enormiteit ervan, intens bezig. Ik ben nog wel betrokken bij Betuwewind/Energie 
Samen/Duurzaam West Betuwe en via de lokale politiek. Echter, feitelijk ben ik niet meer 
actief vanwege lastige en wisselende gezondheidsbeperkingen. Kortom, veel moet je niet 
van mij verwachten, behalve dat ik nooit zal stoppen het verhaal van de “inconveniënt 
truth” te delen. Ik ben in ieder geval erg benieuwd naar je boek. 
Met vriendelijke groet 
Frits Raaphorst 
 
4 november 2022 
Beste Frits 
Bedankt voor je mooie reactie. Daaruit spreken jouw rijke ervaringen en kennis als adviseur 
en projectmanager op het gebied van verduurzaming. En ik denk dat je hiermee niet alleen 
de samenleving verder hebt geholpen, maar dat je hier ook je dochter mee hebt 
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geïnspireerd. En dit is niet alleen verleden tijd. Ook nu nog ben je actief betrokken bij het 
realiseren van duurzame energie en is het mooi om te horen dat je mateloos geïnteresseerd 
ben in het complexe en wereldomvattende proces rond de klimaatcrisis. 
Zelf ben ik me vanuit mijn studie naar de relatie tussen wetenschap en praktijk de afgelopen 
jaren bewust geworden van de ernst van de klimaatcrisis, de crisis rond biodiversiteit en de 
chemische verontreinigingen van het milieu. Het boek is hiervan de vrucht. Het is een 
algemene en brede schets van de complexiteit van deze vraagstukken. De ecologische 
problemen blijken immers nauw verstrengeld te zijn met economische, politieke en 
sociaalculturele aspecten. Terwijl voor de productie, distributie en consumptie van nuttige, 
maar ook van schadelijke artikelen de aarde steeds meer wordt verwoest, gaan we ermee 
door en zijn we onvoldoende in staat om te denken in alternatieven voor een economisch-
politiek systeem dat is afgestemd op onze belangen van een duurzaam leefbare aarde. Maar 
we moeten niet blijven stilstaan bij een dergelijke constatering. Daarom ga ik in deel 2 en 3 
van het boek in op de vraag hoe we dit het beste met elkaar - met zoveel mogelijk 
verschillende belanghebbenden - zouden kunnen aanpakken en welke 
handelingscompetenties dat van de betrokkenen in die verandertrajecten vraagt.  
Ik zou het leuk vinden als je iets van jouw ervaringen in relatie tot het boek met mij zou 
willen delen. Zelf blijf ik me afvragen wat nu eigenlijk wel en niet de waarde is van mijn 
inspanningen met het schrijven van dit boek. Het is mogelijk eenzelfde vraag als die ook jij 
jezelf als gepensioneerde stelt, als je terugkijkt naar wat we voor de samenleving hebben 
kunnen betekenen. 
Met een vriendelijke groet 
Gerard Donkers 
 
15 november 2022 
Hallo Gerard, 
Inmiddels heb ik jouw boek “Naar een leefbare aarde” ontvangen. Het is meteen goed te 
zien dat dit een doorwrocht werk is over het intens complexe vraagstuk van de 
energietransitie (zeg maar het gehele duurzaamheidsvraagstuk). Ik heb mij op jouw advies 
voorlopig eerst gestort op de samenvatting en moet je bekennen dat ik al lezende steeds de 
neiging had om meteen in de pen te duiken, maar dat dit steeds weer werd weggenomen 
door het vervolg ervan tot mij door te laten dringen. 
Echter, in je “Ter afsluiting” betoog je nog dat met betrekking tot de centrale vraag  “Hoe 
kunnen we een economisch systeem ontwerpen dat niet berust op ons streven naar louter 
winstbejag ….”, alleen de politiek hierin het voortouw kan nemen”. Toch kom je vervolgens 
weer op de stelling dat de Andragologie hiertoe … “verwijst naar een praktijkgerichte 
benadering die ons houvast kan geven in het blijven geloven dat we met elkaar de wereld 
een beetje beter kunnen maken en kunnen behoeden voor zelfvernietiging.” 
Tja, dat zou ik ook wel willen, maar uit je eraan voorafgaande betoog blijkt toch eigenlijk het 
tegendeel. Hieruit spreekt wellicht een “ ijdele” hoop? 
Het grootste deel van mijn beroepsmatige leven heb ik mij, deels hierin verbonden aan de 
overheid (dus de politiek) als ambtenaar, ingezet om activiteiten/projecten te ontplooien in 
samenwerking met burgerinitiatieven ten behoeve van het behoeden voor zelfvernietiging 
van deze wereld. Een uiterst frustrerende en kansloze weg, zo is mij wel gebleken. Juist de 
politiek, hoe ambitieus op duurzaamheidsgebied ook (zoals het politiek vastgestelde 
Klimaatuitvoeringsprogramma van de gemeente Breda / CO₂ neutraal in 2044), heeft altijd 
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steeds weer voor de economische korte termijnbelangen gekozen om de steun van de 
kiezers niet te verliezen. Ontluisterend. 
 
Ik ga je boek nu vanaf het begin lezen, maar ik begin er nu toch weer opnieuw aan met een 
minimum aan perspectief. Vooral als opa maak ik mij ernstig zorgen over de mijns inziens 
toch wel zeer verontrustende vooruitzichten met betrekking tot de klimaatontwikkelingen 
en de ermee verbonden aardse leefkwaliteit op de middenlange termijn. Maar goed, 
perspectief is er altijd, zoals in “De Tovenaar en de Profeet”, van Charles C Mann. 
Met vriendelijke groet  
Frits Raaphorst 
 
16 november 2022 
Beste Frits 
Je ernstige zorgen over de verontrustende vooruitzichten met betrekking tot de aardse 
leefkwaliteit op middenlange termijn deel ik volledig. Ik maak me sinds het schrijven van het 
boek alleen nog maar meer zorgen. Het boek is voor mij een testament voor de volgende 
generatie, speciaal ook als opa van mijn lieve kleindochter Mila. Gelukkig zien we ook veel 
hoopvolle ontwikkelingen en die moeten we blijven zien. Je dochter Odiel is daarvan ook 
een klein, maar mooi voorbeeld (pag. 274 van het boek). Ook als het gaat om de 
noodzakelijke verandering van ons economisch systeem, zien we allerlei voorbeelden die 
ons tot hoop stemmen, maar het zal niet zonder slag of stoot gaan. Aan het ondersteunen 
en faciliteren van de vele bewegingen van onderop kan de sociale veranderkunde, zowel in 
praktijk als in theorie, een belangrijke bijdrage leveren (veel meer dan ze tot nu toe doen), 
maar de bottom-up activiteiten zullen afgestemd moeten worden op een stevig top-down 
beleid van de overheid, wil er werkelijk sprake zijn van een geweldloze revolutie in ons 
economisch denken en omgaan met de aarde en met elkaar. Daar is nog veel te doen. Zelf 
moet ik ook dagelijks blijven vechten tegen mijn gevoel dat het met de wereld helemaal de 
verkeerde kant opgaat. Ik probeer hoopvol te blijven. 
Frits, ik zou het leuk vinden om via dit emailverkeer met jou in gesprek te blijven over het 
boek, terwijl jij het aan het lezen bent. Ik ben heel benieuwd naar jouw positieve en 
kritische ervaringen in deze. Daar kan ik ook weer van leren. 
Met een vriendelijke groet 
Gerard Donkers 
 
15 december 2022 
Hallo Gerard 
Het is alweer een maand geleden dat we ons laatste contact hadden over mijn bevindingen 
met jouw boek "Naar een Leefbare Aarde". Door omstandigheden met betrekking tot mijn 
gezondheid is het er echter nauwelijks van gekomen om verder in jouw boek te lezen. Ik heb 
veel last van concentratieproblemen, vandaar. Toch houdt het boek mij steeds bezig en zal 
ik mij er ook verder in verdiepen. Maar voor nu alvast een eerste indruk, na het lezen van de 
eerste twee paragrfen van het eerste hoofdstuk. 
 
Vanaf het begin met lezen in jouw boek worstel ik met mijn van nature bestaande 
achterdocht tegen de goede bedoelingen van veel mensen.  Daar heeft de mens, sinds haar 
bestaan op deze aarde vanaf het begin, alle aanleiding toe gegeven, gezien de religies die 
zijn ontstaan om morele macht op bevolkingsgroepen uit te kunnen oefenen, gezien de 
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oorlogen die zijn uitgevochten om steeds opnieuw de macht over andere 
bevolkingsgroepen te bekrachtigen en ook door de nietsontziendheid van de individuele 
mens om voor zichzelf zo'n groot mogelijke welvaart te vergaren. 
Dit gezegd hebbend, en lezend in jouw boek, ontwaar ik doorgaans bij jou de neiging om 
toch vooral positief tegen de mens aan te blijven kijken en verbinding tussen de 
verschillende visies te zoeken.... het meer-perspectivistisch denken in termen van 
verbindingen tussen tegenpolen als natuur en cultuur (kan ik in meegaan, maar er is nog 
weinig natuur over), systeem en actor (gezien mijn eerdere gedachte lijkt mij dit op 
wereldschaal onmogelijk) en object en subject (op individueel niveau is dit, waar wij als 
duurzaamheids-idealisten, vanwege de haalbaarheid ervan, ons toe beperken). 
Andere, niet genoemde tegenpolen waar verbinding tussen gezocht moet worden, zijn dan 
wat mij betreft: -armoede <> rijkdom, zelfvoorziening<> industriële productie -pacifisme <> 
militarisme (imperialisme) en tot slot economie <> ecologie, maar dit beschrijf je vervolgens 
uitgebreid in de volgende hoofdstukken. 
 
