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Samenvatting in het Nederlands 

Duurzaamheid en kwaliteit van leven. Een studie naar de religieuze levensbeschouwing, waarden 
en milieudruk van Amish, Hutterieten, Franciscaanse en Benedictijnse gemeenschappen. 

 

Westerse consumptie- en productiepatronen, die inmiddels ook overgenomen worden in 
opkomende economieën in niet-westerse landen, brengen een hoge milieudruk met zich mee. Dat 
het nodig is om deze patronen te verduurzamen is evident. Een belangrijke vraag, die ook ten 
grondslag ligt aan dit onderzoek, is hoe deze patronen blijvend kunnen veranderen in een 
duurzame richting. De hypothese in dit onderzoek is dat om duurzaamheid blijvend te realiseren, 
dit moet aansluiten bij ideeën over kwaliteit van leven. Het doel van deze studie is het vinden van 
manieren waarbij een duurzame manier van leven samengaat met het realiseren van een 
gewenste kwaliteit van leven. 

Deze studie richt zich op waarden die zijn geworteld in het christelijk denken. Hoofdstuk 1 
geeft een beknopte analyse van studies naar de relatie tussen westerse christelijke wereldbeelden 
en het milieu vanuit een theologisch, historisch en sociaalwetenschappelijk perspectief. Het 
befaamde artikel van Lynn White jr. (1967) over de historische wortels van de ‘ecologische crisis’ 
speelde een katalyserende rol in het debat over deze thema’s. De historicus White legt een directe 
relatie tussen het Westerse geloof in vooruitgang en de christelijke visie op mens, natuur en 
ontwikkeling. Hij benoemt een aantal uitgangspunten in de christelijke theologie die volgens hem 
een vrijbrief vormden voor uitputting van de natuur met als uiteindelijk resultaat de milieucrisis 
zoals die in de jaren ’60 al zichtbaar werd.  

In hoofdstuk 1 concludeer ik dat het christelijke denken de houding tegenover natuur heeft 
beïnvloed, maar niet op een eenduidige manier. De Bijbelse leer is zowel gebruikt als een 
motivatie om wilde natuur te onderwerpen, als om de natuur te beschermen. Daarnaast kan 
worden geconcludeerd dat naast het Christelijk denken, ook het Griekse denken het westerse 
wereldbeeld heeft gevormd. De relatie tussen de christelijke denken en de ecologische crisis is 
aanwezig, maar indirect, als onderdeel van een breder wereldbeeld. White benadrukt dat 
milieuproblemen uiteindelijk niet opgelost zullen worden door het toepassen van meer wetenschap 
en technologie en ik onderschrijf zijn conclusie dat religie en waarden een essentiële rol moeten 
spelen in het vinden van een oplossing voor de 'ecologische crisis'. 

De zogenaamde 'White-discussie' heeft geleid tot een groot aantal empirische studies over 
de relatie tussen 'joods-christelijk' denken en milieu-gerelateerd gedrag. Deze studies concluderen 
dat een directe causale relatie tussen religie, gemeten door de som van individuele scores op 
items zoals denominatie, kerkbezoek, en opvattingen over Bijbelteksten aan de ene kant, en 
persoonlijke gedragskeuzes aan de andere kant niet gevonden kan worden. Mijn suggestie in dit 
onderzoek is dat gedrag gerelateerd is aan een meer omvattend (religieus) wereldbeeld. Daarbij is 
het belangrijk om niet zozeer conclusies te trekken over ‘milieugedrag’ in het algemeen, maar het 
onderzoek te richten op clusters van gedragskeuzes, zoals voeding of vervoer, om meer specifiek 
te kunnen zijn over een relatie tussen religie, waarden en gedrag. Bij het maken van 
gedragskeuzes is er vaak sprake van een afweging van waarden, waarbij het interessant is te 
kijken op grond van welke waarden mensen hun keuzes maken en vasthouden.  

