
 

 
Blue Paper zomer 2020 
 
Our Human Nature gelooft dat we met een immense transitie bezig zijn. We hebben een 
‘moderne’ samenleving gecreëerd. Die helaas niet zo modern blijkt te zijn, maar op een 
andere manier ‘niet modern’ dan je misschien denkt. Zoals we allemaal kunnen zien is de 
afstand tot de natuur te groot geworden. We putten de aarde uit en vervuilen haar. En 
daarmee onszelf. Dat is niet modern, dat is een soort sluipende zelfmoord.  
 
Gelukkig kan het anders. Wij geloven echt dat het tij te keren is. 
 
Het nieuwe ‘modern’ gaat wat ons betreft over de natuur werkelijk gaan voelen. En slim 
gebruik maken van de enorme kracht ervan. De natuur wil heel graag ‘produceren’ voor ons, 
en ons dienen in die zin, mits we volledig respect hebben. Niet te gretig zijn. Bij onszelf 
blijven. En contact maken met moeder Aarde op dieper niveau. Zij is een levende ziel, geen 
ding om te exploiteren. Haar ritmes zijn niet te manipuleren. We kunnen niet sneller dan zij. 
Een deel van onze geest denkt dat, maar dat kan niet. 
 
Nu zien we helaas deze effecten en uitdagingen: 
 
1. De hedendaagse mens heeft grote moeite op gevoelsniveau contact te maken met de 

natuur. Dit heeft haar oorsprong in de maatschappelijk dominante manier van vooral 
verstandelijk geconditioneerd zijn, bovendien onder stress. We hebben onze mind 
overgewaardeerd en ons gevoel verwaarloosd.  

2. Er is grote ecologische degradatie. Toenemend gebrek aan biodiversiteit. Mineralen en 
fosfaten in de bodem raken uitgeput. Elke organisatie moet daar iets mee, direct of 
indirect, anders houdt alles op. Interessant in dit verband: 17% van de oppervlakte van 
Nederland moet natuur zijn volgens internationale verdragen. Het is echter slechts 7%. 

3. De hedendaagse mens heeft grote moeite rust en vertrouwen toe te laten. Er is namelijk 
veel angst - terwijl dat meestal niet nodig is. We zien veel stress in samenleving, burnout: 
bijna een miljoen Nederlanders heeft daar in meer of mindere mate last van. Dat is niet 
volhoudbaar. 

4. Er is veel afgescheidenheid in hoe we samenleven. We zien veel deze situatie (m.n. 
overdag gezien): ouderen in bejaarden/verzorgingshuizen; kinderen op school, studenten 
in studentenhuizen, volwassenen in kantoren, fabrieken of onderweg van afspraak naar 
afspraak, boeren op het land (of in hun ‘control room’). Ieder in z’n eigen bubble. 

5. Grote mate van ieder-voor-zich-mentaliteit. Er is een soort epidemie van vereenzaming 
en gebrekkige zelfzorg. Laatstgenoemde probleem betreft naast oude mensen zeker ook 
veel jonge mensen die verslaafd zijn aan games, drugs etc. Ook door gebrek aan goede 
begeleiding en zingeving.  

6. Er is een groot gebrek aan goede, betaalbare woningen. Onder meer starters kunnen 
meestal geen geschikte woning vinden. Sommige steden groeien wel, zoals Utrecht, 
maar de aantrekkingskracht daarvan legt dan weer forse druk op de regio, waar lang niet 
overal zomaar gebouwd kan worden. 

7. De energietransitie die we moeten maken heeft forse ruimtelijke en sociale 
consequenties die we niet zomaar kunnen overzien. 

8. Steeds meer gemeenten hebben een te zware financiële last. Mede omdat ze 
onvoldoende gecompenseerd worden in taken die ze van het rijk hebben gekregen zoals 
WMO. Daardoor staan vernieuwingen / investeringen onder druk. 