En hoewel je jezelf een geweldig moeilijke opdracht heb gegeven om tot een 
wetenschappelijk verantwoorde analyse te komen van het fenomeen "verduurzaming', 
ontkom ook jij er niet aan om met (vergeef mij!) m.i. volstrekt irrelevante onderbouwende 
argumenten aan te komen, zoals het benoemen van het kennelijke belang van de rol van 
paus Franciscus en zijn encycliek Laudatio Si.  Let wel, ik ben zelf van katholieke oorsprong 
en ondanks mijn zelfverkozen atheïsme zijn vele katholieke beginselen mij nog steeds veel 
waard, maar om hem en deze moreel onbetrouwbare organisatie bij je betoog te betrekken, 
kan ik niet begrijpen. Ook bij het aanhalen van het voorbeeld de film "The biggest little 
farm" overvalt mij dit gevoel... het bovenmatig positief beoordelen van dit op zichzelf heel 
interessante initiatief, maar in het licht van de wereldwijde problematiek volstrekt 
onbelangrijk detail, vind ik. Ook ik heb in mijn leven enkele keren in idealistische 
duurzaamheidsinitiatieven geparticipeerd, zoals bij het ooit legendarische biologisch 
fruitverwerkende bedrijfje Gaiapolis in Oegstgeest en bij een biologisch dynamische 
kaasboerderij op de Veluwe (Welna), maar uiteindelijk ben ik toch de mening toegedaan dat 
alle geweldig sympathieke initiatieven, waar ook ter wereld, maar weinig hebben 
bijgedragen aan de verduurzaming van de voedselproductie. Het huidige biologische 
marktaandeel ligt momenteel ergens tussen de 3 en 4% . En zelfs nu met de 
stikstofproblematiek lijken de burgers toch nauwelijks bereid meer voor hun voedsel te 
willen betalen, als dit wel verantwoord zou worden geproduceerd. Kortom, de moderne 
mens heeft nog veel te leren....  Maar dat vind ik niet terug in de tekst, daar waar het gaat 
om "Wereldwijde actie vereist"(pag. 43) : in de opsomming van noodzakelijke transities en 
voorwaarden hierbij komt het begrip "veeteelt" niet voor; doorgaans toch wel beschouwd 
als de grootste oorzaak van de wereldwijde voedselproductiecrisis. 
 
Ook verderop, waar je  de ideoloog James Lovelock aanhaalt, komt de individuele mens 
weer in beeld die "net als de natuur stuk voor stuk in het eigen belang hun omgeving 
kunnen manipuleren". De onlosmakelijk met elkaar verbonden levende organismen zou de 
aarde als geheel beschermen, maar ik zie toch vooral wereldwijd een totale uitputting van 
grond- en voedingstoffen, en daarmee ook de vernietiging van de biodiversiteit, uitsluitend 
door het levende organisme, de mens.  
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In het hoofdstuk over het economisch perspectief zie ik opnieuw weer vooral de 
theoretische benadering  van de interactie tussen mens en consumptie, nu onder de 
noemers arbeid en de agrarische productie. Nu noem je wel specifiek veeteelt als een factor 
die fors zal moeten inkrimpen. Ook op het gebied van het genoemde noodzakelijke herstel 
van de kringloop van organische en anorganische stoffen, zie ik alleen maar tegengestelde 
ontwikkelingen, op wereldschaal. Om nog maar te zwijgen van de nog steeds dominante 
afhankelijkheid van fossiele energiebronnen (niet alleen olie|) in de landbouw. Hierin speelt 
met name ook het wereldwijd transporteren van landbouwproducten, voornamelijk ten 
gunste van de rijkere bevolkingsgebieden. 
Maar dan, op pag. 61 lees ik opeens, dat "een cruciale rol voor het ontwikkelen van een 
circulaire economie is weggelegd voor de overheid als regelgever, subsidiegever en 
inkoper." Hier ligt dan m.i. inderdaad een taak voor het eerder betoogde "meer-
perspectivistisch denken in termen van verbindingen tussen tegenpolen". Alleen veel 
overheden denken er allemaal weer anders over, zeker op wereldschaal. Op Europees 
niveau lijkt hier nu, zeker onder regie van Frans Timmermans en Ursula Von der Leyen, een 
kentering in te komen. 
 
Het ontwikkelen van een circulaire economie stuit echter op een beperkt vermogen tot 
samenwerking tussen bedrijven en bijvoorbeeld banken, die vooral moeite hebben om hun 
waardemodellen aan te passen. Zoals de Avans lector Duurzame Economie mevrouw 
Marleen Jansen-Groesbeek betoogt, zal dit noodzakelijkerwijs gepaard moeten gaan met 
een wereldwijde verplichting tot "integrated reporting" van hun publiek verkondigde 
duurzaamheidsbeleid. Met de billen bloot dus, zullen we maar zeggen. En dan komen we 
dicht bij de door jou aangehaalde psycholoog Kurt Lewin, grondlegger van de 
veranderkunde, die stelt dat "het van belang is om het economische systeem om te bouwen 
tot een levend geheel met een zelfregulerend vermogen". En dan niet alleen bij individuen, 
maar ook bij groepen en organisaties. Maar dan mis ik hier toch wel specifiek de regeringen 
en multinationals, en begrijpelijk, want die heeft niemand in de greep. Die kunnen en zullen 
altijd doen wat hen het meest oplevert, ongeacht wie daarvoor zal moeten boeten. En dat is 
wat ik tot nu toe nog niet in de beschreven "Veranderkunde" heb kunnen ontwaren. 
 
De economische wetenschap bestudeert het economisch handelen van de mens, het 
bepaalt of bestuurt het echter niet. Dat laatste is m.i. de oorzaak van de gapende kloof 
tussen economische visies en de economische realiteit van vandaag de dag. Ook overheden 
(lees hier ook vooral de machtige Multinationals) verspreid over de wereld zijn, als het er op 
aan komt, altijd totaal tot elkaars economische politiek handelen veroordeeld en houden 
daarom uiteindelijk, hoe progressief ecologisch verantwoord denken ook is doorgedrongen, 
binnen de samenleving die ze omvatten de door jou gepropageerde "duurzame 
heroriëntatie gebaseerd op  een sterk zelforganiserend vermogen" tegen.  Deze 
machtsblokken houden elkaar zo niet alleen militair maar ook economisch én ecologisch in 
de greep. Het zijn organisaties gerund door mensen, maar hun doelen komen niet tot stand 
door de beoogde zelfregulerende interactie tussen die mensen, maar door de onder elkaar 
opgelegde politieke en maatschappelijke ambities, hoe verwerpelijk ze ook soms door de 
anderen worden beschouwd.  Hier komen de internationale handelsovereenkomsten uit 
voort, ongeacht de enorme verschillen in mate van de toepassing van 
duurzaamheidsbeginselen, het aandeel in wapen- , chemicaliën-, en fossiele brandstoffen 
productie/handel.  Met deze wereldomvattende actoren zijn er m.i. geen voldoende 
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incentives voor het "behoeden voor uitputting van energiebronnen en herstel van de balans 
tussen ecologische en economische waarden". 
 
Maar goed, ik heb pas twee paragrafen gelezen, dus er kan nog van alles veranderen. Het 
kan verkeren! Ik hoop dat ik met inachtneming van mijn beperkte kennis van deze materie 
toch met voldoende distantie en respect voor al het werk dat achter deze complexe studie 
zit, hier mijn benadering ervan met je heb gedeeld.  Misschien sla ik de plank helemaal mis, 
maar dat hoor ik dan wel. Ik hoop op een reactie, en tot later. 
Met vriendelijke groet 
Frits Raaphorst 
 
16 december 2022 
Beste Frits 
Allereerst veel dank voor je reactie op het lezen van het boek, ondanks je last van 
concentratieproblemen. Je reactie ervaar ik als heel oprecht en sterk betrokken op het 
belangrijke vraagstuk van verduurzaming. Ik lees het ook als een getuigenis van iemand die 
vanuit zijn ervaringen rond dit thema met de nodige achterdocht naar de handelwijze van 
de mensheid is gaan kijken. In grote lijnen deel ik je pessimistische visie. Door deze studie 
ben ik in de afgelopen jaren steeds meer gaan twijfelen aan de kracht van de 
wereldgemeenschap om te doen wat bikkelhard noodzakelijk is. We hoeven slechts te 
wijzen op de alarmerende rapporten van de Verenigde Naties in verhouding tot de geringe 
resultaten op de VN-toppen over klimaatverandering, biodiversiteit en arm-rijk. Zoveel 
ontwikkelingen in de wereld gaan juist een verkeerde kant op ten gevolge van de factoren 
die jij ook noemt, zoals roofbouw op de natuur, uitputting van grondstoffen, vernietiging 
van biodiversiteit, chemische vormen van verontreiniging, toenemende maatschappelijke 
ongelijkheid en armoede, de macht van multinationals, oorlogen en militarisme en vooral 
ook de alom gerichtheid op eigenbelang, met name in de economie. 
 