De discussie over de relatie tussen religie, waarden en milieu-gerelateerd gedrag richt zich 
vaak op het macroniveau of het microniveau. Een perspectief dat lijkt te ontbreken in deze 
discussie is het mesoniveau van (religieuze) gemeenschappen met gedeelde waarden en ideeën 
over kwaliteit van leven. In gemeenschappen kunnen religie, waarden en gedrag worden 
onderzocht binnen hun maatschappelijke context. Het zogenaamde ‘sociale kapitaal’ speelt een 
belangrijke rol bij de inbedding van religieuze ideeën en waarden. Gedragskeuzes binnen een 
gemeenschap zijn vaak gebaseerd op algemene regels, afspraken of traditie en worden 
onderhouden door mechanismen als sociale controle. Om die reden heb ik ervoor gekozen de 
relatie tussen religieuze wereldbeelden, duurzaamheid en kwaliteit van het leven te onderzoeken 
in coherente, religieuze gemeenschappen.  

Cruciale aspecten in dit onderzoek zijn de invloed van levensbeschouwing op en de rol van 
waarden in zowel de interpretatie van kwaliteit van het leven als praktische gedragskeuzes. Deze 
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zijn bestudeerd in de sociale context en culturele omgeving van gemeenschappen, waarbij het 
onderzoek zich specifiek richtte op de manier waarop deze gemeenschappen omgaan met 
gemeenschappelijk waarden en gedragskeuzes. De belangrijkste onderzoeksvragen zijn: (1) 
Welke waarden, die geworteld zijn in een gedeeld religieuze wereldbeeld, leiden tot een relatief 
lage impact op het milieu en een duurzamer patroon van productie en consumptie? (2) Hoe zijn 
gedragskeuzes met een relatief lage milieudruk gehandhaafd op de lange termijn? 

 

Theorie en methodiek 

Voor dit onderzoek zijn vier gemeenschappen onderzocht, namelijk Amish, Hutterieten, de 
Franciscaanse Orde en Benedictijnse Orde, inclusief Trappisten. Deze gemeenschappen worden 
gekenmerkt door een specifiek en coherent wereldbeeld en zijn historisch geworteld in de 
westerse religieuze cultuur. Ze trachten duidelijke keuzes te maken in overeenstemming met hun 
waarden en proberen hun economie en sociale leven zodanig te organiseren dat deze bijdragen 
aan hun gewenste kwaliteit van leven. In veel gevallen, maar niet altijd, leidt hun manier van leven 
tot een relatieve lage milieudruk, hoewel dat in de meeste gevallen niet gebaseerd is op specifieke 
milieuwaarden. De gemeenschappen hebben eveneens te maken met botsende waarden, als 
gevolg van veranderingen in de hen omringende samenleving of veranderingen binnen de 
gemeenschap. Interessant is hoe zij omgaan met deze botsende waarden. De gemeenschappen 
maken veelal weloverwogen keuzes en aanvaarden de consequenties van hun waardenhiërarchie, 
om hun kwaliteit van leven zoveel mogelijk te kunnen waarborgen.    

Hoofdstuk 2 definieert de centrale begrippen en licht de gebruikte methodologie in deze 
studie toe. Ik gebruik het concept wereldbeeld voor een perspectief op de betekenis van het leven, 
de werkelijkheid, en ervaringen, culminerend in een complex van waarden, antwoorden op 
existentiële vragen en ideeën over gewenst gedrag. Religie wordt gedefinieerd als een set van 
overtuigingen, gevoelens en rituele handelingen die de relatie tussen mensen en het goddelijke of 
God definiëren. Waarden zijn doelstellingen die dienen als leidende principes in het leven van 
mensen. Ze laten zowel een voorkeur zien voor wat wordt gewenst als wat wenselijk is. Ik definieer 
kwaliteit van leven als de mate waarin mensen hun ideeën en overtuigingen over een goed leven 
kunnen realiseren. Om het religieuze wereldbeeld, de geloofsbeleving, ideeën over kwaliteit van 
leven en de afweging van waarden te onderzoeken, heb ik gebruik gemaakt van participerende 
observatie, interviews en literatuurstudie.  

