
Never doubt that a small group of thoughtful, committed, citizens can change the world. Indeed, it 
is the only thing that ever has. 
 
 
Woorden van Margaret Mead 
	

	

	

____________________________________	

	

	

Wat heeft mij bewogen? 
- zorg voor de toekomstige generaties 
- pijn om wat de mensheid (het leven op) de planeet aandoet 
- aangeboren idealisme 
- gevoel voor eenheid, het willen zichtbaar maken en versterken van de samenhang 
(= liefde) tussen al wat is 
En waarschijnlijk nog veel meer... 
 
 
	

_____________________________________	

	

Al jarenlang vind ik dat het steeds maar erger wordt met het 'totemgevoel van 
grootsprakerige eigenwaarde' van de mens. Het egoïsme viert hoogtij en evengoed 
de polarisatie, het gebrek aan samenhorigheid, generositeit en een warm gevoel van 
empathie tegenover de medemens.  
 
 
 
    
 
-------------------------------------------------- 
 
 
 
De collectieve energie die er vanuit gaat! 
 
 
----------------------------------- 
	

	

	



Handtekening	

	

Ik	zet	mijn	handtekening.	

Niet	eens	met	vlees	en	bloed,	

maar	met	een	klik,	

onder	een	manifest.	

	

Het	roept	op	tot	liefde	

en	welzijn	voor	allemaal,	

maar	hoeveel	van	allemaal	

ken	ik	er	eigenlijk?	

	

Ik	zet	mijn	naam	

bij	een	indrukwekkende	rij	

met	een	digitaal	gebaar,	

laat	de	wereld	maar	meelezen.	

	

Het	roept	op	tot	anders	verder.	

We	willen	verandering	en	beter.	

Voor	onze	kinderen	en	kleinkinderen.	

Ik	heb	het	hen	‘s	avonds	verteld.	

	

Maar	hoeveel	handtekeningen	

heb	ik	al	de	jaren	gezet	onder	evenzovele	

manifesten	en	oproepen?	

Hoeveel	woorden	heb	ik	gespendeerd	

aan	een	goede	zaak	voor	anders	verder?	

	

Moedeloos	zou	ik	kunnen	worden.	

Radeloos	als	ik	de	kranten	lees.	

Genadeloos	als	ik	de	‘dikke’	jongens	zie.	

Woordenloos	als	ik	in	mijn	bed	‘s	nachts	woel.	

	

Maar	ik	heb	mijn	handtekening	weer	gezet.	

Roep	op	tot	verandering	en	anders	verder.	

Vertrouw	mijn	mede	tekenaars	als	kompaan,	

want	terug	naar	hoe	het	was,	dat	nooit!	 	



-----------------------------	 	 	 	 	

 

 

De wereld heeft nood aan stevige fundamenten, een vlot, een basis, krijtlijnen om in de 

toekomst verbindend te kunnen werken op vele domeinen met veel mogelijkheden. 

Ik heb nood aan die basis waar we zowel in goede als minder goede tijden kunnen  

vertrouwen op die richtlijnen en ons samen kunnen sterken.  

Om te beginnen op zijn minst tot een evenwicht te komen.  

Uit liefde en respect voor de planeet, mens, dier en natuur. 

 

 

 

------------------------------------------------ 

 

omdat ik geloof dat een marginale  bescheiden beweging bottom up, momentum kan 

verwerven,  stilaan mainstream kan worden en de beweging top down kan triggeren. Geen 

druppels water op een hete plaat, maar druppels olie in een machine. (Bij gebrek aan een 

betere metafoor). 

        

 

------------------------------------------------------ 

 

  
• omdat	het	aansluit	bij	mijn	wereld-	en	mensvisie,	nl.	op	naar	een	betekeniseconomie,	naar	

een	wereld	waar	ecosysteem-denken	centraal	staat	
• omdat	ik	graag	zie	dat	mensen	en	organisaties	zich	verbinden	op	basis	van	een	‘common	

ground’	–	om	de	versplintering	tegen	te	gaan	–	weliswaar	vanuit	‘autonomie	in	verbinding’	–	
we	zijn	geen	eenheidsworst..	we	zijn	allemaal	wel	mens	en	verbonden	met	de	aarde	en	alle	
leven	op	de	aarde	