Hoewel ik dit wantrouwen en pessimisme in grote lijnen deel (ook gevoelsmatig), wil ik niet 
in een geradicaliseerde stellingname terechtkomen en me niet laten weerhouden om te 
zoeken naar lichtpunten, zoals de encycliek Laudatio Si en allerlei andere kleine en ook 
grotere interessante perspectieven, zoals de vele burgerinitiatieven, de activiteiten van 
Urgenda en de Green Deal. Een analyse van de vele voorbeeldsituaties in het boek heeft 
geleid tot het schrijven van het derde hoofdstuk over methodische aspecten van integrale 
verduurzaming. In mijn ogen is er uiteindelijk geen andere weg dan de positieve weg van 
een weliswaar grenzenstellende en confonterende dialoog (dus geen poldermodel van 
democratie). Een geradicaliseerde stellingname is geen goed recept voor een zo effectief 
mogelijke verduurzaming en leidt zelf al snel tot geweld en repressie. De door mij bepleitte 
route is een derde weg die uit het bipolaire denken tussen goed en kwaad wil blijven. Alle 
goed bedoelende initiatieven van mensen kunnen we niet afdoen als 'volstrekt 
onbelangrijke details in het licht van de wereldwijde problematiek', op straffe van een als 
respectloos ervaren miskenning voor al hun inzet. Het behoort tot de eigengeaardheid van 
sociale veranderkunde om als praktijktheorie steeds te blijven zoeken naar positieve 
verandermogelijkheden, al zijn die vanuit een breed perspectief gezien slechts een druppel 
op een gloeiende plaat. Confrontaties tussen goedbedoelende intenties in mooie plannen 
en het feitelijk gedrag van de actoren op micro-, meso- en macroniveau benoem ik als een 



 

7 

 

essentieel aandachtsveld van burgers, ondernemingen en politici. Daar kan een belangrijk 
leereffect in zitten. 
Frits, mijn vraag aan jou richt zich vooral op de weg die jij zou willen bewandelen. Hoofdstuk 
3 geeft je hiervoor mogelijk stof om verder op door te denken. Ik ben benieuwd naar het 
vervolg. 
Met een vriendelijke klimaatgroet en succes met je gezondheid. 
Gerard Donkers 
 
9 januari 2023 
Gerard 
Allereerst de beste wensen voor 2023. Hoe vreselijk plichtmatig en inhoudsloos burgerlijk 
dit ook mogen lijken, ik meen het toch echt. 
 
Maar nu de volgende paragraaf. Ik heb net paragraaf 1.3 gelezen, het Politiek perspectief, 
en ik vrees dat ik het hier, qua analyse en conclusie, verre van mee eens kan zijn. De 
conclusie dat het de taak van de overheid zou zijn om bottom up, via coöperatie met 
belanghebbenden sturing te geven aan bijvoorbeeld de energietransitie, kan ik niet 
onderschrijven.  
In mijn werkgerelateerde beleving van de ontwikkelingen van de laatste jaren spelen er nog 
meer aspecten mee die ik niet herken in jouw analyse. Zo zie ik o.a dat zeker in de 
Nederlandse context er een extreme groei van welvaart heeft plaatsgevonden sinds de 2e 
wereldoorlog. Dit heeft niet alleen de samenleving sterk veranderd (kwalitatief verbeterd én 
tegelijk de natuur extreem aangetast), maar ook de mens lijkt mij hier sterk door veranderd. 
Zo hebben wij als burgers steeds meer weelde en vrijheid verkregen, naast ook steeds meer 
kennis (door betere opleiding en beschikbaarheid van kennis). Met als gevolg dat we als 
burger ook steeds meer individueler op onze eigen levensvoorwaarden zijn gaan letten. De 
laatste decennia zie ik vooral ook dat men steeds minder bereid is om voor de collectieve 
voorzieningen op te draaien door daar waar het kan, het heft in eigen hand te nemen. Met 
name in de energietransitie is dit een helder verschijnsel. Zelf je energie opwekken kan nu 
goed, als je wat geld ‘over’ hebt en daarmee kan je onafhankelijkheid van de overheid vorm 
geven. Zo kan je onder die zo vermaledijde energiebelasting uitkomen. Dat is wat ik veel 
hoorde. Dit speelt op meerdere terreinen, maar hierbij heel wijdverbreid.  
Dat hiermee vervolgens ook een energiearmoede-vraagstuk is ontstaan, is dan pech voor 
‘hen’. De betaalbaarheid van collectieve energievoorzieningen (dus ook voor de lagere 
inkomens), bijvoorbeeld bij een warmtenet, is afhankelijk van een zo groot mogelijke 
deelname, liefst zonder uitzondering, maar juist de beter gesitueerden hebben intussen zich 
zelf al een warmtepomp aangeschaft in combinatie met zonnepanelen en doen lekker niet 
mee met die dure /maar duurzame en sociaal nivellerende warmtenetten. En de 
energiecoöperaties die hiervoor worden opgericht doen dan wel goed werk voor hun eigen 
leden, maar de laagbetaalden blijven erbuiten. Dat geldt o.a. voor de windenergie-projecten 
(was mijn werk in Breda), en nu ook voor de duurzame warmtenetten, die overigens 
hierdoor maar mondjesmaat van de grond komen. Te veel huishoudens kiezen steeds meer 
voor hun eigen (toch veel duurdere) installaties. En ook qua huishoudelijke apparatuur is er 
dat energie-armoede probleem… de dure (energiezuinige) AAA apparaten zijn onbetaalbaar 
voor veel mensen en op de witgoedmarkt worden nog steeds gewoon hele goedkope 
energieslurpende apparaten verkocht. Dat mag gewoon van de overheid…in plaats van dat 
deze verboden worden, net als eerder de gloeilampen.  
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Kortom, die idealisering van de zogenaamde veel socialere bottom-up aanpak heeft hele 
nare gevolgen voor zowel de laagstbetaalden én ook voor een optimale duurzame transitie 
van de energievoorziening.  
 
Het is mijn overtuiging dat het veel effectiever én eerlijker is als er, na een democratisch 
proces van besluitvorming, gebaseerd op een heldere afweging van alle aspecten, er weer 
een overheid-gestuurde (dus niet markt-gestuurde) sociaal verantwoorde energietransitie  
wordt opgezet, die voor iedereen toegankelijk en betaalbaar wordt. En dat is niet nieuw. 
Dat gebeurde in de jaren 50 en 60 ook bij de invoering van de aardgas-huisaansluitingen en 
de aanleg van hoogspanningsinfrastructuur. Geen huishouden heeft hier individueel 
financieel aan bijgedragen, anders dan via de belastingen. Dit systeem heeft mijns inziens 
perfect gewerkt en dat is helaas eind vorige eeuw door diezelfde overheid weer 
verkwanseld door het in de markteconomie onder te brengen. 
Hierover zou ik ook graag van je willen horen hoe zich dat verhoudt ten opzichte van jouw 
eigen analyse. Ik lees weer verder…. 
Met de vriendelijke groeten  
Frits Raaphorst 
 
9 januari 2023 
Hallo Gerard,  
Nog even dit … ik hoop dat ik je niet onnodig lastig val met mijn reactie op je boek, want ik 
vind het machtig interessant om hier met je over van gedachten te wisselen. 
 
Daarom toch ook hierbij nog een artikel van mijn vrouw Marieke, die momenteel 
promotieonderzoek doet naar een hieraan refererend onderwerp. Zij is docent aan Avans 
Hogeschool en probeert te onderbouwen hoe het Hoger Onderwijs in Nederland verbeterd 
zou kunnen worden door de studenten efficiënter onderwijs aan te bieden door onnodig 
reizen naar Universiteit of HS voor een enkel uurtje college te voorkomen door middel van 
“blended learning” … doel zowel verbetering van het onderwijs als de drastische reductie 
van de CO2 emissie van HO. Ik voeg dit toe omdat ook jij op bladzijde 98 een passage wijdt 
aan de rol van internet  en onderwijs ….en o.a. de gevolgen van corona-
maatregelen. Misschien wel interessant voor jou! 
Nogmaals met vriendelijke groeten  
Frits Raaphorst 
 