Om de milieudruk van de gemeenschappen te duiden, heb ik specifieke indicatoren 
onderzocht, op het gebied van energiegebruik, vervoer, voeding en landgebruik. Kwantitatieve 
gegevens zijn voornamelijk gebruikt om aan te geven in hoeverre de levensstijl van deze 
gemeenschappen gekarakteriseerd kan worden als duurzaam. Daarnaast heb ik gebruik gemaakt 
van de IPAT-formule (I=PxAxT), waarbij de milieu-impact (I) wordt gezien als vermenigvuldiging 
van de bevolkingsgrootte (Population), het totaal aan producten en diensten verbruikt per persoon 
of het niveau van de welvaart (Affluence), en de totale impact per product of dienst (Technology). 
Omdat dit onderzoek een kwalitatief karakter heeft en veel kwantitatieve gegevens in de 
gemeenschappen niet in de juiste vorm beschikbaar waren, is het IPAT-model vooral gebruikt om 
tendensen van de milieudruk binnen de onderzoeksgroepen te beschrijven.  

De dan volgende hoofdstukken beschrijven en analyseren elk een specifieke 
onderzoeksgroep: hoofdstuk 3 gaat over Amish, hoofdstuk 4 over Hutterieten, hoofdstuk 5 over de 
Franciscaanse orde en hoofdstuk 6 over de Benedictijnse orde.   

 

Amish 

De doopsgezinde Amish, die leven in de Verenigde Staten en Canada, worden gekenmerkt door 
een hechte, gelovige gemeenschap,  kleinschaligheid, afzondering van de hen omringende wereld, 
een sterke traditie, uniformiteit, eenvoudige kleding en huizen, een rustig tempo, eenvoud en 
bescheidenheid. In veel opzichten hebben hun waarden geleid tot gedragskeuzes met een lage 
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milieudruk, zoals het gebruik van paard en wagen (aangevuld met een beperkt gebruik van taxi's 
en openbaar vervoer), een inventief gebruik van energie en een laag verbruik van fossiele 
brandstoffen. Amish volgen geen modetrends en kiezen solide en duurzame consumptiegoederen, 
die worden gerepareerd en hergebruikt tot ze zijn versleten. De behoefte aan materiële goederen 
om persoonlijke verlangens te bevredigen is over het algemeen klein, omdat hun identiteit veelal 
niet is gebouwd op bezittingen, maar is geworteld in de gemeenschap, hun geloof en de 
ongeschreven regels (de Ordnung). Amish hebben niet in alles een lage milieudruk, waarbij hun 
grote gezinnen en het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw het meest opvallend zijn.  

Om hun waarden en identiteit zoveel mogelijk te kunnen behouden, passen Amish een 
reflectieve vorm van omgang met veranderingen en innovaties toe. De gemeenschap confronteert 
innovaties en hun effecten met hun waarden, op grond waarvan deze worden geaccepteerd, 
afgewezen, of aangepast tot een aanvaardbaar compromis. De leden beslissen gezamenlijk over 
economische en technologische veranderingen, al wordt veelal de mening van de leiders gevolgd. 
De Amish manier van omgaan met technologie en moderniteit is verfijnd, waarbij innovaties 
worden toegestaan zolang ze bijdragen aan hun religieuze en sociaal-culturele waarden en sociale 
cohesie. De gemeenschap, de Ordnung en de patriarchale-democratische 
besluitvormingsprocessen bieden kaders die helpen om deze waarden en sociale structuur te 
handhaven.  

