
CO-Existentialisme en CO-Operatio Model: 

helende kosmopolitische lifestyle en duurzaam wereldbeeld 
 

Over onze animo voor gemeenschappelijke toekomstvisie in de kosmopolis 

Duurzame huis-houding gedragen en verantwoord door kennis van wereldburgers 
 

In onze razende globale metamorfose is bezielde samenwerking, CO-Operatie, tussen diverse maatschappe-
lijke groepen nodig. Deze stabiliteitspijler voor een duurzame huis-houding in de samenleving is behalve 

wenselijk ook noodzakelijk om de ‘meer met minder’-uitdaging1 als toekomstgericht en –gerecht scenario met 

volhoudende elan op langere termijn na te streven. Synergie door collectief bewust denkende en handelende 
geïnspireerde wereldburgers (kosmopolieten) draagt bij aan een creatieve meerwaarde en vormt tevens de 

voorwaarde voor die noodzakelijke mentaliteitsverandering: solidariteit door samen-werken en eerlijk delen als 
duurzame visie. Een bewustzijn dat realisme van het eigenbelang combineert met idealisme van het collectief  

CO-Operatie als een helend genezingsproces door internationale samenwerking draagt bij aan een herstel in 
een overgangsfase, de Nieuwe Noodzakelijkheid. Vanuit een ontstane onrust door ontwrichte samenhang 

wordt gestreefd naar een dynamisch evenwicht tussen de krachtvelden van sociale, ecologisch en economische 
en (micro-/macro)kosmologische invloedssferen. Het CO-Operatio model toont de onderlinge samenhang. 

De wereldwijde samenwerking van de netwerken (via IC-Technologie) van de individuele burgers vormen 
collectieve samenhangen die als een sociaal weefsel helende processen binnen de samenleving activeren.2  

Dit streven naar organisatie-ecologie3 draagt bij aan een dynamische, duurzame huis-houding.  
 

Our Common Future 21 (OCF 21)  
Bijna 25 jaar na het verschijnen van het Brundtland rapport Our Common Future (1987) 
blijft het tobben om een bruikbaar toekomstscenario uit te voeren waarin de welvaart en 
het welzijn, maar ook de financiering van de (technologische) ontwikkeling en algemene 
draagkracht van het leven in een aanvaardbaar dynamisch evenwicht verkeren.  
De commissie van de klimaatconferentie in Durban besloot wederom geen direct daad-
krachtig integraal plan van evenwichtige groei-aanpak, maar het vooruitschuiven ervan! 

De economische belangen wegen nog steeds zwaarder dan de sociale en ecologische.  
Op naar een gezamenlijke duurzame toekomstsvisie, OCF 21 (21ste eeuw), een groene 
blauwdruk van onze planeet Aarde, een die de koppeling tussen de verhouding van mens 
en milieu als maatstaf neemt, de humaan-ecologische (multi-culturele bio-diversiteit) en 
humaan-economische (o.a. fair trade) samenhang en samenleving nastreeft: het be-
kende People-Planet-Profit(verbindende pijler 4ePneuma:levensadem/animo/ether/spirit) 
aanvult met ontbrekende schakel Progressie, inspirerende vooruitgang en spiritualiteit 

verkregen uit wijsheid en ratio. In het CO-Operatio model wordt Progressie als de leer 
van de Kosmopologie, wetenschap van de inspirerende geest, de ‘drive’ of bezieling om 
iets in beweging te zetten of in omloop te brengen, voorgesteld m.b.v. technologie (van 
wereldstad of kosmopolis): bijv. een duurzame visie als helend proces-in-ontwikkeling in 
praktijk omzetten. De beweegreden voor een veranderingsgeest is een visie/ visioen, een 
leidend visieplan van integrale aanpak om een duurzame samenleving te realiseren. 