11 januari 2023 
Beste Frits 
Fijn dat je me op de hoogte houdt van je studie van het boek. In dit geval gaat het om 
paragraaf 1.3 : mijn overwegingen bij het politiek perspectief op verduurzaming.  
Je schrijft: 'De conclusie dat het de taak van de overheid zou zijn om bottom up, via 
coöperatie met belanghebbenden sturing te geven aan bijvoorbeeld de energietransitie, kan 
ik niet onderschrijven'. Je overwegingen daarbij lezend, herken ik al je argumenten, ook het 
belang van aandacht voor toegankelijkheid en betaalbaarheid van de energietransitie voor 
met name de lagere inkomensgroepen. Ik heb dan ook het idee dat je de conclusie uit de 
paragraaf niet volledig genoeg onder woorden brengt, zeker niet als je spreekt van 'die 
idealisering van de zogenaamde veel socialere bottom-up aanpak'. Zeker, een 
vertegenwoordigende democratie alleen, geformuleerd vanuit een moderne variant van de 
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Sociaal Contract Theorie, acht ik bepaald niet effectiever voor de aanpak van de complexe 
vraagstukken rond klimaatverandering, biodiversiteit en chemische verontreinigingen van 
het milieu dan een samenhangende netwerkbenadering waarin veel verschillende 
oplossingen en wegen tot verandering een plek kunnen krijgen. Een top-down aanpak alleen 
is geen afdoende antwoord op het sterk toegenomen onbehagen in de politiek en op de 
noodzaak de weerbaarheid van de democratische rechtsstaat te versterken. Dat vraagt ook 
om ondersteuning en facilitering van het eigen verandervermogen van alle actoren in de 
samenleving als centrale taakstelling van de overheid. Kern van mijn verhaal is dat het gaat 
om een ‘en-en' verhaal: om de combinatie van twee wegen die goed op elkaar moeten 
worden afgestemd: de bottom-up beweging van burgers, organisaties en bedrijven die 
wordt ondersteund (en niet tegengewerkt) door een stevige top-down aanpak van de 
overheid. Inderdaad, via democratisch beleid dienen duidelijke richtlijnen te worden 
geformuleerd en dwingende grenzen (ook wettelijk) te worden aangelegd met betrekking 
tot verduurzaming. Burgers hebben behoefte aan een overheid die richting geeft en kan 
ordenen, maar ook aan een overheid die zich daarin goed afstemt op initiatieven van 
burgers en maatschappelijke organisaties. Niet terugvallen op een commandostructuur van 
bovenaf, maar in verbondenheid met de mensen de eigen regievoering van de samenleving 
realiseren en versterken. De samenwerking met burgers en organisaties richten op de 
common goods van verduurzaming (en dus niet op markt-gestuurde belangen), maar wel in 
samenhang met aandacht voor de eigen waardenopvattingen van de verschillende 
groeperingen. In hoofdstuk 2 van het boek ga ik uitgebreid in op wat ik noem: de 
grenzenstellende dialoog en de morele orde die hierbij past. Democratie vraagt om een 
aanwezige en betrokken overheid, niet slechts om een vertegenwoordigende. Een 
betrokken overheid probeert zoveel mogelijk rekening te houden met de behoeften en 
belangen van de mensen en komt juist dáarom stevig op voor de gemeenschappelijke 
belangen van de samenleving en laat het niet afweten als er gevaar dreigt van buitenaf, 
zoals dat bij verduurzaming het geval is. 
Wordt vervolgd. 
Met een vriendelijke groet 
Gerard Donkers 
 
11 januari 2023 
Beste Gerard 
Dank wederom voor je uitgebreide reactie. Voor alle duidelijkheid…. Dat ik zo uitgebreid 
commentaar geef op jouw studie/boek, komt doordat ik mateloos geïnteresseerd ben in de 
erin verwoorde “verdiepte“ visievorming rond dit onderwerp. Ik wil op geen enkele manier 
de suggestie wekken dat ik het “beter” zou weten, en mocht dit dan toch zo overkomen, 
dan is dat van mij uit zeker onbedoeld.  
 
Hoewel ik nu gepensioneerd ben en geen enkele rol meer speel in dit krachtenveld binnen 
de overheid, blijf ik gedreven om o.a. op lokaal politiek niveau de voortgang van de 
energietransitie, die ik als een van de meest ingrijpende maatschappelijke ontwikkelingen 
beschouw, van kritisch commentaar te voorzien.  
 
Een ding daarover…ik zie overal in Nederland een afwachtende, soms zelfs apathische, 
houding van de overheid als het gaat om toekomstgerichte effectieve investeringen in met 
name de noodzakelijke infrastructurele vernieuwingen ten behoeve van de verduurzaming 
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van de energievoorzieningen en dan met name met betrekking tot de warmtevoorziening. 
Vandaar mijn nogal radicale focus op een meer top-down aanpak en verantwoordelijkheid 
van de overheid. Ik ben dan ook erg benieuwd naar de “de grenzenstellende dialoog en de 
morele orde die hierbij past“. Ik hoop hierover ook later met je van gedachten te kunnen 
wisselen. 
Met vriendelijke groeten  
Frits Raaphorst 
 
19 januari 2023 
Hallo Gerard 
Wederom een reactie van mij, en ik hoop dat je het mij niet kwalijk neemt, maar het zal 
mijn laatste zijn. 
Misschien is het zwaar overdreven of zelfs onterecht, maar het blijkt toch dat ik mij echt 
veel te (misschien overdreven en onnodig) druk maak over de traagheid en het onvermogen 
van ons als samenleving om stappen te zetten om de enorme bedreigingen die ons boven 
het hoofd hangen aan te pakken. Mijn gezondheid is zwak en ik leid eronder dat ik mij hier 
zo druk over maak. Ik kan er niet meer van slapen, want ik blijf erover malen en me ernstig 
zorgen maken over de nabije toekomst voor mijn kinderen en kleinkinderen. Misschien 
draaf ik veel te ver door, maar ik merk dat ik bij het lezen van jouw boek - overigens een 
werkelijk geweldige goed onderbouwd en grondig beredeneerde studie - juist nog onredelijk 
bozer en gefrustreerder raak vanwege de mijns inziens inmiddels onomkeerbare gevolgen 
van de desastreuze menselijke omgang met deze wereld. 
Ik begrijp, na het lezen van het eerste deel van je hoofdstuk 2, dat je opnieuw (consequent)  
pleit voor nader onderzoek naar een effectieve "Transdisciplinaire benadering van 
duurzaamheid". 
Voor alle duidelijkheid,... een groot deel van mijn hele leven heb ik mij professioneel 
beziggehouden met het zoeken naar en implementeren van oplossingen om de aantasting 
van de "natuurlijke hulpbronnen op aarde" te beschermen en deze voor de toekomst ook 
beschikbaar te houden voor minder ontwikkelde landen in de wereld en voor de volgende 
generaties. Dit is wat mevrouw Brundtland al in 1987 optekende in haar rapportage "Our 
common future". En dat was niet het enige signaal. Er volgden nog velen. 
Parallel aan wat onlangs weer bekend werd, nl. de waarschuwende (alarmerende) 
rapporten in de vroege jaren 50 van waterstaatkundig ingenieur Johan van Veen over de 
onvermijdelijkheid van het gaan gebeuren van een watersnoodramp in Zeeland. Pas toen 
dat enige jaren later echt gebeurde, werd er naar hem geluisterd en ingegrepen met het 
Deltaplan. Zo kijk ik nu ook aan naar alle rapporten van o.a. het IPCC maar ook op landelijk 
/regionaal niveau naar de documentatie rond de RES-trajecten, waar ik ook zelf intensief bij 
betrokken ben geweest, als inwoner van het Rivierengebied.  
 
Het zijn allemaal signalen, vaak technisch op hoog (natuurkundig-ecologisch-
wetenschappelijk) niveau, waardoor veel gewone burgers toch echt afhaken en het wel 
"geloven" en er het erbij laten zitten en gewoon lekker door willen blijven gaan met gewoon 
doorscheuren in de eigen autootjes, verre vliegreizen te maken, onbeperkt vlees te eten, 
spullen niet laten repareren maar steeds weer rotzooi aanschaffen uit China, enzovoort. 
Ook al word ik omgeven met vrienden en kennissen die er van alles aan doen om vaak in 
coöperatief verband, toch aan een betere leefbare toekomst te werken, ik kan het niet meer 
opbrengen. Het pleidooi om in samenwerking tussen alle betrokkenen/belanghebbenden, 
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dus met elkaar in dialoog, tot handzame, werkbare maatregelen te komen waar een breed 
draagvlak voor zal zijn, kan ik niet meer begrijpen en ondersteunen. Voor mij is er geen tijd 
meer...NO TIME TO WASTE, alle logische en verantwoorde argumenten ten spijt. Ik kan het 
niet meer opbrengen. 
 
En nu ik er ook echt nachten van wakker lig en ik mijn hartklachten alleen maar erger voel 
worden, haak ik af. Ik kan het niet meer verdragen. Het is misschien voor mij beter om mij 
hier niet meer in te verdiepen en het van nu af aan maar aan de huidige jonge generaties 
over te laten en hen er het beste van te laten maken. 
Ik kan in ieder geval met recht zeggen: ik heb er echt alles aan gedaan om in ieder geval mijn 
persoonlijke bijdrage aan deze destructie van de aarde zo klein mogelijk te houden. 
 
Met andere woorden, ik laat het hierbij en lees dus ook niet verder in je boek of welk ander 
beleidsdocument dan ook. Enough is Enough. 
Maar toch ook dank voor het onderlinge contact hierover.  
Met vriendelijk groet 
Frits Raaphorst 
 
19 januari 2023 
Hallo Frits 
Wat een ontroerende brief als slot van onze communicatie over het boek. Ontroerend vind 
ik je diepe en oprechte zorg voor de aarde en het onvermogen van de samenleving om de 
problemen effectief aan te pakken. Dat vind ik ook heel herkenbaar. Als je er zin in hebt en 
het kunt opbrengen, zou ik het leuk vinden om als afsluiting van onze communicatie elkaar 
eens daadwerkelijk te spreken. Niet zozeer om over het boek te praten, want dat hebben 
we al gedaan, maar over hoe we terugkijken op ons leven en ons leven willen afsluiten. Ik 
vind het leuk om op die manier nader kennis met je te maken. We zouden bijvoorbeeld 
halverwege op het centraal station van Utrecht (bij Pleyn) een keer kunnen afspreken. 
Het is ook prima als je het niet wilt. Laat me maar even weten en doe eventueel een 
voorstel voor een tijd en datum (bijvoorbeeld op een vrijdagmiddag). 
Met een hartelijke groet 
Gerard Donkers 
 
