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Aile christelijke partijen (CDA,SGP, RPF en GPV) maken in het 

kader van hun milieupolitiek gebruik van het begrip rentmeester

schap. Oat de schepping aan de mens in beheer is gegeven en dat 

de mens zich hierbij als een rentmeester moet gedragen, is echter 

niet als bijbels aan te merken. Desalniettemin zijn er wei op de re

latie mens-natuur toegespitste bruikbare bijbelse uitgangspunten 

die het fundement kunnen leggen onder een algemene natuur- en 

milieu-ethiek. 

H 
ct bijl.)else rentmecster

schap vormt het hart van 

de chnstclijke milicupoli

tiek" zegt het partijpro

gramma van de RPF Wie 

de partijprogramma's van 

C:DA, CPV en SCP crop 

naslaat, zal deze uitspraak 

moeten beamen (zie ka
der). De term rentmeestcr 

fungeert daarbij als een 

sjibbolet aile christelijke 

partijen maken cr gebruik 

van en bij de overigc par

tijen ontbreckt hct 

bceld terecht een bcroep op de bijhel 

kan worden gedaan. Vcrvolgem be

<,preek ik de consequentie'> van het ont

kennende antwoord op die vraag voor 

een chri'>teliik gdnspi

recrde milieupolitick lk 

begin echter met enkele 

algen1cnc opn1crkingcn 

over het belang van een 

mensbceld bij de aanpak 

van de milieuproblema

tiek. 

Mensbeeld belangrijk 
De nwn-, onderhoudt met 

begrip. 1 zijn natuurlijke omgeving 

De programma\ maken Drs. JJ 13oersema een inten-,ievc relatie 

duidelijk dat de term gehantecrd wordt Deze \tofwi-,seling' met de omgeving is 

om er de positie van de mens in de wer

keliJkheid mce te typeren. Het rent

meestcrschap kan opgcvat worden als 

cen mensbeeld. dat fungeert binnen 

een bijbelse antropologie 

In dit artikel wil ik eerst de vraag beant

woordcn of voor een dergelijk mens-

met name voor die omgeving niet zon

dcr gevolgen geblcven De mens heeft 

het 'gelaat dcr aardc' ingriJ[)("nd vcran

dcrd. Daarbij werd hij al vrocg met de 

ncgatievc ibij-ldkcten van zijn hande

kn geconfronteerd, verzilting, uitput

ting, ermic en woeqiJiworming. 2 Ook 
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het uitroeicn van planten- en diersoor

ten hedt cen lange geschicdenis, die 

volgcn-.. son1n1igcn tot in het 

l'leistoceen I> I 0.000 v C) teruggaat. 1 

Van laterc datum, maar toch ook eeu

wenoud, is de lnkalc vcrvuiling van bo

dcm, water en Iucht met gihigc >toHen 

en stoflen in <,chade\ijkc hoeveelheden. 

Dat ondanks deze lange geschiedenis 

toch gesproken kan worden van een 

modern problcem heclt allerccrst te 

makcn met de gigantische dimen<,ics 

die dezc milieuhcinvloeding in onzc 

tijd heclt aangenomen en de eveneens 

sterk toegenomen kennis daarvan. 1\taar 

dat is niet hct enige. ,\\in<,tcns even he

langrijk is dat het ook steeds mccr als 

prohlcem wordt gezicn, met aile varia

tic die er in de concrete lonnulcring 

van hct probleem kan zijn. J)cze op

merkc\ijke omslag valt niet tc verklaren 

uit hct fcit dat men vroeger blind was 

voor de nadelcn, want voor de meest 

evidcnte vormcn van milieuvcrvuiling 

geldt dat het protest ertegen hiJna even 

oud is als de vervuiling zeit.• J)cze ver

andering in hct denken heelt cerder te 

maken met het lcit dat men, vee\ meer 

dan vrocgcr, ccn <..,atncnhang zicl tu~scn 

a\ die vcrschillende milieuproblcmen 

tnclusid de degradattc van de natuur en 

zc niet mccr rangschikt onder de cate

goric vermiJdbare nevenellccten van 

onzc maatschappeliJkc ontwikkeling.' 