• de	verklaring	wordt	ondersteund	vanuit	het	Humanistische	Verbond	maar	overstijgt	het	
gedachtengoed	van	dit	verbond	–	het	is	universeel	–	en	ik	ben	geen	vrijzinnige	(soms	wel	een	
eigenzinnige	 	–	ik	waardeer	kritisch	denken	zolang	dat	maar	gepaard	gaat	met	een	warm	en	

mild	hart	
	
	
	
--------------------------------------------------------	
	
	
	
 
Ik heb de verklaring ondertekend omdat ik de krijtlijnen herken en erken. Ze 
komen overeen met mijn eigen waarden en de intentie waarmee ik mij dagelijks 
inzet om de wereld terug te maken zoals ze bedoeld was: alles is met alles 
verbonden, iedereen is all-een, inclusief spirituele waarden. 
 
 
 
------------------------------------------ 
	
	
Ik	heb	de	verklaring	ondertekend	omdat	ik	heel	erg	geloof	in	het	oude	Chinese	spreekwoord:	
"Een	nieuw	pad	ontstaat	door	het	te	bewandelen."	Ik	heb	het	gevoel	dat	heel	veel	mensen	in	
het	bos	zitten,	maar	omdat	dat	bos	weliswaar	in	duisternis	is	gehuld	voor	hen	zo	vertrouwd	
is,	dat	ze	schrik	hebben	om	een	pad	in	te	slaan	waarvan	ze	niet	weten	tot	wat	het	zal	leiden.		
	
En	ik	heb	het	gevoel	dat	"de	verklaring"	en	de	mensen	die	ze	al	ondertekend	hadden,	toen	ik	
ze	ondertekende,	ook	dat	pad	niet	kennen,	maar	er	toch	op	vertrouwen	dat	het	tot	een	
betere	wereld	zal	leiden.	De	verklaring	is	voor	mij	de	zaklamp	en	het	kompas	om	met	
gelijkgezinden	mee	te	helpen	bouwen	aan	iets	nieuws.	Want	zoals	Socrates	al	zei:	je	kan	het	
oude	niet	veranderen	door	het	te	bestrijden,	maar	door	iets	nieuws	te	bouwen	dat	het	oude	
overbodig	maakt.		
Met	Re-story	wilden	we	in	dat	bos	ook	een	nieuw	pad	banen,	maar	aangezien	de	verklaring	
er	al	de	eerste	schreden	had	op	gezet,	heb	ik	me	met	plezier	aangesloten.		
	
	
	
	
--------------------------------------------------------	
	
	
	
Onze	tijd	is	rijp	voor	een	nieuwe	visie	op	oude	waarden.	
	
	
	
	
	



------------------------------------------------------------	
	
	
In	de	voorstelling	van	het	landschap	in	de	hedendaagse	kunst	kan	de	dystopie	op	het	meeste	bijval	
en	kritische	respons	rekenen.	Het	is	niet	moeilijk	om	het	waarheidsgehalte	van	een	sombere	
klimaattoekomst	te	onderschrijven,	maar	het	idee	dat	er	ook	een	betere,	schonere,	rechtvaardigere	
toekomst	en	samenleving	mogelijk	is	heeft	een	andere	mobiliserende	kracht.	De	Verklaring	opent	
opnieuw	een	hoopvol	perspectief	op	de	toekomst,	een	landschap	waar	aan	de	horizon	geen	doem,	
maar	hoop	verschijnt!	
------------------------------------------------------------------	
	
	
Ik sta achter jullie visie en geloof sterk in een wereld waar evenwicht, 
rechtvaardigheid en vrijheid heerst met ontwaakt bewustzijn, verbonden met hart. 
Kijk naar natuur en zie hoe dat alles geordend en in harmonie leeft. Mensen zijn met 
hetzelfde doel geschapen om het geheel harmonisch te vervolledigen. 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Omdat ik me thuis voel in de context die de verklaring geeft. Het beschrijft het veilig thuis van waaruit 
ik de straat op ga en de ontmoeting heb met de pijn die maar doorgegeven wordt, van de een naar de 
ander, van generatie op generatie. Het is het huis waar pijn er mag zijn en langzaam, stukje bij beetje, 
wordt omgezet in een samenzijn rond de open haard. 
 