 

People-Planet-Profit-Progressie (verbindend 5e Pneuma als Ether/Spirit) 

Sociologie-Ecologie-Economie-Kosmopologie (Spiritologie) 

 

De samenwerkingsverbanden tussen de wereldburgers kan gezien worden als gebundel-
de eendracht die de vier duurzame hoekpijlers in de Nieuwe Noodzakelijkheid dragen.  
Zij, de pijlers Sociologie-Ecologie-Economie-Kosmopologie kunnen gezien worden als de 
nieuwe maatschappelijke zuilen van de gezamenlijke mondiale duurzame toekomst of de 
toekomstige duurzame huis-houding van de wereld gedragen door coöperatief-bewuste 

wereldburgers. Deze dragers zetten de koers voor de draagkracht van onze planeet en 
de toekomst van de erfgenamen uit. Een duurzame onderneming, een spel van leven, 
over-leven en samenleven. Inzet en ‘drive’: aangename en leefbare wereld als erfgoed!  

                                                             
1 In onze directe gemeenschappelijke toekomst zullen we een gepaste methode vinden om de resterende hulp- 

en grondstoffen op Aarde op een humane en rechtvaardige wijze te verdelen: met meer mensen met minder 
voldaan en tevreden samenleven om globaal een duurzame vooruitgang en voortbestaan te boeken. Een daad-

werkelijke uitdaging om een brood- en visvermenigvuldiging tot stand te brengen door vredevolle omgang 
mogelijk gemaakt door internationale samenwerking en wederzijds respect tussen (multi)culturele groepen en 

individuen.  
2 Inspirerende wijsheden via wetenschap verkregen via astrologie en astronomie en de spirituele bouw van de 

piramiden van Cheops, hun versluierde kosmologische wijsheid, de Theosofie, Antroposofie en Pansofie. 
3 Inaugurele rede prof. dr. Jan Jonker an de Radboud Universiteit Nijmegen. 



Kosmopologie: duurzame hoekpijler  

De wederzijdse relatie tussen de wissel-werking van mens en de kosmos, zijn kennis 
over de onderdelen van diverse wetenschappen over de opbouw van de omgeving, de 
gebouwde micro- en macrokosmos zijn verbonden in de kosmopologie. De synergie tus-

sen de integrale samenhang Sociologie-Ecologie-Economie-Kosmopologie (4e studiepijler 
in model genoemd). Uitgaande vanuit het menselijk perspectief wordt de kennis gefocust 
op het bestuderen en uitdragen van de integrale samenhang tussen:  
Sociologie-Humane Ecologie-Humane Economie-Kosmopologie (gebaseerd op 4P: People-
Planet-Profit-‘Pneuma’ (auteur kiest voor eigentijdser ‘Progressie’ of vooruitgangsdrift: 
de Progressie van allerlei processen die de evolutie als ontwikkeling begeleiden). Pneuma 
geldt eerder als 5e verbindende schakel, een kwintessence van het 5e element of de Ether.  
Humane ecologie of ecologie van de mens, is de wisselwerking van de interrelatie tussen 
de mens en zijn omgeving, het milieu. Humane economie is de economie die gekoppeld 
aan de menselijke maat is, de mens als maat(staf), een economie gebaseerd op over-
zichtelijkheid en beheersbare afmetingen.  
Kosmopologie is de integrale leer van het menselijke gedachtegoed t.o.v. zijn direct 
gebouwde omgeving of milieu, naar indirecte gebouwde omgeving, de micro- en macro-
kosmos. Het universele, de verbinding met het Alzijnde en alles omgevende, een nieuw 

bewustzijn in synergetisch (be)denken en redeneren en deze ideeën om te zetten m.b.v. 
technologie. Deze theoretische leer combineert het lineaire pragmatische met het cycli-
sche procesmatig denken en staat als tegen-gewicht tegenover het voornamelijk 
pragmatische leer van het menselijk doen en handelen, de sociologie (zie model: 
omgekeerde Δ)  
Deze bewustzijnsleer van de universele samenhang begeleidt en stimuleert ideeën voor 
de Duurzaamheid (Sustainability; SustainAbility), een ontwikkelingsproces. Hoe heeft de 

heelheid (holisme: de universele samenhang als éénwordingsproces) invloed op de ver-
deeldheid van de diversiteit van het alledaagse Aardse leven? Eenheid in veelheid: 
(h)erkenning door leren en samenwerken!  
Kosmopologie is zodoende de algehele theoretische en praktische leer van (via internet 
en sociale media: IC-Technologie) wereldwijde verbondenheid, het universele gedachten-
goed van de samenleving als wereldburgers (kosmopolieten) in groter wordende wereld-
steden (kosmopolen). Kosmopologie wordt de bestudering van de wereldburger in/van 

de kosmopolis en kosmos.  
 