Amish hebben een religieuze, sociaal-culturele en traditionele motivatie voor hun 
eenvoudige levensstijl en economische keuzes. Deze keuzes zijn geworteld in een 
gemeenschappelijk gedragen levensbeschouwing en waardensysteem en zullen naar verwachting 
niet snel veranderen, ook nu steeds meer Amish in andere sectoren werkzaam zijn dan de 
landbouw. Zolang de Amish vasthouden aan de waarden van gemeenschap, bescheidenheid en 
eenvoud, zal naar verwachting de milieu-impact relatief laag blijven. Ze kunnen, in sommige 
opzichten, worden gezien als modern in hun vermogen om ontwikkelingen en technologieën die 
hun kwaliteit van hun leven negatief beïnvloeden, af te wijzen of aan te passen.  

 

Hutterites 

De Hutterites zijn doopsgezinden die leven in zogenaamde ‘kolonies’ in Canada en de Verenigde 
Staten. Belangrijke waarden zijn de overgave van het individu tot gemeenschappelijk leven, 
gedeeld bezit, orde, discipline, gehoorzaamheid en matigheid. Deze waarden worden gezien als 
Bijbels gefundeerde, religieuze voorschriften. De focus op de gemeenschap (de lokale kolonie), 
het principe van gedeeld bezit en de waarde van matiging vormen de belangrijkste basis voor 
gedragskeuzes die leiden tot duurzaamheid. De gemeenschappelijke manier van leven zorgt voor 
een groot sociaal kapitaal, veiligheid en structuur. Individuele Hutterites hebben weinig geld te 
besteden. De gemeenschap voorziet in de basisvoorzieningen en alle leden ontvangen wat zij in 
materiële zin nodig hebben. Spirituele rijkdom wordt hoger gewaardeerd dan materiële rijkdom. 
Echter, een toenemend verschil tussen persoonlijke sobere consumptie en collectieve rijkdom leidt 
in sommige kolonies tot spanning. 

 De Hutterites worden gekenmerkt door een dualistisch wereldbeeld, waarin het spirituele 
en materiële sterk gescheiden zijn. Het gemeenschappelijke leven valt onder het spirituele, het 
eeuwige, en de economische kant van de gemeenschap valt onder het materiële, en dus tijdelijke. 
Het economische bedrijf heeft als belangrijkste doel winst maken om de gemeenschap te kunnen 
onderhouden. Dagelijks komt de gemeenschap bijeen voor een gezamenlijke viering, waarbij 
eeuwenoude Bijbelse verhandelingen van Hutterite voorgangers centraal staan. Doordat het 
gemeenschappelijke leven zeer traditioneel en weinig veranderlijk is, terwijl het economische leven 
gekenmerkt wordt door schaalvergroting en zeer moderne technologie, ontstaan steeds meer 
spanningsvelden tussen beide werelden. De ideeënwereld van de vroegere Hutterieten, die sterk 
wordt vastgehouden, sluit steeds minder aan bij vraagstukken waar de huidige Hutterieten mee 
worden geconfronteerd.  
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Het dagelijkse leven in het huishoudelijke domein wordt gekenmerkt door een relatief laag 
gebruik van energie en materialen per persoon als gevolg van hun keuze voor gemeenschappelijk 
leven en een sobere levensstijl. De economie draait voornamelijk op grootschalige intensieve 
agrarische bedrijven. Duurzame keuzes worden doorgaans alleen gemaakt om financiële redenen 
(energiebesparing), vanuit praktische overwegingen (braakliggend hoeken van het terrein als 
gevolg van irrigatie-cirkels), of de wens om onafhankelijk te zijn van de buitenwereld (windenergie 
en zonne-energie). Door de schaal van de gemeenschap wordt het rendabel om energie-efficiënte 
technologie toe te passen. 

Hoewel sommige Hutterite kolonies op dit moment milieuvriendelijke keuzes maken, zijn 
deze keuzes ook kwetsbaar, omdat ze niet diep verankerd zijn in Hutterite waarden en hun 
religieuze wereldbeeld. De waarden van gematigd leven, gedeeld bezit en de gemeenschappelijke 
levensstijl bieden een veelbelovende basis voor keuzes die zowel goed zijn voor de economie en 
het milieu. Wanneer de Hutterites deze vertaling van hun religieuze wereldbeeld naar hun 
dagelijkse praktijk maken, vinden duurzame gedragskeuzes naar verwachting een vruchtbare 
bodem.  