19 januari 2023 
Hallo Gerard 
Wat een heerlijk verrassende reactie van je. Ik was toch ergens bang je op een of andere 
manier gekwetst te hebben. Gelukkig dus niet! 
Je voorstel spreekt mij ondanks mijn sombere opstelling toch zeer aan, ik voel mij er zeer 
vereerd mee. Momenteel voel ik mij echter verre van energiek genoeg om op jouw voorstel 
in te gaan, maar wellicht zou volgende week vrijdagmiddag (27e januari) een optie kunnen 
zijn. Zullen we zeggen om 14.00 uur. La Place express? 
Ik verheug me erop. 
Met vriendelijke groeten  
Frits Raaphorst 
 
19 januari 2023 
Hallo Frits 
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Dat is prima: vrijdag 27 januari om 14.00 uur bij centraal station Utrecht. 
Zullen we toch afspreken bij Pleyn, dat ken ik. La Place express ken ik niet. 
Staat genoteerd in mijn agenda. Tot dan 
Met vriendelijke groet Gerard Donkers 
 
19 januari 2023 
OK Het wordt Zeyn. 
Tot dan. 
Frits 
 
28 januari 2023 
Hallo Gerard 
Alsnog, tegen mijn eerdere besluit om ermee te stoppen in, en vooral naar aanleiding van 
ons echt inspirerende gesprek van gisteren, hierbij een inhoudelijke reactie op het 
hoofdstuk over Gedeelde Waarden. Overigens blijft bij mij nog steeds de twijfel kagen of ik 
hiermee door moet gaan, want het kost mij toch echt de nodige gemoedsrust en energie om 
mij toch te blijven verdiepen in de door jou zo grondig onderzochte onderliggende principes 
van de veranderprocessen met betrekking tot de maatschappelijke inpassing en 
normalisering van Duurzaamheid. 
 
Welnu, we spraken onder meer over de top-down aanpak van de vele wetenschappers en 
nu ook sommige politici (maar vooral toch activisten) die wordt gehanteerd om “anderen” 
mee te krijgen in deze politiek- maatschappelijke transitie. En vooral ook mijn keuze 
daarvoor. 
Jij introduceert hier meteen de term “transdisciplinaire” benadering van duurzaamheid als 
vorm van gelijkwaardig verandertraject voor alle betrokkenen. Maar voor mij is dat juist 
steeds het probleem geweest. Er was en is geen sprake van een gelijkwaardige 
(kennis)positie van betrokkenen. Je stelt hier ook het binnenperspectief van het handelend 
subject (jouw vertrekpunt van zelfregie) als tegenhanger van het ‘foute’ buitenperspectief 
van systeemdenken (het slachtoffer zijn van bestaande, dit tegenwerkende 
machtsstructuren). Als ik dat goed begrijp, pleit jij er dus voor dat iedereen vanuit zijn/haar 
eigen zienswijze op het verduurzamingsvraagstuk tot een eigen oordeel moet kunnen 
komen. Maar wat je hier volgens mij buiten beschouwing laat, is het verschil( of gebrek) aan 
adequate inhoudelijke kennis of zelfs de dominante opzettelijke misinformatie van partijen 
met andere (vaak meer financieel-economische of politieke) belangen. Bovendien zijn er, 
heel begrijpelijk, ook erg veel mensen die wel wat anders aan hun hoofd hebben dan zich 
hierin te verdiepen en die zich dan vaak makkelijk laten beïnvloeden. Dit fenomeen 
verschaft m.i. juist de wetenschappers het recht (of zelfs plicht) om de maatschappij met 
een topdown aanpak met hun neus op de feiten te drukken.   
Daarnaast geldt dit wat mij betreft ook voor die groepen mensen die in meer of mindere 
mate zelf toch ook wat aan hun eigen leefomgeving proberen te verduurzamen. Vaak is dit 
voor gemeentebesturen heel interessant, omdat zij zo de verantwoordelijkheid hen deels 
van de schouders afnemen en de eigenlijk dan zo noodzakelijke maatregelen op 
gemeentelijk en infrastructureel niveau fijn kunnen minimaliseren. En het is zelfs ook voor 
deze groepen een excuus om zichzelf andere, niet bepaald duurzame, gedragingen gewoon 
wel toe te staan, want ze doen toch al zo veel. Deze maatschappelijke context zorgt ervoor 
dat vele noodzakelijke verandertrajecten juist niet of zeer vertraagd van de grond komen. 
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Graag hierop jouw inzicht met betrekking tot deze kant van de bottom-up zelfregie. 
Groet 
Frits  
 
30 januari 2023 
Dag Frits 
Natuurlijk is het waar wat je schrijft. En dat zie ik natuurlijk ook, anders zou ik niet eens zo´n 
boek hoeven te schrijven. Punt is echter de praktische vraag, of jij al die mensen als ‘dom en 
onmondig’ terzijde zou willen schuiven? Wil je dat we blijven denken in termen van 'wij en 
zij': wij, de slimme wetenden en zij, de domme niet-wetenden? Een eenzijdig top-down 
antwoord zoals jij dat verwoord, is juist de doodlopende weg in een democratie. En dat 
geldt dan zowel voor de politiek als voor de persoonlijke communicaties tussen mensen, 
aangezien mensen er nu eenmaal vaak heel verschillende opvattingen op nahouden. Juist 
dat sociale aspect moeten we proberen te combineren met het politieke en het 
economische in een transdisciplinaire benadering. In mijn ogen mogen we blij zijn met al die 
verschillen in opvattingen en ervaringen, mits we tenminste in staat zijn om die verschillen 
met elkaar productief te maken. Een respectvolle grondhouding tegenover 
andersdenkenden kan in mijn ogen wel degelijk samengaan met een stevige top-down 
aanpak van overheid en andere organisaties. In het kader van verduurzaming is het juist 
nodig dat we de confrontatie aangaan met die andersdenkenden, niet door hen als de 
'dommen' vanuit een betweter-positie te benaderen en te marginaliseren (iets dat 
momenteel in onze gepolariseerde samenleving een steeds groter probleem is geworden), 
maar door ook hen te blijven respecteren (hoe moeilijk dat dan ook is) in hun opvattingen 
en ervaringen en TEGELIJKERTIJD onze eigen kennis, ervaringen en 
communicatievaardigheden in te zetten om een dialoog met hen aan te gaan, die 
uitdrukkelijk grenzenstellend is. Het gaat hier ten diepste om een 'en-en' positie. Dat is een 
lastige opstelling, ik weet het. En vooral lastig voor mensen die eenzijdig op de zogenaamde 
'objectieve' waarheid van hun inhoudelijk opvattingen blijven zitten en die niet in staat zijn 
ruimte te scheppen voor de andersdenkenden en met hen de dialoog aan te gaan. Die 'en-
en'- benadering beschrijf ik in het boek als de 3e weg. En dat is geen naïeve strategie, maar 
een heldhaftige houding die duurzaam is, omdat hij andere mensen - en ook jezelf - 
energetisch niet uitput. In mijn ogen blijf jij met je reactie op het tweede hoofdstuk enkel op 
de inhoud zitten en reageer je niet op het procesdenken in het boek: de 3e weg waarvoor 
wordt gekozen. 
 
Het valt me ook op dat je weinig schrijft over ons inspirerende en lange gesprek van vrijdag 
27 januari in Utrecht, waarin onderwerpen aan de orde kwamen als: zelfuitputting, 
zelfregie, ook goed blijven zorgen voor jezelf, het onderscheid tussen proces- en 
inhoudsdenken en de verbinding tussen een  top-down en een bottom-up benadering van 
verduurzamen . Ik vraag mij af hoe het gesprek bij jou is overgekomen en wat jij wel en niet 
uit dat gesprek hebt meegenomen. 
Met een vriendelijke groet 
Gerard Donkers 
 
30 januari 2023 
Hoi Gerard 
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Mijn vorige bericht betrof weer een reactie op je boek (op de redenaties in het hfdst waar ik 
was gebleven, toen ik eerder besloot ermee te stoppen) en dus inderdaad niet op ons 
gesprek. Hier kom ik zo nog op terug, eerst nog even over jouw ergens toch wel  terechte 
verontwaardiging in jouw reactie. 
Ja, het is waar dat ik wederom de weg koos van de tweespalt in plaats van de verbinding. 
Maar ik heb nergens de kwalificatie “dom” gebruikt… ik heb het steeds over de anderen met 
gebrek aan kennis, zij die zich niet verdiept hebben in de wetenschap of deze afwijzen of 
zich überhaupt helemaal niet druk maken over de verschrikkingen die ons als mensheid 
boven het hoofd hangen. Kortom, je verwijt mij eigenlijk dat ik die confrontatie oproep door 
andersdenkenden als ‘dom’ te betitelen, maar zover ik mij kan herinneren heb ik dat 
nergens gedaan. Overigens heb ik ze ook niet onmondig genoemd en dat zijn steeds meer 
groepen mensen ook niet, want er is steeds meer ‘mondige’ weerstand tegen 
klimaatboodschappers, helaas alleen vaak op grond van desinformatie en 
complottheorieën. Wat ik wel doe is de mensen die op grond van wetenschappelijk 
gevalideerde kennis beweren “het gelijk aan hun kant hebben” te idealiseren en op een 
hoger niveau te zetten dan die anderen…. en dat is inderdaad niet bepaald een 
democratisch verantwoord standpunt. En het is zeker ook geen goed vertrekpunt om tot 
een dialoog te komen met de mensen die zich liever (deels of volledig) afsluiten voor het 
klimaatvraagstuk. Waarmee ik dus jouw kritiek op mijn instelling hierin volledig onderschrijf. 
Dit is dan ook het ingewikkelde dilemma van deze tijd… iets waar jij kennelijk met je 3e weg 
een mogelijke richting in gedragsverandering voor hoopt te bieden.  
 