Wereldburgers: duurzame dragers  

De (wereld)steden zijn samengesteld uit multi-culturele, biodiverse leefgemeenschappen 
en door hun creativiteit en open mentaliteit vormen onze ‘homelands’ van global cities in 
mega regio’s van de gemeenschappelijke toekomst in 21ste eeuw.  
In de kosmopolis leven wereldburgers (kosmopolieten) optimaal samen volgens een demo-

cratisch holarchisch stelsel, de kosmopolitiek:eenheid in veelheid. Het Wereldburger-
schap kiest regionaal, nationaal en mondiaal democratische kosmopolitici (wereldleiders); 
een verstrekkende, mondiaal bevoegde regering in de vorm van de VN.  
De kosmopologie staat deels als spirituele gedachtegoed (symbiotische geestwetenschap) 
tegenover de praktiserende sociologie, het onderling gedrag en duurzame handelen t.o.v. 
de huishouding (bijv. een wereldstad). Duurzaam huishouden door wereldburger-
schap ontstaat als humane ecologie gelijk aan humane economie gesteld wordt (zie 
model: punt waar Humane ecologie glijk is aan sociale bio-based economie).  

2012 stond niet voor niets in teken van samenwerking, door Unesco als het Jaar van Coöperatie 

uitgeroepen. Een inter- en multidisciplinaire en internationale   samenwerking. 
                      
CO-Operatio Model  
De CO-Operatie staat voor een integraal sociaal-economisch wereldbeeld dat een verantwoordelijke 
internationale samenwerking. Deze collectieve en integrale aanpak stelt wereld-huishoud(ing) 
tussen allerlei mogelijke coöperatie tussen groepen, (dwars)ver-banden en instituten centraal. Het 
CO-Operatio model integreert de maatschappelijke concepten (groene Δ) van de duurzame huis-
houding en het wereldburgerschap (Kosmopolitisme) die het CO-Existentialisme stimuleren. Deze 
bundeling leidt tot een verandering binnen de wereld-gemeenschap: een bewustere levenswijze of 
leefstijl, de duurzame wereldburgerzin (CO-Existentialisme) als stimulans (centrale knooppunt van 
concepten: waar humane ecologie=humane economie is) in de Nieuwe Noodzakelijkheid.  



Dit CO-Operatio model is een afgeleid model, dat het verband tussen de onderlinge samenwerking (co-operatie) 

van begeleidende essentiële onderdelen van processen en condities en hun samenhang in kaart brengt. 
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Afb.1: CO-OPERATIO MODEL ALS HELEND, INTEGRAAL DUURZAME KOSMOPOLITISCHE HUIS-HOUDING of 
GLOBALE DUURZAME HUISHOUDING in de overgangsfase van de Nieuwe Noodzakelijkheid  

Gestimuleerd door duurzame wereldburgerzin: (humane) ecologie =(humane) economie  
Symbolisch: Onze Planeet koesteren als een groen-blauwe edelsteen (kosmos: smaragd-saffier)  

Figuur: groene blauwdruk planeet Aarde, verhouding aardop.:wateropp.= 1:3 , Nijmegen 2011  
(Duurzame Samenleving via CO-Existentialisme als alternatief gemeenschappelijk wereldbeeld in groene 

(r)evolutie:wereldwijde aanplant van bomen en planten als draagkracht voor biodiversiteit en groene economie)    

 
Korte uitleg CO-Operatio model  

Het holistisch en synergetisch CO-Operatie (wereldwijd gemeenschappelijk herstel door internationale 
samenwerking) model integreert duurzame huis-houding en wereldburgerschap (Kosmopolitisme). De 

bundeling van synergie en het symbiotische verbond tussen de wereldburgers (kosmopolieten) in allerlei 

verbanden kan als voorwaarde voor de duurzame samenleving als meerwaarde een waardevolle bijdrage 

leveren om de broodnodige verandering binnen de wereldgemeenschap en haar onderlinge omgang en met 
haar (gebouwde en natuurlijke) omgeving, het Leven zelf op een bewustere manier op een hoger niveau te 

tillen: de Nieuwe Noodzakelijkheid. Het CO-Operatieleer model is een afgeleid model dat de begeleidende 
studie-vakgebieden van alle processen en condities in kaart brengt.  