 

Franciscaanse orde  

In de Franciscaanse traditie spelen het leven en de persoon van Franciscus een belangrijke rol. 
Franciscus benadrukte dat rijkdom en kwaliteit van leven voornamelijk te vinden zijn in de 
geestelijke en niet-materialistische aspecten van het leven: een leven dicht bij Christus en 
beperking van bezit. Deze ideeën over armoede en gematigdheid, gebaseerd op een 
diepgewortelde dankbaarheid aan God, hebben velen geïnspireerd. Dit heeft geleid tot de stichting 
van de orde van de Minderbroeders, de orde van de Clarissen en de lekenorde. Belangrijke 
waarden die gedeeld worden en die ook aanknopingspunten bieden voor duurzaamheid zijn de 
keuze voor armoede, die leidt tot matiging, en dankbaarheid. Alle dingen worden beschouwd als 
gaven van God: het leven zelf, de leden in de gemeenschap, voedsel en onderdak, en zelfs de 
armen die kloppen op de deur. Waarden die hier nauw mee samenhangen zijn nederigheid, 
tevredenheid en respect. 

Hoewel deze orde vanouds gericht is geweest op missie en zorg voor de armen, zien we 
sinds de jaren 1970 een groeiende aandacht voor ideeën over respect voor dieren en de natuur. 
Deze ideeën zijn relatief nieuw en nog niet diep geworteld in de van oudsher op de stad 
georiënteerde Franciscaner orde. De Clarissen daarentegen waren gebonden aan hun kloosters 
en hebben altijd landbouw beoefend in hun kloosters. Vanuit de houding van dankbaarheid en 
respect zijn de Nederlandse zusters dertig jaar geleden overgeschakeld naar biologische 
tuinbouw. In dit hoofdstuk wordt geconcludeerd dat wat betreft de omgang met natuur niet zozeer 
ideeën over gelijkheid van mens en natuur, maar waarden van dankbaarheid, nederigheid en 
respect, die diep geworteld zijn in de franciscaanse traditie, de meest voor de hand liggende 
motivaties zijn voor zorgvuldige omgang met de natuur.  

De belangrijkste Franciscaanse bijdrage aan de discussie over duurzaamheid is te vinden in 
hun ideeën over armoede en eenvoud, omdat er een hoge correlatie is tussen het Westerse 
consumptiepatroon en de milieu-impact. Een vereenvoudiging en vermindering van behoeften zal 
uiteindelijk leiden tot een lagere druk op het milieu. Hoewel armoede zoals gepraktiseerd door 
Franciscus niet realistisch is, kan het wel inspireren tot matiging en een zorgvuldiger en 
verstandiger gebruik van zowel materiële dingen als de natuur. Daarbij helpen een 
ondersteunende gemeenschap en de afwisseling van werk en bezinning om deze keuzes vol te 
houden.   

 

Benedictijnse orde 

De Benedictijnen hebben een belangrijke rol gespeeld in de cultivering en ontwikkeling van het 
middeleeuwse Europa en hebben hier ook de eerste kloosterordes gesticht. Ze beoefenden 
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natuurkunde, wiskunde en geneeskunde, ontwikkelden architectuur en produceerden onschatbare 
manuscripten en kunst. Na meer dan vijftien eeuwen leven nu zo’n 25.000 Benedictijnen en 
Benedictinessen over de hele wereld. De Trappisten, in de 17e eeuw ontstaan na een 
vernieuwingsbeweging binnen de orde, praktiseren landbouw als belangrijke bron van inkomsten 
en zijn daarom als specifieke groep binnen de Benedictijnse orde meegenomen in dit onderzoek.  

