
CO-EXISTENTIALISME:  
Our Common Future door CO-Operation Generation 21 

 

Op naar een gezamenlijke duurzame toekomstgeneratie 21 (21ste eeuw), duurzame variant 

van de alternatieve beweging ’68 (counterculture movement) en sociaal-kritische jaren ’70. 
Een positieve benadering van het Existentialisme1 door CO-Existentialisme, het naast elkaar 
existeren, het eren van het Bestaan of Leven.2 Zij zal de dragende zuil zijn voor de ver-
gaande duurzaamheid, de groene blauwdruk van onze planeet Aarde of Gaia. Een globaal 
collectief van Creatieve ‘Regenboog Revolutieactivisten’ zoals Occupy Beweging nemen de 
koppeling tussen de afhankelijke verhouding van mens en milieu als maatstaf serieus, de 
humaan-ecologische (multi-culturele en bio-diversiteit) en humaan-economische (fair trade) 

samenhang en samenleving nastreeft: People-Planet-Profit (aangevuld met 4e Pneuma), of 
wereldethisch geïnspireerde Mens-Ecologie-Economie-Kosmopologie (het 4e studiegebied in 
mijn CO-Operatio Model genoemd). Humane ecologie is de ecologie van de mens, de 
wisselwerking van de interrelatie tussen de mens en zijn omgeving, het milieu. Humane 
economie is de duurzame en groene economie die aan menselijke maat en ecologische voet-
afdruk gekoppeld, de mens en het milieu als maat, economie gebaseerd op ethische principes 
en gaat uit van overzichtelijke schaalgrootte beheersbare afmetingen en leningen.3  
 

Kosmopologie 
Kosmopologie is een neologisme voor de leer van de mens t.o.v. zijn directe omgeving of 
milieu, naar indirecte omgeving, de kosmos, het universele, de verbinding met het Alzijnde 
en alles omgevende. Hoe heeft de heelheid invloed op het Aardse leven? De kalenders van 
Maya en de bouw van de piramiden van Cheops, de versluierde wijsheid, de Theosofie, 
Antroposofie en Pansofie, de wederzijdse relatie tussen de wisselwerking van mens en de 
kosmos, zijn kennisonderdelen van de kosmopologie. Verder is (wordt via internet en soci-

ale media) kosmopologie de leer van de samenleving van de wereldburgers (kosmopolieten) 
in steeds groter wordende kosmopolen (wereldsteden) met culturele uitwisselingen tussen 
multi-culturele bio-diverse leefgemeenschappen met een globale duurzame huis-houding, 
die door creativiteit en open mentaliteit de ‘home-lands’ van global cities in mega regio’s 
van onze gemeenschappelijke rijk gekleurde toekomst in 21ste eeuw vormen. Wereldsteden 
als afspiegeling van de grootsheid van de Aardse natuur en cultuur in een stad vereend. 
Kosmopologie betreft nieuwe bewustzijnsleer in denken, doen en handelen, die ideeën voor 

culturele en spirituele Duurzaamheid, een ontwikkelingsproces, begeleidt en stimuleert.  
 Dit complementaire deel van het duurzaamheidsmodel versterkt de heling van ons ver-
stoorde en verziekte samenlevingssysteem. Een inspirerende ideële instelling, kosmopo-
logie als ideologie, verantwoorde wereldethiek binnen onze kosmos. 
 Dit alles is een verdere uitwerking van het proefschrift Humaan-Ecologisch Georiënteerde 
Woningbouw, zij het dat er een directe koppeling naar de woningbouw wordt gemaakt. 

Kosmopologie (zie afb.1: ontwikkeld Honingraatstructuur Model) is eveneens de algehele 
leer van de duurzame wereld huishouding, zoals in een wereldstad (kosmopolis) waarin 
vooral multi-culturele wereldburgers (kosmopolieten), samenleven volgens een autarkisch, 
democratisch holarchisch stelsel, kosmopolitiek. Het Wereldburgerschap kiest regionaal, 
nationaal en mondiaal democratische kosmopolitici (wereldleiders); een verstrekkende, 
mondiaal bevoegde regering, Wereldregering die de universele Rechten van de Mens als 
waardig wezen vooropstelt, in de vorm van Verenigde Naties met nadruk op gemeenschap-

pelijke doelen, minder op nationale belangen, meer internationale samenwerking (o.a. Eco-
filosofie, Hendryk Skolimowski ondersteunt Kosmopologie en Antweiler Kosmopolitismus). 
 

                                                             
11 Het Existentialisme, levensfilosofie  van Sartre en Camus, die het leven als zinloos bestaan zagen, de mens als 
een ploeterend wezen. 
2 ©Juri Czabanowski, Neologisme CO-Existentialisme: Het respectvol naast elkaar existeren, het eren van het 

Aardse Bestaan of Leven en Aarde als onze gezamenlijke woonplaats (Gaia, Moeder Aarde, globale 
Draagmoeder), Nijmegen 2011. 
3
 Paus Benedictus XVI pleit in zijn 3

e
 encycliek Caritas in Veritate (2009) voor ethiek in een humane economie. 