En zo kom ik dan op ons gesprek. Die en-en benadering, die ik maar even voor het gemak 
uitleg als “luisteren naar andersdenkenden in combinatie met kritisch weerwoord geven” , 
die jij voorstaat onderschrijf ik graag en dat is ook hoe ik ons gesprek heb ervaren. Ik vond 
het eerlijk gezegd doodeng om dit gesprek met je aan te gaan vanwege deze warme, 
vriendelijke, begrijpende, open luisterende opstelling van jou, omdat ik me zeer bewust ben 
van mijn onredelijke, eigengereide, betweterige en aanvallende houding bij dit soort 
discussies. Jij wist dit echter behoedzaam en vakkundig te omzeilen en mij als gelijkwaardig 
gesprekspartner serieus te nemen en mijn ingebrachte overwegingen en argumenten af te 
wegen en erop te reflecteren. Hier ben ik een stuk minder bedreven in. Vaak beweer ik dan 
dat dit komt door alle hardnekkige weerstanden die ik heb ervaren in mijn lange carrière als 
zeer klimaatverandering-bewuste milieubeleidskundige.  
Ik voelde mij daarom in ons gesprek hier duidelijk op aangesproken en in zekere zin ook 
“ontmaskerd” als iemand die zich gaandeweg,  als “gefrustreerde“ voorvechter voor een 
uiteraard goede zaak, enigszins vervreemd heeft van de vele, toch zeker ook te respecteren  
“andersdenkenden” . Al was het maar omdat iedereen toch in zekere zin op een of andere 
manier onderdeel is van de sociale omgeving waarin men verkeert. 
Ik heb echt goed naar je geluisterd en probeer dan ook, op grond van jouw zeer waardevolle 
inzichten als sociaal veranderkundige, mijzelf te herbezinnen op mijn eigen gedrag en 
opstelling. 
Alleen de dagelijkse harde werkelijkheid blijft het mij erg moeilijk maken. Vooral het blijven 
zorgen voor mijn eigen gemoedsrust en welzijn, waar jij mij nadrukkelijk op wees, valt mij 
niet mee. Ik ben door mijn toch inderdaad “zware” benadering van het leven, gaandeweg 
ook lichamelijk zo gaan functioneren…mijn hartwand is gaandeweg verslapt als gevolg van 
continue hoge bloeddruk (zgn. dilaterende cardiomyopathie; DCM). waarvoor ik nu stevige 
medicatie slik. 
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Zelfuitputting ligt bij mij op de loer. Met andere  woorden… ook fysiek heb ik een transitie te 
doorstaan. 
Hierbij hoop ik zeker dat het door jou geopperde onderscheid maken tussen proces- en 
inhoudsdenken mij hierbij wellicht zou kunnen helpen. Dus toch meer vertrouwen krijgen in 
de procesmatige transitie … ik zag aan jou in ieder geval een mens die een stuk meer in 
balans is en meer kan genieten van het leven dan ik de laatste jaren. Hoopgevend. 
Dank hiervoor. 
 
Je boek heb ik nog lang niet uit, dus er komt vast nog een vervolg, als je het goedvind! 
Groet 
Frits Raaphorst 
 
30 januari 2023 
Hoi Frits 
Ik ben ontroerd door jouw reactie op mijn vorige reactie. Wat kun jij dat mooi onder 
woorden brengen! Nu herken ik ook weer het mooie en openhartige gesprek dat we met 
elkaar hadden. Ik was inderdaad wat teleurgesteld over jouw vorige mailtje. Ik zag niet dat 
je een relatie legde met ons gesprek en dat vond ik heel jammer. Ik dacht dat ik het gesprek 
mogelijk verkeerd had ingeschat. Maar nu ben ik er weer helemaal bij. Dank voor je mooie 
woorden. En ik vind het erg mooi als je door kunt gaan met lezen en reageren. De 
kwalificatie ´dommen´ was inderdaad niet van jou afkomstig, maar was voor mijn rekening.  
Ook voor mij is deze correspondentie met jou waardevol. Daar leer ik van. Ik schrik ook wel 
wat van de implicaties die de benadering in het boek voor mensen kan hebben, zeker ook 
voor mensen zoals jij, die zoveel hebben gedaan voor het leefbaar maken van onze aarde. 
Daar moet je zorgzaam voor zijn. 
Frits, we gaan door en proberen tegelijkertijd ook goed voor onszelf te blijven zorgen. Een 
mooie opdracht. 
 
Met vriendelijke groet 
Gerard Donkers 
 
Met dit voorbeeld in het achterhoofd, kunnen we ingaan op de begrippen ‘energie’ en 
‘energiebeheer’ zoals die als grondbeginselen van sociale veranderkunde worden 
gethematiseerd. 
 
2. ENERGIE ALS NATUURKUNDIG BEGRIP 
 
In de energetica als natuurwetenschap worden natuurverschijnselen en levensvormen 
beschreven in termen van energie en energietransformatie. In de natuur is energie nodig 
om een verandering te bewerkstelligen, maar niet alle energie wordt omgezet in arbeid (in 
het Grieks ‘Ergon’). Een deel van de aanwezige energie in een systeem wordt niet in arbeid 
omgezet. 
 
Het woord ‘energie’ als natuurkundig begrip verwijst naar allerlei soorten fysische 
verschijnselen. Gesproken wordt onder meer van thermische energie, kinetische energie, 
zwaartekracht, electrische energie, magnetische, chemische en nucleaire energie. De totale 
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energie in een systeem is de som van alle vormen van energie die op verschillende manieren 
zijn opgeslagen. 
Een belangrijke eigenschap van energie is dat die steeds van de ene vorm in de andere vorm 
kan worden omgezet. Wie van een duikplank afspringt, zet de hoogte-energie om in een 
bewegingsenergie. Steken we het gasfornuis aan, dan wordt chemische energie omgezet in 
warmte-energie. Je kunt dus één vorm van energie beschrijven en vervolgens daar alle 
andere vormen mee in verband brengen, door te stellen dat de totale hoeveelheid energie 
in een gesloten systeem behouden blijft. Maar waarom zou die hoeveelheid energie in de 
loop van ruimte en tijd nooit toe- of afnemen en in het systeem altijd hetzelfde blijven? Als 
we een experiment niet vandaag, maar morgen uitoeren, zal de uitkomst van het 
experiment als het goed is exact hetzelfde zijn. In de mechanica wordt dit principe gebruikt 
om vanuit bepaalde begincondities te bereiken (te voorspelen) hoe een systeem er op een 
later tijdstip uit zal zien. 
 
Een gevolg van deze natuurkundig wet van behoud van energie is dat het niet mogelijk is dat 
een machine – een mechanisch apparaat – vanzelf gaat draaien en blijft draaien, zonder dat 
er van buitenaf energie wordt toegevoegd. Sinds Einstein weten we dat energie kan worden 
omgezet in materie en omgekeerd, wat er eigenlijk op neerkomt dat materie ook een vorm 
van energie is. Massa is een bundel energie. Energie is geassocieerd met activiteit, met 
processen, en dat impliceert dat de natuur intrinsiek dynamisch is. Materie lijkt in de natuur 
een solide substantie, maar op atomair niveau is de aard van alle materie intrinsiek 
dynamisch. Een van de meest fundamentele principes van de kwantummechanica is, dat het 
electron (het kleinste gedeelte van een atoom) een duaal kenmerk heeft: het is zowel een 
entiteit (een deeltje van het systeem) als een golf (een wave) waarmee het met andere 
systemen verbonden is. In elk (deel van een) systeem is er dus sprake van zowel een 
bepaalde vorm als van een proces van interactie met de omgeving. We kunnen een systeem 
dus niet reduceren tot enkel een proces. Je kunt niet zeggen dat alles een energetisch 
proces is, zoals bijvoorbeeld Hans Andeweg in het boek ‘Scheppend leven’ (2021) beweert. 
Elk systeem is een energetisch proces, maar bestaat tevens uit materie. Het is een ‘en-en’ 
verhaal. 
Als energetisch proces kan haar energie steeds weer in andere vormen van energie worden 
omgevormd. Zo levert een waterval warmte op als het water op de bodem klotst. Met 
elektrische spanning kunnen we ons verwarmen, licht maken en ons voortbewegen. In een 
context van beweging (rusteloosheid), interactie en transformatie bevatten natuurlijke 
objecten bundels van energie. Er is in de natuur wel sprake van stabiliteit, maar die 
stabiliteit is een dynamische balans. Deze dynamische balans functioneert op het 
zelfregulerend principe van de homeostase dat in alle levende systemen aanwezig is. 
 
Maar natuurwetenschappers wijzen er ons op dat ons aardsysteem helemaal uit z’n balans 
is. We staan bijvoorbeeld op de grens van een mogelijk fatale opwarming van de aarde 
doordat we als mensheid de natuurlijk energiebronnen van de aarde steeds verder 
uitputten. Hoe kunnen we deze uitputting van de natuurlijke energiebronnen van de aarde 
voorkomen en ervoor zorgen dat de aarde een onuitputtelijk (duurzaam) reservoir blijft van 
gebruiksmogelijkheden voor de mens? Dat kan door meer gebruik te maken van duurzame 
natuurlijke energiebronnen zoals zon, wind, waterkracht en aardwarmte in plaats van de 
niet-duurzame fossiele energiebronnen. Dat kan door zorgvuldiger om te gaan met alles wat 
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zich op, in en rond de aarde bevindt aan steen, grond, water, lucht, warmte, wind, planten, 
dieren en aan onderlinge werkingen tussen deze elementen. 
 