Binnen de Benedictijnse orde speelt de Regel van Sint Benedictus een belangrijke rol. 
Deze regel richt zich op een monastieke, gemeenschappelijke manier van leven, gericht op een 
stabiele en respectvolle omgang met tijd, plaatsen, mensen en materiële goederen. Naast de vele 
religieuze instructies, geeft het een visie op werk en een dagelijks schema met afwisselende tijden 
voor werk, gebed en bezinning. De meest relevante elementen in de zoektocht naar duurzaamheid 
en keuzes met een lage milieudruk zijn de gelofte van stabiliteit, de visie op eigendom en 
gematigdheid, de waarde van nederigheid en de rol van tijd. 

De gelofte van stabiliteit impliceert een commitment aan een bepaalde plaats, wat leidt tot 
zorg voor de gebouwen en landerijen in het nu en de wens tot behoud ervan voor de komende 
generaties monniken. Negatieve consequenties van activiteiten kunnen niet zomaar worden 
afgeschoven naar de toekomst. Vertaald naar de bredere samenleving, kan de waarde van 
stabiliteit stimuleren om verantwoordelijkheid te nemen voor de milieu-impact van onze 
consumptie- en productiepatronen, in plaats van problemen af te wentelen op de natuur, andere 
mensen, of de toekomst. De gelofte van stabiliteit stimuleert de Trappisten in dit onderzoek tot 
duurzame vormen van landbouw en natuurbeheer. De kleinschalige, gemengde bedrijven bieden 
ook veel mogelijkheden voor individuele monniken om persoonlijk en geestelijk te groeien.  

Verder benadrukken Benedictijnen matiging in materiële zin en bezinning op essentiële 
behoeften. Materiële goederen dienen te worden behandeld met dankbaarheid en 
verantwoordelijkheid. Benedictijns leven draait om het vinden van de juiste balans tussen werk en 
reflectie, tussen individualiteit en gemeenschap, en tussen het spirituele en materiële. Het 
Benedictijnse wereldbeeld en de dagelijkse structuur bieden een kader dat niet alleen werkbaar is 
voor kloosterlingen, maar ook behulpzaam kan zijn aan de bredere samenleving, om gefocust te 
blijven op de kwaliteit van leven en duurzaamheid. 

 
Waarden en milieu-impact 
Hoofdstuk 7 reflecteert op de voorgaande hoofdstukken en concludeert welke waarden van de 
bestudeerde gemeenschappen leiden tot een lagere impact op het milieu en duurzamer vormen 
van productie en consumptie. Ecologische waarden als zodanig spelen nauwelijks een rol in de 
waarde-hiërarchieën van de gemeenschappen en worden zelden genoemd als belangrijkste 
motivatie voor hun keuzegedrag. Dit kan worden verklaard door het feit dat de meeste van hun 
waarden eeuwen geleden werden vastgesteld, toen het begrip 'duurzaamheid' in de ecologische 
zin nog geen issue was. Een andere reden zou kunnen dat de 'schepping' niet als problematisch 
wordt ervaren en dat de zorg voor natuur en milieu al (indirect en vaak onbewust) deel is van hun 
dagelijkse praktijk. 