Hij onderstreept het belang in solidariteit met armen en waardigheid van ieder mens en het algemeen welzijn. 



Voortbouwend op het bekende People-Plant-Profit Model ontstond mijn Duurzaam Wereld-
Huis-houden Model, een nieuwe wereldethiek van het kosmopologisch globalisme.  
  

HONINGRAATSTRUCTUUR van DUURZAAM GLOBAAL HUISHOUDINGS-MODEL 

 
Toelichting Duurzame Wereld-Huishouding-Model (afb.1)     

De structuur van de honingraat is gekozen vanwege de sociale interactie en de levenslange dagelijkse huisvlijt die 
honingbijen door coöperatie als volk (50.000) met een dynamisch stabiele huishouding onderhouden. De coöpe-

ratie brengt gezonde processen en producten voort zoals bestuiving planten en bomen, honing, pollen(stuifmeel), 
was, propolis, Koninginnegelei en bijengif (antireuma preparaat). 

 
Opbouw en uitleg Duurzaam Wereld-huishouding Model 
Het Duurzame Wereld-huishouding Model toont de opeenvolgende ontwikkelingsstadia vanaf 
de huishouding in de Griekse polis (stad/stadstaat), de oikos (huis/huishouding). Deze oikos 
stond model voor een verbond tussen het huis en het (ver)bouwen en het huishouden door 
het integreren van wonen, werken en recreëren. De oikos was wederom gekoppeld aan de 
polis (stad/stadstaat) die autarchie tot doel had via autonoom burgergemeenschap.  
 Dit uitgangspunt van het huishouden toont de integrale aanpak van de samenhang der 
menselijke behoeften in hun directe leefomgeving. In de loop van de tijd is deze samenhang 
verloren gegaan. Vanuit de wortel oikos splitste zich een tak in de richting van de huishoud-
leer, de oikos-logos, later door Ernst Haëckel Oekologie [definitie ecologie: Lehre von Haus-
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halt in der Natur, Berlijn 1866] genoemd. De andere richting hield zich bezig met de regel-
geving van het huishouden, de nomos van de oikos, samengevoegd de oikos-nomos oftewel 
de economie of huishoudregel [economie als systeem wezenlijk voor het kapitalisme dat 
Karl Marx beschreef in zijn boek Das Kapital, Kritik der politischen Ökonomie 1867]. In deze 

tijd staan de beide uiteen gegroeide richtingen diametraal tegenover elkaar als ecologie 
(links) en economie (rechts). Ecologie is tak van de biologie die de wisselwerking van 
onderlinge samenhangen van levend en niet-levende organismen bestudeert. Economie is 
een wetenschap die zich bezighoudt met de productie, consumptie en distributie van 
‘schaarse’ goederen en diensten. De economie bestudeert de wisselwerking tussen de aan- 
en verkoop, het aanbod en de vraag van goederen (producten) of handelswaar.  
 
Tijdens de Industriële Revolutie (start in GB 1830, F en D in 1860, NL 1e fase 1875 huis-
nijverheidsproductie, 2e fase 1890) maakt de productie van kunstmatige gefabriceerde 
producten door machines en uitvingen mogelijk. Grotere hoeveelheden producten over-
spoelen in kortere tijd de markt. Massa- en overproductie als gevolg. De overvloed maakt 
het mogelijk om de prijs per product te verlagen waardoor goederen voor een groter publiek 
als markt toegankelijk is. Hierdoor stijgt de relatieve winstopbrengst vanwege grotere 
omzet. Deze winst kan weer om in bedrijf en aanschaf verbeterde machines en innovatie 

geïnvesteerd worden, hoger salaris, dat wederom grotere kans op meer vraag oplevert. Een 
zichzelf stimulerend systeem, echter zonder regulatie (rem) waardoor de reële behoefte, de 
vraag, stagneert en het aanbod met overproductie blijft zitten. Bovendien gaat de ijver naar 
economische winst vaak ten koste van de mens (arbeider) volgens socialistisch idee4 Zij 
worden uitgebuit (als slaven vroeger) en raken uitgeput (tot burn out, vroegtijdige dood). 
 
Noodzaak duurzaamheidskoers 
De wereldwijde duurzaamheidskoers in fasen is pure noodzaak, een ‘co-dealism’, een 
synergie van realisme en idealisme, een ontwikkelings- en herstelproces. Het betreft een 
co-creatie van de integrale samenhang tussen en juiste afstemming van sociale, eco-
logische, economische én ideële belangen.5 Het herscheppen (re-creatie) van deze onder-
linge verbondenheid en samenhang tussen iedereen en alles (co-creatie), een holistische 
aanpak van dit integrale proces, dient in 1e fase als catharsis van een opeenstapeling van 
maatschappelijke (ver)dwalingen en opeenhoping van misvattingen ervaren te worden. 