In de pcrccptie van vclcn zijn de mi

!teuprohlcmen inherent aan deze ont

wikkeling en is hct dus die ontwikke

ling zc\1 dte ter disCU">iC Staat of moet 

staan. In die discussie wordt de rclatie 

tu<,sctl mtlieu en maatschappij heschre

vetl door gehrutk tc makcn van de slcu-

teltcnnen duurzaamheid l'll 

I miltculkwaliteit. 

Van dcze twcc is het hegrip kwalitcit 

nog het minst scherp omschrcven. In 

ll lV; .s '17 

Nederlandse ovcrheidsnota's hecft het 

vooral betrekking up bepaalde eisen die 

gesteld worden aan producten ol aan 

milieucompartimenten, zoals bodem, 

water en Iucht. Anderen plaatsen met 

het begrip kwaliteit de interactie tussen 

maatschappij en milieu in een breder 

per<,pectid, namelijk dat van lcdbaar

heid of welzijn voor de mens en dat 

van de intrimieke ( = nict-instrumentele 

of eigen-) waarde van het milieu of on

dcrdelcn daarvan(' Deze ruime opvat

ting van milieukwaliteit brengt on> dus 

dicht in de buurt van het mecr alge

mene hegrip 'kwaliteit van hct hestaan' 

Dcze ruime omschrijving, die mijns in

ziens de voorkcur verdient, roept ook 

de intrigerende en uiterst belangrijke 

vraag op of het realiseren C.fl. handha

vcn van kwaliteit zich wei altijd laat 

vcrenigen met de andere doe\-,telling, 

duurzaamhcid. De cisen die wij aan de 

kwaliteit van ons bestaan stellen, drci

gen de draagkracht van dcze aarde te 

overschrijden. De materielc tlnoul}h{tttl is 

vee\ tc hoog en de wijze waarop we de 

materiele bronnen gebruiken is vaak 

zeer indficii'nt.- Daarhij moct ntet ai

leen aan de voor de hand liggende za

ken a\-, productie en consumptie ge

dacht worden. Ook als het gaat om 

immaterieel lijkendc zaken als demo

cratic en merl',cnrcchten. gaat het rcali

seren van kwaliteit niet voor nicts, het 

legt een beslag up eindige bronnen. 

Vredesoperatie'> kosten eveneens mate

riaal en fos-,icle brandstollcn. 

AndcrziJds vinden we dat duurzaam

heid nict gerealiseerd kan worden door 

alwenteling van de kosten op derden, 

op komende generatics, up elders le

vendc mens~n of op de natuur. Fr is 

wcinig kcnni-.; voor nodig on1 tc zicn 

dat de huidige praktijk nog grotendeels 

bcstaat uit dcrge\ijkc alwentclingspro

ce<,Sen. Duurzaamheid zal derhalve al-
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CDA 
Aan Cods Woord ontleent het CDA de bakens voor zijn politieke overtuiging, publieke ge

rechtigheid, gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit en rentmeesterschap (§ 4) En er is 

de roeping tot rentmeestcrschap, tot zorg voor hct milieu. Hct ">taat ons nict vrij de natuur

lijke omgeving naar believen te gebnuken. De schepping is ons toevertrouwd om te hewer

ken en te bewaren voor volgende generaties. (§ 4) DeSchepper hedt de aarde aan mensen 

in beheer gegeven. Zit moeten daarom zorgvuldig met de aarde omgaan, opdat niet aileen 

de huidige maar ook komende generat1es er op kunnen Ieven. Dat betekent dat mensen, a is 

rentmeesters, verantwoordelijk zijn voor de heelheid van de schepping (§ 46) 

GPV 
Met het oog op die toekomst kiest het CPV voor. Een duurzame ontwikkeling van de sa

menlcving; De scheppingsopdracht om de aarde tot Cods eer te bewerken en te ontw,kke

len IS a an ieder mens gegeven Structurelc werkloosheid is daarom onaanvaardbaar. ( § 7) 

