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Een persoonlijke opdracht aan ons allemaal 
 

Met alles wat we de afgelopen halve eeuw om ons heen hebben zien gebeuren met 

milieuvervuiling, vernietiging van de biodiversiteit en klimaatverandering, zou je je kunnen 

afvragen of het ons eigenlijk wel wat kan schelen. Met andere woorden: zijn al die existentiële 

problemen ernstig genoeg voor ons persoonlijk, om iets fundamenteels aan onze eigen levens 

te veranderen?  

 

Om te onderzoeken of het ons überhaupt wat kan schelen, wil ik je graag een persoonlijke 

opdracht meegeven. Voer deze eerst zelf uit en vraag daarna aan iemand uit je kleine groepen 

van familie, gezin, vrienden, collega’s en teamgenoten om hetzelfde te doen. Vraag die persoon 

om het op dezelfde wijze door te geven aan anderen. De opdracht in kwestie is simpel. 

 

De eerstvolgende keer dat je in een drukke winkelstad loopt, of in een drukbezet restaurant zit 

te dineren op een plek waar je de andere tafels kunt zien, of op een terras zit met uitzicht op je 

terrasgenoten en het voorbijkomend publiek, of als je in de auto op de snelweg in de file staat 

of op de fiets door een druk stadscentrum rijdt, kijk dan eens goed om je heen, naar je 

dorpsgenoten, stadsgenoten, landgenoten en lotgenoten.  

 

Kijk naar wat die mensen doen, met wie ze praten, hoe ze zich bewegen en kijk eens of je hun 

gemoedstoestand kunt aflezen zonder dat je ze kent of kunt horen. Vraag je af waar ze vandaan 

komen, hoe het met ze gaat, wat ze daar doen en wat hun volgende bestemming zal zijn. 

Besteed daar eens vijf minuten aan. Beantwoord daarna de volgende vragen: 

 

— Hoeveel van je dorpsgenoten zijn bezig met de existentiële dreiging van door mensen 

veroorzaakte klimaatverandering? 

 

— Hoeveel van je stadsgenoten maken zich zorgen over de staat van het klimaat, het milieu 

en de biodiversiteit over tien, honderd of duizend jaar? 

 

— Hoeveel van je landgenoten zijn actief bezig met het vervangen van de neoliberale, 

kapitalistische, consumentistisch e, groei-economische vrije markt door een duurzame, 

groene, door DeGrowth en vrijgevigheid gedreven ecologische samenleving?  

 



– Hoeveel van je lotgenoten overstijgen de aard van het beestje Homo sapiens door verder 

vooruit te kijken dan dat feestje volgende week of de zomervakantie volgend jaar, zelfs verder 

dan de toekomst van hun kinderen?  

 

Voer deze opdracht eerst voor jezelf uit en práát er daarna over in je kleine groepen. Ervaar 

hoelang de discussie duurt, wie er wel en niet aan meedoet en observeer wat iedereen direct 

daarna gaat doen.  

 

Kijk goed naar de non-verbale signalen die de mensen om je heen afgeven. Laat deze 

observaties, als je die avond in bed ligt (en voordat het slaaphormoon melatonine bezit van je 

neemt om je bewusteloos te maken), tot in het diepste van je ziel en zaligheid doordringen.  

 

Dank!  

 

Meer weten?   

 

https://www.demensalsgrens.nl (website, WordPress)  

 

‘De mens als grens — Over de onbuigzame barrières van ons bestaan’.  

 

https://www.managementboek.nl/boek/9789083207742/de-mens-als-grens-bart-flos  

(boek ‘De mens als grens’ op Managementboek)  

 

https://www.demensalsgrens.nl/
https://www.managementboek.nl/boek/9789083207742/de-mens-als-grens-bart-flos

