Het bruikleendenken van
Thomas Rau
De aarde is niet van ons, dat wisten de indianen eeuwen
geleden al. Toch produceren we een angstaanjagende
hoeveelheid afval en raken natuurlijke grondstoffen uitgeput.
Het is lastig om dat proces te keren. Want het inzicht is er
wel, maar kennelijk heeft de menselijke soort nog niet het
vermogen om zijn leven zo in te richten dat hij nooit iets
nieuws hoeft aan te schaffen. Architect Thomas Rau maakt
korte metten met dat excuus. Zijn stelling is: als we de aarde
in bruikleen hebben, dan moeten we dat bruikleendenken
doortrekken naar ons eigen bestaan.
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Het grootste
probleem zit in de
omslag in denken.
De eerste die dat
onder de knie
heeft, kan rekenen
op een groeiende
groep klanten.
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