Een zorgvuldig beheer van de scheppmg; Cod wil dat de mens als beheerder van Zijn 

schepping de heerlijkheid van de Schepper laat zien. De aantasting van natuur en milieu 

moet daarom tot staan worden gebracht (§ 7) Dragende gedachte voor een geloofwaardig 

milieubcleid is de llijbclse openbaring omtrent al het geschapene als een werk van Cod. In 

die schepping heeft de mens als representant van Cod de opdracht het in beheer ontvangen 

milieu toekomstgcricht te bewaren en te gehrUlken Doe! van het menseliJk handelen daar

bij is n1et de ongeremde vervulling van zoveel mogelijk materiele behodten, maar de erken

ning van de rnajesteit van de Schepper en het handhaven van de duurzaarnheid van het mi

lieu met het oog op toekomstige generatic-;. Actuccl rentmecstcrschap vergt dat w1j onzc 

eigen milieuschulden voldoen. (§52) 

RPF 
De Rl'f maakt hierrnee een principii'le keuze voor de 'rentmeestereconomie' de aarde is n1et 

van ons, maar van Cod !Psalm 24). De mens is als beelddrager van deze Cod en als kroon 

op de schcpping geroepcn om als een verantwoordclijk rentmcc<;ter een gocd behccr tc voe

ren over wat hem is toevertrouwd. (§ 3) Het beheer van de schepping JS een opdracht die 

rechbtreeks voortvloeit uit de bijbelse opdracht van 'bouwen en bewaren' Daarmee rust op 

de mens een grote verantwoordelijkheid. De mens" geen instandhouder van de aarde, de 

aarde en d1e daar op wonen zijn in Cods hand. Wei kan u1t de cultuuropdracht worden af

geleid dat de meJh tot taak hedt de aarde als een rentmeester te beheren Dit hijhelse rent

meesterschap, waarbinnen duurzarne ontwikkeling pas werkeli1k hetekenis krijgt, vormt het 

hart van een christelijke milieupolitiek (§ iS) 

SGP 
Als hct gaat over hct milieu, dcnkt de SCP aan de schcppmg. De aarde 1s de men'-> gegcvcn 

om tc bouwen en tc hewaren. De mens hcch volutt rcntmcester tc zijn, ook a]<., dat COll',C

quentJes heelt voor het economische helcid. Soberheid en de menselijke maat zqn daarbq 

de tre!woorden (~ 7) A].., rentmcc-.ter mag de mens de ~chcpping wei gehrlllkcn, maar !l!Cl 

misbruiken. (~ 68) 

Aile cttdtf'H d[komstt~q wl ucrkieztngsprogramnw'<~ 1994 
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leen tc realiscrcn zijn door ook het be

grip kwaliteit grondig te (hcr)overwc

gen. In feite zijn we op zoek naar een 

invulling van het begrip kwaliteit die 

duurzaam is. 

Voor een invulling van een dergclijk 

hcgrip 'kwaliteit' is het nodig dat de 

mens zich een beeld vormt van zijn ei

gen rol en betekcnis te-

midden van zijn omge- De 

hangt nauw samen met hct heeld dat de 

mens van zichzelf heeft. 

Zo geformuleerd en omschreven raakt 

de milieuproblcmatiek de fundamenten 

van elke cultuur. Het valt daarom te 

prijzen dat de christelijke partijen zich 

in hun partijprogramma's expliciet uit

spreken over het mensheeld en in fcite 

over wat bier kosmologie 

is genoemd. 

ving. Hiermee zijn we op 

hlosofisch/antropologisch 

terrein aangekomen, want 

voor dit heeld lijkt mij de 

term kosmologie toepasse

lijk Kosmo- logieen zijn 

rentmeestergedachte De mens 
rentmeester? 

doet het goed als 
In het recente milieudebat 

wordt de term rentmees

ter( schap) terecht vernon

den met de christelijke 

politieke partijen. Maar 

hoe kenmerkend de term 

ook mag zijn voor de ge

noemde partijen, daarmee 

is nog niet gezegd dat we 

te maken hebhen met een 

hijhels begrip. Het ge

bruik ervan in de vier par

tijprogramma's suggereert 

dat wei. De argumentatie 

daarvoor hecft de vol

teken van 

te beschouwen als cogni

tieve en mentale voorstel

lingen waardoor mensen 

(en culturen) er met meer 

of minder succes in slagen 

om te overleven en het Ie

ven zin en betekenis te ge

ven s De term omvat het 

geheel aan opvattingen 

omtrent de werkelijkheid, 

herkenning en op 

een zo duidelijk 

sjibbolet moeten 

christelijke 

politieke partijen 

misschien wei 

erg zuinig 

de krachten die daarin 

werkzaam zijn, en de ei-

zijn. 