De kwaliteit van ons handelen dient dus zodanig te zijn dat dit niet leidt tot uitputting van 
elementaire energiebronnen, maar bijdraagt aan behoud en herstel van het energetisch 
vermogen van de aarde als geheel. Deze visie op verduurzamen vraagt om een 
fundamentele heroriëntatie op de gehanteerde waarden in de economie, de politiek, de 
wetenschap, de cultuur en in het met elkaar samen leven. Het is een visie die ook spreekt 
uit het bovengenoemde voorbeeld van de correspondentie. 
 
3. ENERGIE ALS MAATSCHAPPELIJK BEGRIP 

 
Het vraagstuk van verduurzaming is veelkoppig. Het richt zich niet alleen op het gebruik van 
duurzame energiebronnen in de natuur en bewust gebruik maken van deze energie ter 
voorkoming van verdere opwarming van de aarde. Duurzaamheid heeft evenmin alleen 
betrekking op milieubescherming en goed zijn voor dieren en planten. Het vraagstuk kent 
inmiddels vele vertakkingen. Een centrale stelling is dat in een duurzame wereld de 
belangen van natuur, mens en maatschappij met elkaar in balans moeten zijn en dat we de 
elementaire energiebronnen van elk van deze drie werelden niet moeten uitputten.  
In deze samenhangende betekenis verwijst duurzaamheid naar de afstemming tussen 
economische en politieke belangen en de waarde die we hechten aan milieu en gezondheid 
en tussen arm en rijk. Wat is het vermogen van een land om in haar economisch systeem en 
haar politieke beleid een andere richting in te slaan als het gaat om energiebronnen, 
energieverbruik en energiebeheer? Een ecologische economie en politiek is gebaseerd op 
bevordering van het gebruik van natuurlijke energiebronnen die duurzaam zijn.  
 
Die energiebronnen zijn onderdeel van een politieke machtsstrijd. Nemen we het voorbeeld 
van kernenergie. In de afgelopen decennia was er een sterke hoop dat kernenergie de 
ideale schone energiebron was die kolen en olie kon vervangen. Snel werd echter duidelijk 
dat de nucleaire technologie enorme risico’s en kosten met zich meebracht. Volgens critici 
beginnen de risico’s met de besmetting van mensen en de omgeving met kanker 
veroorzakende radioactieve substanties tijdens elke fase van de brandstofcyclus: het 
winnen en verrijken van uranium, het werken met en in stand houden van de reactor en het 
omgaan met en opslaan van nucleair afval. De productie van nucleaire elektriciteit schept 
significante broeikasgassen en milieuverontreiniging. Uraniumvoorraden zijn beperkt. De 
constructietijd van nucleaire reactoren is buitengewoon lang. Het probleem van de opslag 
van nucleair afval is onopgelost. Nucleaire energie en nucleaire wapens zijn onontwarbaar 
met elkaar vervlochten. Volgens critici zijn dit dwingende argumenten tegen kernenergie. 
Toch blijft de nucleaire industrie sinds 2001 pleiten voor een nucleaire renaissance. 
Recentelijk is het in 2020 ook in Nederland weer op de agenda gezet van de regering. 
 
Als we naast natuurlijke energiebronnen spreken van ‘maatschappelijke’ energiebronnen, 
dan hebben we het dus over een politiek-economisch systeem waarin sprake is van 
machtsposities die mensen gebruiken om een duurzame energietransitie te realiseren. Het 
huidige economisch systeem is hier niet goed op afgestemd. Het brengt een groot aantal 
schadelijke gevolgen met zich mee: op grote schaal verslechtering van het natuurlijk milieu, 
toenemende sociale ongelijkheid en maatschappelijke uitsluiting, afbrokkeling van de 
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democratie, ontwikkeling van een mondiale criminele economie, toenemende armoede en 
vervreemding doordat het leven zelf wordt gedegradeerd tot een handelsartikel. Het 
huidige mondiale economisch-politieke systeem is zowel ecologisch als maatschappelijk 
onhoudbaar. Een economie die enkel op winst en eigenbelang is georiënteerd, bezit geen 
sterk zelforganiserend vermogen. Wil zij duurzaam zijn, dan dient een ingrijpende 
heroriëntatie plaats te vinden in ons economisch handelen. Economische verduurzaming 
vraagt om de ontwikkeling van een economisch systeem, waarin de actoren het systeem 
behoeden voor uitputting van haar energiebronnen en bijdragen aan herstel van de balans 
tussen ecologische en economische waarden. Van politieke verduurzaming is sprake als we 
een toekomstbestendig politiek-juridisch bestel creëren dat actief door de burgers wordt 
gedragen, dat gebaseerd is op democratische en gelijkwaardige verhoudingen en dat gericht 
is op herstel van de balans tussen politieke en ecologische waarden. In het voorbeeld 
komen deze maatschappelijke energiebronnen ook aan de orde. 
 
In dezelfde lijn kunnen we ‘sociale’ verduurzaming omschrijven als de ontwikkeling van een 
toekomstbestendig sociaal bestel dat gericht is op herstel van de balans tussen humane en 
ecologische waarden. Vastgesteld moet echter worden dat er iets bijzonders aan de hand is 
wanneer we ons afvragen wat een duurzaam sociaal systeem inhoudt. Er wordt 
tegenwoordig al te gemakkelijk gesproken van duurzame relaties, duurzame communities, 
duurzaam welzijn, duurzame leefbaarheid en duurzame sociale kwaliteit van verbanden en 
netwerken. Met deze terminologie wordt soms expliciet en doorgaans impliciet verwezen 
naar stabiliteitskenmerken van relaties en sociale verbanden.  Zo vragen onderzoekers in 
opdracht van het ministerie van VWS en in samenwerking met Movisie en de Universiteit 
voor Humanistiek zich af, hoe het staat met de duurzaamheid van burgerinitiatieven en 
onder welke condities zij verduurzamen (Blonk en Bosch 2018). Hoe lang blijven bewoners 
bijvoorbeeld actief? Wat gebeurt er als initiatiefnemers afhaken? Zijn de initiatieven 
duurzaam of zijn het slechts eenmalige of incidentele activiteiten? Als criterium van 
duurzaamheid hanteren deze onderzoekers dus het voortbestaan in de tijd, de continuïteit 
van een burgerinitiatief.  
 
Maar gaat het bij verduurzaming in de sociale werkelijkheid wel om de stabiliteit van sociale 
kenmerken en eigenschappen van individuen en als collectieven? Gaat het om de 
ontwikkeling van stabiele relaties waarin mensen zo lang mogelijk bij elkaar blijven en zo 
min mogelijk scheiden? Wordt dit de conservatieve norm van duurzaamheid? Kan het soms 
juist niet beter zijn om bepaalde relaties te beëindigen, sociale instituties af te breken en 
traditionele wetenschappelijke inzichten opnieuw te onderzoeken? Gaat het bij duurzaam 
denken om situaties meer te leren verklaren vanuit stabiele factoren? Wordt duurzaam 
werkloos zijn nu een goede zaak? Gaat het om versterking van stabiele kenmerken als 
sterfelijkheid? Bedoelen we met duurzaamheid dat we als mens en als mensheid zo lang 
mogelijk willen blijven leven en onszelf zoveel mogelijk willen vermeerderen? De 
wereldbevolking zal naar verwachting doorgroeien tot ruim negen miljard inwoners in 2050. 
Zo’n bevolkingstoename betekent enerzijds een onuitputtelijke energiebron voor de 
maatschappij, maar anderzijds ook een toenemend beroep op de energiebronnen van de 
aarde. Door veroudering van de bevolking en een steeds verdere toename van de 
consumptie in met name de rijke delen van de wereld, overwoekert de mensheid de aarde 
en raakt het systeem als geheel verder uit balans. 
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En hoe zit het met de duurzaamheid van menselijke eigenschappen? Bepaalde 
eigenschappen willen we eerder niet duurzaam laten zijn. Het gaat bij verduurzaming toch 
niet om versterking van iemands eigenschap dat hij autoritair, drammerig en niet 
empathisch is? Wat bedoelen we op het gebied van menselijke eigenschappen dus met 
‘duurzaam’? Gaat het mogelijk slechts om versterking van de continuïteit in de identiteit van 
individuen en sociale verbanden? Gaat het om versterking van de vastigheid van een baan 
en om het tegengaan van de toenemende flexibilisering van de arbeid? Gaat het om 
versterking van het gevoel dezelfde persoon te blijven of dezelfde cultuur te behouden? Dit 
zijn vragen over hoe we kijken naar de identiteit van mens en samenleving. In de volgende 
paragraaf ga ik hier verder op in. 
 
4. ENERGIE ALS MENSGERICHT BEGRIP 
 
Het woord ‘energie’ wordt in de sociale veranderkunde ruimer gebruikt dan als een strikt 
natuurwetenschappelijk begrip. Op mensen toegepast wordt er metaforisch gesproken van 
‘geestkracht’, ‘je batterij opladen’.  
 