Het zijn mijn waarden, datgene waar ik voor sta en het geeft een samenhang met anderen. 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------- 
 
 
Ik heb dus getekend omdat ik niet tegen de verklaring ben van 30 november kan 
zijn bekeken in de context van een groot web van vele positieve verhalen! 
 
 
 
 
 
----------------------------------------- 
 
 
Ik heb de verklaring getekend omdat ik echt een andere wereld wil.  Het neoliberale model is 
niet het model waar ik mij in terug kan vinden. De associatieve economie waarbinnen ook 
CSA (Community supported agriculture ) past, is waar ik achter sta. Ik ben heel erg 
geïnteresseerd in mensen met een ander gedachtengoed en luister dan ook graag naar de 
inspirerende interviews. 



 
 
 
 
--------------------------------------------------- 
 
 
 
 
De reden voor mijn ondertekening is dat ik ervan overtuigd ben dat we nog veel meer 
initiatieven nodig hebben als dit. De bedenkingen en kritieken die geuit worden zijn zaken 
waar ik over de hele lijn achter sta, maar het is vooral het in vraag stellen van de blijvende 
vraag naar economische groei dat voor mij een heel belangrijk element van de Verklaring is. 
Het is iets waar ik al langer mee bezig ben, en zoals ik het zie begint alles wat te maken heeft 
met systemische verandering (zeker in het Globale Noorden) met het loslaten van de groei-
verslaving. 
 
-------------------------------------------------------- 
 
	
Ik	geloof	(en	weet	eigenlijk	wel)	dat	ik	de	term	‘humanistisch-economisch	rentmeesterschap’	mag	
claimen. 
Dat	zit	op	een	balans	van	waarden	en	waarde. 
Een	zaak	die	mij	mateloos	boeit. 
Het	gaat	om	het	benutten	van	talenten	–	in	elke	(zelfs	de	oud-bijbelse)	betekenis. 
Ik	vind	‘aandeelhouderswaarde’	van	groot	belang (niet	louter	vanwege	de	pecunia). 
Immers,	in	principe	staan	financiers	aan	het	einde	van	de	beloningsketen,	maar	er	wel	in. 
We	moeten	eerst	alle	andere	stakeholders	(en	dus	ook	de	maatschappij,	onze	samenleving)	goed	
belonen; en	dan	uiteindelijk	ook	de	financier. 
Omdat	we	nogal	eens	vergeten	dat	financiers	noodzakelijk	zijn	om	talenten	te	kunnen	laten	
ontplooien	(en	ontplooien	is	ook	groei	–	maar	niet	ongebreidelde	economische	groei,	ten	koste!). 
Dat	is	wat	totaal	anders	dan	shareholder	capitalism	–	waar	geld	de	hoofddrijver	is. 
Het	sluit	sterk	aan	bij	dubbel	boekhouden. 
Dat	gesprek	tussen	waarden	en	waarde	faciliteren	is	van	groot	en	doorslaggevend	belang. 
En	de	Verklaring	daarmee	ook.	
	
	
---------------	
	
a) ik onderschreef omdat er krijtlijnen in de Verklaring staan die men nérgens anders 
terug vindt :  
 
 
het feit dat zaken van gemeenschappelijk belang uit de 'markt' moeten gelicht worden en 
de nadruk op het belang van het gewoon mens kunnen zijn : dingen die nu zonder meer 
weggedrukt wordt door het financieel kapitaal dat alles als een olievlek begint te 
overheersen 
 
 
b) andere krijtlijnen gaan naar de kern van de zaak en verwijzen naar evoluties die de 
oorzaak zijn van grote problemen: "we werken ons en onze omgeving kapot"  
 



 
-------------------------------------------------- 
 
Sinds enkele jaren heb ik blijkbaar dezelfde observaties gedaan en dezelfde conclusies 
getrokken als jullie groep. Die inzichten zijn de basis geweest voor mijn nieuwe roman ‘Alles 
is krom’, een satire op de samenleving die zich afspeelt twee jaar na corona. Ik dacht: wat 
als iemand wel de moed heeft recht te trekken wat krom loopt in deze wereld? En zo werd 
Samuel geboren. Een tragikomische roman is het geworden omdat ik geloof in humor als 
middel bij bewustmaking.  
 
	