Wereld-
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Duurzame 

Huis-Houding 



Genezingsproces door bewustwording  
Dit samenwerkingsverbond, CO-Operatie, draagt wezenlijk bij aan een duurzame ont-
wikkeling door verscheurde of verbroken onderlinge verbanden opnieuw mogelijkheden 
tot herstel te bieden. Een helend proces-in-wording door overeenkomsten te stimuleren: 

bewust gekozen en gedragen duurzame huis-houding op wereldschaal in de 21ste eeuw.  
Het CO-Operatief wereldbeeld dient als alternatief voor ontwikkeling Duurzame Samen-
leving tegenover economisch kapitalistisch wereldbeeld waarin kapitaalkracht de eco-
nomie stuurt. NGO’ s, Arabische lente en Occupy-beweging zijn actuele manifestaties.  
 
Ondersteunende processen en condities  
Een duurzame kosmopolitische samenleving (CO-existentie) wordt ondersteund door vier 
processen, in rood klokgewijs: pluralistisch globalisme, sociaal-economische leefbaar-
Pheidsleer, draagbaarheidsleer (SustainAbility Studies) en multi-culturalisme. Onderling 
worden processen door 4 kwalitatieve hoekpijlers (economie, sociologie, ecologie, 
kosmopologie) gekoppeld aan 8 condities of voorwaarden (in groen): mentaliteit, fair 
trade, tevredenheid, coöperatie, gezondheid, vitaliteit, biodiversiteit en 
creativiteit.  
Vanuit de daadkracht van de integrale samenwerking (CO) van mensen (sociologie) en 

bewust gedreven door de inspiratie van hun ideeën (kosmopologie) ontstaat vanuit 
sociale verbondenheid een helende werking, een herstel (Operatie), een synergetisch 
verbond (CO-Operatie) van het dynamisch evenwicht tussen het ecologie en economie, 
een duurzame huis-houding die door ‘alle’ wereldburgers gedragen wordt.  
De Ecofilosofie van Hendryk Skolimowski en de Kosmopolitismus van Ahrweiler onder-
steunen het nieuw voorgestelde begrip Kosmopologie als neologisme.  
Dit artikel is onderdeel van een verdere uitwerking van het proefschrift Humaan-
Ecologisch Georiënteerde Woningbouw, zij het dat daarin uiteraard een directe koppeling 
naar de woningbouw wordt gemaakt.  

 
Conclusie  
CO-Operatie is een onvoorwaardelijke conditie (voorwaarde) binnen een proces 
(duurzaamheid). In dit model is CO-Operatio (co-operatie door samen-werk-verstand) 
een samenwerkende ingreep tot heling in een herstelfase van de Nieuwe Noodzakelijk-

heid, van een samenwerkende operatie/ handeling of het CO-Existentialisme dat de 
genezing door heelwording (reparatie) van onze Planeet en de vitaliteit van het Aardse 
leven tot levensdoel stelt.  
 
Doel: Het samenvoegen van de onderbroken COOPERATIE (SAMENWERKING) in CO (Samen) en 
Operatie (Handeling) tot verbonden CO-Operatie, een integraal voorbeeld van duurzame onder-
nemerschap volgens organisatie-ecologie  

 
De link tussen Samenwerking en Handeling, een herstel na de breuk die tot een genezen 
geheel leidt, het Geheelde Ge-Heel als bij een botbreuk: voorbij de onderbreking op weg 
naar een heel-wording, verbonden (via integratie van verbanden) als wereldgemeenschap.  
Het sociale ver-band onder mensen en hun ver-bond met milieu herstelt door CO-Existentialisme.  

 
Juri Czabanowski is kunst/architectuurhistoricus gepromoveerd op een architectuur-

historische studie naar de geschiedenis van het duurzame bouwen op humaan-
ecologische voorwaarden aan de TU/e in 2006. Hij is werkzaam als docent, onderzoeker, 

adviseur, museum- en stadsgids. Sinds 2006 oprichter van Urchitecton, bureau voor 
geschiedenis duurzame architectuur en huis-houding. 
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