De gemeenschappen baseren hun keuzegedrag meestal op andere waarden, zoals 
gemeenschap, stabiliteit en matiging of eenvoud. Deze waarden en principes zijn diep geworteld in 
hun religieuze wereldbeeld en cultuur en zullen daarom waarschijnlijk niet snel veranderen. De 
meest belovende waarden in de onderzochte gemeenschappen zijn de gemeenschap als 
samenlevingsvorm, stabiliteit, matiging, nederigheid of bescheidenheid, het ritme van het leven, en 
reflectie. De gemeenschap blijkt belangrijk te zijn om gedeelde waarden te behouden. 
Gemeenschappelijk leven zelf biedt veel mogelijkheden voor het verlagen van de impact op het 
milieu, omdat materiële zaken kunnen worden gedeeld en de schaalgrootte bepaalde 
investeringen rendabel maakt. De waarde van de stabiliteit benadrukt commitment voor een 
bepaalde plaats en stimuleert daarmee om er op een duurzame manier mee om te gaan. De 
waarde van matiging legt het accent op een andere manier van consumeren, gebaseerd op 
werkelijke behoeften. De waarde van nederigheid of bescheidenheid verschuift de aandacht van 
het individu naar de bredere gemeenschap. Een evenwichtig levensritme biedt een kader voor 
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reflectie en een manier om een gewenste manier van leven vol te houden. Reflectie zelf helpt 
mensen om zich steeds weer te richten op belangrijke waarden en kwaliteit van leven. 

In de vier religieuze gemeenschappen leiden deze waarden in veel gevallen tot een lagere 
impact op het milieu, terwijl ze tevens in belangrijke mate bijdragen aan de gewenste kwaliteit van 
leven. Een lage milieu-impact en een goede kwaliteit van het leven kunnen dus heel goed 
samengaan.  

 

Behoud van kwaliteit van leven 

De gemeenschappen richten zich op het behoud van de kwaliteit van hun leven en scheppen daar, 
voor zover mogelijk, de voorwaarden voor. Vier punten in het bijzonder spelen daarbij een rol. Ten 
eerste zijn ideeën over kwaliteit van het leven geworteld in een samenhangend religieus 
wereldbeeld en vertaald in duidelijke waarden en daaruit volgende gedragskeuzes. Dit wereldbeeld 
is transparant, door alle leden onderschreven en wordt op regelmatige basis gevierd. Samenhang 
tussen religieuze overtuigingen en praktische keuzes vereist een voortdurende reflectie op 
religieuze principes en gedrag. Ten tweede kennen de gemeenschapen een sterk sociaal kapitaal. 
Ze hebben een sociaal systeem georganiseerd waarmee waarden en gedrag kunnen worden 
gerealiseerd. Daarbij zijn tussen de gemeenschappen grote verschillen waar te nemen in de 
balans tussen conformiteit aan de gemeenschap en ruimte voor persoonlijke identiteit. Een derde 
punt is het toepassen van reflectie in veranderingsprocessen, waarbij belangrijke waarden als 
uitgangspunt dienen. Ontwikkelingen die hun kwaliteit van leven op een negatieve manier 
beïnvloeden wijzen ze, voor zover mogelijk, af. Vaak zoeken ze een compromis waarbij de 
gemeenschappen ruimte scheppen voor ontwikkeling, maar daarbij geen concessies doen aan wat 
ze van wezenlijk belang vinden. Ze brengen in praktijk wat ze geloven en creëren het kader dat 
nodig is om hun kwaliteit van leven te behouden. Als laatste blijken goed leiderschap en een 
adequate besluitvorming de aanvaarding van de gemeenschappelijke beslissingen te versterken. 

 

Waarden en duurzaamheid in de Westerse samenleving  

Een belangrijke vraag is nu hoe deze waarden die kunnen leiden tot een lagere milieudruk en 
principes om kwaliteit van leven te behouden aansluiten bij de bredere Westerse samenleving en 
waar knelpunten liggen. We hebben gezien dat de onderzochte gemeenschappen een coherente 
levensbeschouwing hebben, hun waarden serieus nemen en praktiseren wat ze geloven. In onze 
samenleving is een zekere discrepantie waar te nemen tussen wat mensen zien als kwaliteit van 
leven en praktische keuzes. Daarbij zijn geloofssystemen gefragmenteerd geraakt, wat is versneld 
door het proces van secularisatie sinds het midden van de 20e eeuw. De gemeenschappen 
daarentegen volharden in hun waarden en accepteren de consequenties van hun overtuigingen. 
Dit daagt uit tot bezinning over de betekenis van kwaliteit van leven en hoe dit te realiseren, en dit 
ook te vertalen naar de dagelijkse praktijk. 