9. 5G wordt uitgerold. De grote elektromagnetische straling ervan zet onze gezondheid 
verder onder druk, blijkt uit vele onderzoeken. https://5gisnietoke.nl/feiten/ en 

https://5gisnietoke.nl/feiten/


 

https://www.stop5gnl.nl/informatie/. Bovendien 
creëert de komst van deze nieuwe techniek veel 
onrust in de samenleving.  

10. Delen van de rijksoverheid en de grote corporates 
(zoals ‘Big Tech’) willen en krijgen steeds meer controle en grip op ons leven. 

De wortel van dit alles ligt in een opschaling van onze ambities en bezigheden ver boven de 
menselijke en natuurlijke maat. Daardoor zijn organisch gevormde levensvelden verstoord. 
We zijn te afhankelijk geworden van allerlei mono-culturen van plant en dier. 
 
Plantages uit de 17e eeuw speelden hier een grote rol in: vanuit gemakzucht, kortstondig 
winstbejag (zonder doorberekening van de werkelijke kosten) en ongeduld zijn deze gestart 
in de gekoloniseerde delen van de wereld. Het waren de zeevaarders uit met name 
Engeland, Portugal, Frankrijk, Nederland en België. Daarmee is de kiem gelegd voor 
grootschalige uitputting van mens en natuur die nu aan de orde van de dag zijn. 
 
Gelukkig….zijn velen bezig met een beweging terug naar de natuurlijke maat: 
1. Er is een grote horizontalisering gaande: gezamenlijke verantwoordelijkheid, gezamenlijk 

leiderschap; naast elkaar staan. 
2. Langzaam maar zeker is er meer regionalisering en een regio-economie. Dit wordt ook 

gesteund door de Omgevingswet die eraan komt. 
3. Er is de trend van werken vanuit meervoudige waardecreatie, onmisbaar voor 

toekomstbestendigheid. De noodzaak tot andere, ruimer-dan-financiële 
waarderingsvormen in ondernemen is ook zichtbaar in wat de International Integrated 
Reporting Council (IIRC) zegt. Zie de presentatie van HAN-lector Koos Wagensveld 
https://www.unitedeconomy.nl/koos-wagensveld/ Hij zegt met name: ‘elke onderneming 
die niet integraal wil opereren, met meervoudige waardecreatie, is niet future proof en 
kan het (vroeg of laat) schudden’.  

4. Er zijn experimenten met nieuwe vormen van grondbezit. Vanuit een gezamenlijk 
gebruik. Zie o.a. de resultaten van deze groep pioniers 
https://economytransformers.nl/eigentijds-eigendom-van-grond-social-lab/  

5. Verbeteren van de natuurlijke habitat door de introductie van voedselbossen; akkerbouw-
strokenteelt zonder kunstmest, herbiciden en pesticiden etc 

6. Initiatieven voor een meer gelijkwaardige samenleving waar enorme inkomensverschillen 
passé zijn en meer cohesie is ten bate van ware geluksbeleving. 

7. Er worden allerlei nieuwe, positieve samenwerkingsverbanden gecreëerd. Sommige 
zakelijk, andere maatschappelijk, of nog mooier: een combinatie. (want wie heeft die 
grens ooit gecreëerd?) 

8. We zien prachtige initiatieven voor een duurzame (lokale) voedselvoorziening; wonen (op 
community basis, met duurzaam materiaalgebruik en voorzieningen, ander 
energiegebruik zoals met Tiny Houses). 

9. Een meer circulaire economie met respect voor ecologische waarden. Kortom, het 
samenzijn en samenwerken bevorderen. 

Er is een grote samenhang in deze ‘verschijnselen’. Betekenisvol contact, alleen of samen 
met anderen, met de natuur als centraal middelpunt, kan sterk helpen (collectieve) pijn te 
verzachten, schadelijke gewoontes te doorbreken en diep herstel te bewerkstelligen. We 
zeggen het nogmaals: dit vraagt om voelen. Voelen van wie wij werkelijk zijn. Voelen van de 
enorme band die we al lang hebben met de natuur, maar blijkbaar vergeten waren. 

Daar zijn we als samenleving nu volop mee bezig. Our Human Nature steunt dit en is met al 
haar capaciteit, passie en expertise beschikbaar om hierin te helpen. 
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