Maar dat metaforisch denken gaat niet overal op. De "energiebanen" of "meridianen", waar 
de acupunctuur, de voetrefexologie en dergelijke het over hebben, worden door de 
beoefenaars beschouwd als fysische of althans fysiologische realiteiten. Maar volgens critici 
is nooit aangetoond dat die energiebanen inderdaad energie in welke meetbare vorm dan 
ook transporteren. Hetzelfde geldt voor de "energievelden" waar pendelaars, piramidioten 
en aardstralenbestrijders het over hebben. Voor zover ze iets van energie begrijpen - wat 
lang niet altijd het geval is - hebben ze nooit kunnen aantonen dat er ergens energie 
stroomt of aanwezig is, noch dat "bestraalde" voorwerpen meer of minder energie hebben 
gekregen. En de ultra-verdunde oplossingen in de homeopathie werken niet door de nog 
aanwezige materie, maar door de energievelden die ze met de verdunningen achterlaten. 
Maar die energievelden zijn nooit gevonden. 
Maar moeten we dit in de op religieuze oosterse lectuur en wijsheden nu maar naar de 
prullebak verwijzen? 
 
We kunnen moeilijk ontkennen dat er ook bij mensen spake is van een energetisch 
vermogen waarmee zij invloed uitoefenen op zichzelf en hun omgeving. René Descartes 
maakte in de zeventiende eeuw het denkende subject tot elementaire energiebron van ons 
handelen. Cogito, ergo sum: ik denk, dus ik ben. Inmiddels is de mens steeds meer ontdekt 
als een multidimensionaal zelf dat continu bezig is om hun identiteit te ontwikkelen in 
relatie tot hun omgeving. Spanningsvelden en dialogen spelen zich af tussen de 
verschillende sociale rollen en posities die mensen in de samenleving bekleden. In de 
diverse maatschappelijke verbanden waarin ze participeren ontwikkelen mensen een 
bepaalde identiteit. Daarmee onderscheiden ze zich zowel van anderen als dat ze zich met 
hen verbinden. Mensen vallen nooit geheel samen met het collectief waar ze mee zijn 
verbonden. Er is altijd sprake van een zekere distantie. Deze distantie is nodig om zichzelf 
niet geheel in de ander te verliezen en de eigen autonomie te vormen. Sociale identiteit is in 
die zin zowel iets statisch over de tijd heen (ik blijf mezelf zoals ik ben; verwijst naar de 
behoefte en het gevoel van continuïteit), als iets dynamisch (we zijn veranderlijk en staan 
open voor de dynamische ander en de veranderlijke omgeving; verwijst naar de behoefte en 
het gevoel van veranderlijkheid). De identiteit van mensen is opgebouwd uit een in principe 
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oneindig aantal  ‘identity-components’. Identiteit is geen statisch iets. Onder invloed van 
allerlei veranderlijke interpretaties en leerinvloeden en onder invloed van telkens 
wisselende leefomstandigheden veranderen mensen en worden interne congruenties 
binnen mensen steeds weer opengebroken. Hier ligt met name ook een taak voor de sociaal 
veranderkundige. 
 
Verduurzaming van mensen in relatie tot anderen kan dus niet enkel verwijzen naar 
stabiliteitskenmerken van individuen, groepen, buurten, organisaties en sociale netwerken. 
Soms kan het beter zijn dat een relatie tussen mensen zo kort mogelijk duurt en een 
organisatie wordt ontmanteld. Ook in menselijke relaties gaat het bij verduurzaming 
kennelijk niet om het zo lang mogelijk voortbestaan in de tijd. Het begrip ‘duurzaam’ heeft 
betrekking op het proces van ontwikkelen van producten, ideeën, mensen en menselijke 
verhoudingen en de vraag naar hoe daarin wordt afgestemd op ecosystemen. 
Burgerinitiatieven in buurten en dorpen die niet incidenteel zijn maar voortbestaan in de 
tijd en in die zin stabiel zijn, zijn op dit punt weliswaar ‘duurzaam’. Maar dragen deze 
burgerinitiatieven bij aan integrale verduurzaming? Antwoord op de laatste vraag 
veronderstelt diepgaander onderzoek naar de ecologische, maatschappelijke en sociaal-
culturele aspecten van burgerinitiatieven dan enkel onderzoek naar de continuïteit ervan in 
termen van een tijdshorizon. Dat geeft een te beperkte blik. 
 
We kunnen dus stellen dat het begrip ‘energie’ in de natuurwetenschappen een andere 
betekenis heeft dan in de psychologische en sociale wetenschappen. Biologisch gezien zijn 
onze hersenen grote energieverbruikers: 20% van onze  energiehuishouding wordt door dit 
1,4 kilogram grote kennisapparaat verstookt. Psychologisch gezien bestaat het energetisch 
vermogen van de hersenen uit mentale vormen van energie en is energie niet alleen een 
kwantitatief maar ook een kwalitatief begrip. Het psychologisch begrip verwijst naar 
motivaties, redeneervermogen en betekenisgeving. Het sociaal begrip verwijst naar arbeid, 
geld en positie in de samenleving. We moeten het biologisch en psychosociaal begrip niet 
zomaar met elkaar verwarren en op één hoop gooien. Als we spreken van een integratief 
concept, dan moeten we ook de onderscheidende elementen blijven benoemen. 
 
Passen we de waarde ‘beheer van energie’ nu toe op het menselijk handelen, dan kunnen 
we stellen dat zowel de biologische als de psychologische en maatschappelijke 
energiebronnen van een mens kunnen opraken en elkaar in positieve of negatieve zin 
beïnvloeden. Soms is het een hele toer om te bepalen of het gaat om biologische of 
psychosociale oorzaken van uitputting. Denk aan situaties waarin er sprake is van uitputting 
in de vorm van burn-out, maatschappelijk isolement, duurzame onverschilligheid, 
chronische stress, overmatige registratiedrift, depressies, ernstige vermoeidheid, verlies van 
betrokkenheid op werk en samenleving en in het algemeen verlies van een gevoel van 
controle over werk, politiek en leven. 
 
Als de energiebronnen van een mens structureel opraken en de aanwezige energie in het 
systeem niet meer nuttig kan worden gemaakt, sluit het systeem zich af voor zijn omgeving 
en wordt het star. Het organisme verzet zich tegen verdere invloeden van buitenaf. Een deel 
van haar energie is niet meer bereikbaar. Een dergelijke toestand van uitputting tast ook de 
menselijk wil aan: het uitgeputte zelf is in die situatie minder in staat om wilskracht uit te 
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oefenen en zichzelf in bewuste zin te reguleren. Krachtige pogingen om het innerlijk 
systeem onder controle te krijgen, kunnen de beperkte energiebron nog verder uitputten. 
 
Deze uitputtingsverschijnselen zijn niet louter psychisch van aard. Ze kunnen niet enkel 
worden verklaard uit wat zich in het hoofd van mensen zou afspelen in de zin van ‘mentale 
toestanden’ of ‘voorstellingen’. De uitputtingsverschijnselen moeten dus ook worden 
verklaard vanuit de gehele persoon in zijn natuurlijke en maatschappelijke context.  
Psychologische verschijnselen hangen samen met de natuurlijke en maatschappelijke 
context en de daarin aanwezige of afwezige bronnen van energie.  
Zie voorbeelden van elementaire energiebronnen in schema 1. 
 
Schema 1 Elementaire energiebronnen van de mens 
 

Natuur: Zuiver water, schone lucht, mooie natuur, huisdieren, warmte, voedsel, 
lichamelijke gezondheid, soortenrijkdom, natuurlijke kenmerken, processen en 
eigenschappen. 
 

Mens: Mentaal vermogen, emotioneel-motivationele kracht, ontspanningsvermogen, 
zingeving, gevoel van eigenwaarde en dynamische sociale identiteit. 
 

Maatschappij: geld, arbeid, goederen, diensten, machtspositie, sociale contacten, 
sociale cohesie,  participatiemogelijkheden, culturele identiteit, gelijkwaardigheid en 
democratisch rechtssysteem. 
 

 
5. ENERGIE ALS INTEGRAAL BEGRIP 
 
Uitputtingsverschijnselen van zowel het menselijk systeem, het maatschappelijk systeem als 
het ecologisch systeem dienen in hun onderlinge samenhang te worden onderzocht en 
beheerd. Psychologische uitputtingsverschijnselen hangen samen met een mogelijke 
uitputting van natuurlijke en maatschappelijke energiebronnen en omgekeerd. Binnen de 
natuurlijke en maatschappelijke context voltrekt zich het menselijk handelen. Op haar beurt 
heeft het menselijk handelen echter ook weer zijn impact op die natuurlijke en 
maatschappelijke context. Zo kunnen de vele vormen van onteigening en verzwakking van 
de zelfregie van mensen in onze vertechnologiseerde en gebureaucratiseerde samenleving 
bijdragen aan zelfuitputting. Door een eenzijdig verzakelijkt denken in termen van object, 
zaak, product en protocol wordt het subject, de persoon van burger en producent, uit de 
situatie weg gedefinieerd. Hij wordt steeds meer off line gezet. In de logica van 
bureaucratie, technologie, objectieve waarheid en protocollen heerst de neiging om het 
morele actorschap van burger en professional over te nemen en in gelijkmakende, kleurloze 
procedures te vertalen. De intrinsieke motivatie van de mens wordt met deze verzakelijkte 
logica geweld aangedaan, wat kan bijdragen aan burn-out. De eenzijdig verzakelijkte logica 
versterkt de zelfuitputting. 
 
Het is dus belangrijk om onze aandacht gericht te blijven houden op de onderlinge balans 
tussen de belangen van natuur, mens en maatschappij. We moeten de wereld en onszelf 
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behoeden voor uitputting van de elementaire energiebronnen, zodat de wereld voor 
huidige en toekomstige generaties leefbaar is. 