Deze nieuwe fase binnen het ontwikkelingsproces Duurzaamheid startte met overgangsfase 
‘Nieuwe Noodzakelijkheid’ die een maatschappelijke metamorfose tegemoet gaat in het 
tijdperk in teken van de synergetisch samenwerking tussen het biologische evolutieproces 
én het menselijke bijdrage door her- en vervormingsproces hierin, de creatieve revolutie, 
die beiden samenvoegt in wissel- en samenwerking leiden tot een vooruitgangsbeweging, 
het geweldloze creatieve (r)evolutionisme. Het is een oproep naar een tolerante samen-
leving van eenheid in veelheid, de Creatieve Revolutie. De Mens als ondersteunende crea-

tieve mede-speler binnen de evolutie en herschepping of re-evolutie (re-creatie) van Aarde 
door bosaanplant, -bescherming, -beheer en behoud en de omschakeling naar benutting 
van schone, oneindige energiebronnen. Het creatieve (r)evolutionisme eert de biologische 
variatie als verrijking en erkent de waarde van onderlinge samenwerking (co-creatie). Een 
bewuste reactie als historisch leerproces die wissels stelt in de richting van juiste duurzame 
koers: meer evenwichtigheid in de verdeling van essentiële levensbehoeften wereldwijd.  

Lifestyle voor gezond herstel door ethische bewustzijnsverandering in huis-houding 

 
CO-Operatio Model: our common future 2.0            

Duurzaamheid ervaren als pure noodzaak, realisme en niet enkel idealisme, een ontwik-

kelings- en herstelproces van integrale samenhang tussen en juiste afstemming van 

sociale, ecologische, economische én ideële belangen. Duurzame huis-houding ontstaat 

door de sociale aanpak en integratie van de humane ecologie en humane economie. 

                                                             
4 Later zien biologen/ecologen ook de achteruitgang van de vitale natuur, deels totale destructie in naam van 
economische vooruitgang. Milieubeweging ontstaat om rekeningschap te houden Natuurwaarden en leven. 
5 Ideële belangen als non-profit instellingen en NGO’s gebaseerd op solidariteit en humaniteit. 



Gezonde coöperatie in doen en handelen en het bewustzijn van een wereld-burgerschap 

in een creatieve mentaliteit van het individuele en collectieve denken (kosmopologie) 

leidt tot een genezend samenwerkend ontwikkelingsproces, de CO-Operatio, als een 

geheeld gezond en organisch geheel. De mens in wisselwerking met zijn (micro-, meso- 

en macro-)kosmos. 
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Afb.2:  CO-OPERATIO MODEL ALS HELENDE INTEGRALE DUURZAME KOSMOPOLITISCHE HUIS-HOUDING  

 of Our Common Future 2.0 in kader van de overgangsfase III Nieuwe Noodzakelijkheid: CO-Operatio;  
op weg naar een nieuw tijdperk: de Groene Evolutie van een Groene Planeet via Creatieve (R)Evolutie 

Figuur: groene blauwdruk planeet Aarde, verhouding aardop.:wateropp.= 1:3 , Nijmegen 2011 
(Alternatief voor ontwikkeling Duurzame Samenleving tegenover economisch kapitalistisch wereldbeeld)  

 

Korte uitleg model: Holistisch en synergetisch CO-Operatio (wereldwijd gemeenschap-

pelijk herstel door internationale samenwerking) model integreert6 duurzame huis-houding 
en wereldburger-schap (Kosmopolitisme). Een duurzame kosmopolitische samenleving 
wordt ondersteund door 4 processen te weten (klokgewijs) pluralistisch globalisme, 
draagbaarheid (leefbaarheid), welzijnsleer en multi-culturalisme (o.a. multi-culturele 

welvaart). De processen zijn rood om de sociaal maatschappelijke insteek te benadrukken. 
Onderling worden processen via 4 kwalitatieve hoekpijlers (economie, sociologie, ecologie, 

                                                             
66 Latijn integrare betekent onder andere herstellen. 
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kosmopologie) gekoppeld door 8 condities: mentaliteit, fair trade, tevredenheid, 
coöperatie, gezondheid. vitaliteit, biodiversiteit en creativiteit.  
De condities zijn in groen om de voorwaarden van de Groene Evolutie door het collectieve 
coalitie van de Creatieve Regenboog Revolutieactivisten7, die de CO-Operatio stimuleren, te 

benadrukken. Vanuit de daad- en zaaikracht van de samenwerking van mensen (sociologie) 
en de inspiratie van hun ideeën (kosmopologie) ontstaat een helende werking, een herstel 
van het dynamisch evenwicht tussen ecologie en economie, een duurzame huis-houding die 
door alle wereldburgers gedragen wordt. Een verbond van wereldburgers wereldwijd. 
 