Binnen de 24-uurs economie die steeds meer druk legt op de samenleving, is het belangrijk 
te zoeken naar een goede balans tussen enerzijds werk en anderzijds tijd voor ontspanning en 
reflectie. In een wereld die steeds rijker wordt, lijkt geluk meer een kwestie te zijn van keuzes ten 
aanzien van tijd dan van geld. De waarden van eenvoud en matiging botsen met de groeiende 
consumptie in de Westerse samenleving en zullen alleen worden gerealiseerd wanneer keuzes 
aansluiten op ideeën over kwaliteit op de lange termijn. Eenvoud daagt uit tot een alternatieve visie 
op consumptie, die niet is gebaseerd op oneindige behoeften, maar op wat werkelijk nodig is.  

Een goed functionerende sociale context kan een kader bieden om waarden te 
onderzoeken en te behouden en ook om bepaalde gedragskeuzes te blijven realiseren. Dit is een 
uitdaging voor onze maatschappij, waarin duidelijke sociale contexten en sociaal kapitaal aan 
inflatie en erosie onderhevig zijn en opnieuw moeten worden gedefinieerd. In de Westerse 
samenleving zien we terughoudendheid in het opgeven van persoonlijke vrijheid en autonomie en 
het aangaan van lange termijn verplichtingen. De gemeenschappen daarentegen maken 
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persoonlijke verlangens ondergeschikt aan de gemeenschap, wat in veel gevallen leidt tot een 
gedeelde welvaart en het ervaren van kwaliteit van leven.  

 

Drie lessen voor duurzaamheid en kwaliteit  

Het proefschrift sluit af met drie concrete lessen die we kunnen leren van de gemeenschappen als 
het gaat om het realiseren van duurzaamheid en kwaliteit van leven.  

1. Focus op kwaliteit. De vier gemeenschappen verdiepen hun spiritualiteit en kwaliteit van 
leven door hun behoeften te beperken tot het essentiële. Gegeven het feit dat veel armen 
in deze wereld niet eens kunnen voorzien in hun basisbehoeften, moeten we onze 
consumptie laten leiden door kwaliteit in plaats van kwantiteit, om wereldwijd kwaliteit van 
leven mogelijk te kunnen maken. Wat nodig is, is een grondige wijziging van ons 
consumptiepatroon naar een minder materialistische en meer kwalitatieve levensstijl. Dit 
zal ook een positief effect hebben op het milieu op de lange termijn. 

2. Zoek nieuwe vormen van gemeenschap. Milieuproblemen worden vaak ervaren als een 
sociaal dilemma, waarbij individuele keuzes als zinloos worden gezien zolang anderen 
doorgaan met hun verspillend en vervuilend gedrag. Om dit sociale dilemma op te lossen, 
is gemeenschap in welke vorm dan ook nodig, om het probleem te herkennen, oplossingen 
te formuleren en elkaar te stimuleren gewenst gedrag te handhaven.  

3. Kies voor reflectieve ontwikkeling. Om duurzaamheid te realiseren, moeten waarden op 
lange termijn expliciet worden gemaakt en dient beleid aan te sluiten bij ideeën over 
kwaliteit van het leven. Zolang vooruitgang wordt gedefinieerd als economische groei, zal 
korte termijn winst het winnen van duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en algemeen 
welzijn. De huidige complexe milieuproblemen vereisen weloverwogen keuzes, omdat 
keuzes onomkeerbare gevolgen kunnen hebben voor natuur en mensen wereldwijd.  

We moeten vooruitgang benaderen met een nieuwe set van prioriteiten, die de druk op 
mensen, gemeenschappen en het milieu verminderen, en leiden tot tevredenheid en kwaliteit 
van leven. De veelbelovende waarden van de vier religieuze gemeenschappen bieden 
inspirerende stappen naar een duurzame toekomst. 