Conclusie 

Wereldleiders en de wereldmaatschappij kunnen het complexe geheel van tegenstrijdige 
belangen en richtingen veranderen via een eenduidige gemeenschappelijke boodschap: af-

stemmen op een visionaire koers van een bewuste gezamenlijke weg, Our common future 
2.0 in kader van een Nieuwe Noodzakelijkheid, de noodzaak tot verandering naar een 
herstel van verbroken essentiële voorwaarden die een logisch onderling verband vormen.  
Een gedeelde zingeving in samenhorigheid van alle wereldburgers: i.p.v. over-leven in 
extremen van decadentie en hongerdood naar een samen-leven in gematigde duur-
zaamheid voor iedereen, de gulden middenweg door onderlinge sociale verbondenheid 
als het resultaat van onderlinge afhankelijke processen van de samenhang en –werking 
wereldwijd! Duurzaamheid ervaren als combinatie van realisme en idealisme (co-
dealism), een ontwikkelings-en herstelproces van integrale samenhang tussen en juiste 
afstemming van sociale, ecologische, economische én ideële belangen. 
 Nieuwe Noodzakelijkheid behelst de duurzame fase gekoppeld aan een levensfilosofie 
CO-existentialisme die deze ontwikkeling ondersteunt door een nieuwe dynamische balans 
in de wereldorde te herstellen door de samenwerking tussen de wereldburgers of CO-

Operatio. Zij bevorderen als opererende stabiliserende pijlers dit genezingsproces door een 
oproep naar een internationale samenwerking van een creatieve tolerante samenleving 
van eenheid in veelheid (globale pluriforme multi-cultuur).  
 Net als Nieuwe Zakelijkheid in de jaren ’20 werkt deze eigentijdse stroming als gezond-
heids-bevorderend en genezend. Zij bevordert namelijk een Duurzame Ontwikkeling als 
gezonde en vitale georganiseerde consumptie-maatschappij, waarin het evenwicht tussen 
de vraag naar en het aanbod van voedsel en goederen hersteld is zonder dat diezelfde 
vraag van andere volkeren en maatschappijen en/of toekomstige generaties schade onder-
vindt omdat zij een gezond en verstandige haalbare basis rust. Nu leven we nog steeds op 
kosten van anderen en onze planeet. CO-Operatio stimuleert een hersteld samenleven van 
mensen onderling en met de aarde (CO-Creatie). 
 

Biodata 
Juri Czabanowski (Kerkrade 1961) studeerde Kunstgeschiedenis aan de Katholieke Universiteit 
Nijmegen. Doctoraalscriptie Van theorie naar praktijk: opeenvolgende stappen binnen het ecologisch 
bouwen, 1992; in 1995 volgde een grote Ecobouwtentoonstelling in het Open Huis Nijmegen, later in 
de Martini hal en het FEC in Leeuwarden in 1997. Een onderzoek-onderwijsbaan als aio aan de TU 
Eindhoven resulteerde in het proefschrift Humaan-Ecologisch Georiënteerde Woningbouw, een 
architectuurstudie naar Duurzaam Bouwen verscheen als Bouwstenen 99, TU/e in 2006. Sinds 2005 
eveneens docent Kunst- en Architectuurgeschiedenis aan diverse culturele instellingen. Sinds 2006 
oprichter van bureau URCHITECTON, Geschiedenis van Duurzaam Bouwen op voorwaarden van 
Humane Ecologie en -Economie. 
      

© Juri Czabanowski, MONDIALE METAMORFOSE DOOR CO-EXISTENTIALISME (samenvatting) 

 Nijmegen 2011 
Kopiëren van passages of modellen met uitleg is toegestaan door derden mits de context bewaard 
blijft en de naam van auteur 

                                                             
7 Revolutieactivisten onthouden zich van geweld zoals de Dalai Lama en andere wijze leiders prefereren i.t.t. 
revolutionairen die geweld door provocatie zelfs uitlokken. Voorbeeldig is het protest van Wut- en Mutburger 
in Duitsland tegen afbraak bestaan station (actie Stuttgart 21) en terugkomend protest tegen transport van 
nucleair afval per spoor (Castro-transport) naar zgn. veilige ‘deponie’-vaten in de mijnen van Gorleben. 
Onderzoekstudies wezen uit dat vaten reeds door corrosie in zoutmijnen lekken, enkele zijn totaal vervallen, en 
nucleair afval in bodemwater dreigt te komen. Een tijdbom op radioactieve vervaltijd! 