gen rol als mens daarin.'1 Uiwith en in 

zijn spoor Wildiers achten in een kos

mologie drie grootheden van essentieel 

belang, namelijk god, mens en we

reid.'" Deze grootheden spannen de 

driehoek die het interpretatiekader 

vormt voor de werkelijkheid Een inte

ressante observatie van cultureel antro

pologen daarbij is dat deze grootheden, 

de actoren in de driehoek, in vrijwel 

aile culturen zijn terug te vinden, maar 

dat de wijze waarop men zich een 

voor<;telling vormt van de werking er

van en de onderlinge relaties ertussen 

sterk verschilt. Dit laat<,te geldt zowcl 

binnen als tussen culturen. 11 De relatie 

van de mens met zijn natuurlijke milieu 

UlV7.H'J7 

gende algemene structuur: 

De wereld wordt gezien als Gods 

schepping. 

2. Deze schepping is aan de mens in 

heheer gegeven. 

3. De mens moet zich bij dat beheer als 

een rentmeestcr gedragen. 

Het eerste punt kan gezien worden als 

een religieus uitgangspunt, dat als zo

danig geen nadere argumentatie vereist. 

Voor het tweedc punt ligt dat anders. 

Men kan zich afvragen of deze uit

spraak aan de hijbel ontleend is, tot de 

bijbel herleid kan worden danwel in lijn 

is met het bijhels gedachtegoed. Het 

ligt voor de hand om allereerst in de 
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beide scheppingwcrhalen tc zoeken 

naar ondersteuning voor de uitspraak. 

In de partijprogramma's wordt indirect 

verwezen verwezen naar het twccdc 

schcppingsverhaal (Cen 2A - 3:24) 

Dat gebcurt door hct gebruik van de 

woordcn 'bouwen en bewarcn' ( RPF 

SCP), 'hewcrken en hewaren' (CDA) en 

de modernc variant 'bewcrken en ont

wikkelcn' ( CPV) 12 Be ide woordcn tref

fen we a an in 2: 15. waar we lczen dat 

de mens door Cod in de hof van Eden 

wordt geplaatst "om dien te hewerken 

en te bewaren" (vcrtaling van het 

Nederlands Bijbelgenoot-,chap, NBC). 

De opdracht hetreft derhalve nict 'de 

aarde' maar is in dit verhaal beperkt tot 

de hof. Het is mogclijk dat de hof als 

/Jars flw lola moet worden opgevat en 

staat voor de hele aarde. Maar dan blijft 

de vraag wat onder 'hewerken en bewa

ren' moet worden verstaan. Wij wcten 

van de werkzaamheden van de mens in 

de hot van Eden nict zo vee!, maar wei 

dat de mens uit die tuin is verdreven en 

dat de verhouding met de aarde en de 

natuur ingrijpend is gcwijzigd I 317-

1 '!) De opdracht wordt nergens her

haald. De aarde zal weerhar-,tig zijn hij 

de pogingen van de mens om er zijn da

gelijh brood op te verhouwen. Het gaat 

daarom niet aan om zonder meer op ba

sis van dit tweede scheppingwerhaal te 

vcronderstellen dat ook buiten de ruin 

"de schepping de men<, in beheer is ge

gcvcn" In hct cerstc schcppingsverhaal 

(I: I - 2:4 I komen de he ide tcksten voor 

over het heersen over de dieren en het 

onderwerpen van de aarde (26, 28) 

Deze !Jonrillll/111 Tcm1c passage is al ecu

wcnlang ondcrwerp van cxege~c. 1 :: Wat 

de uitlcg ook moge wezcn, vaststaat dat 

in de tekst sprake is van een heschrijving 

van hct gedrag van de mens in en ten 

opzichte van de schepping. [r staat niet 

dat die schepping aan de mens in beheer 

'" l-1 I I J 

wordt gegeven Het enige dat in dit ver

haal expliciet aan de mens wordt gege

ven is het zaaddragend gewas er1 aile 

vruchtbomen, beide worden gegeven 

om de mens tot spiJze te diencn (I :29). 

De conc]u.,ie moet derhalve zijn dat 

heide scheppingsverhalen geen basi-, 

hieden voor de onder punt twec ver

melde uit'>praak 

Hoc zit het met overige gedeelten uit 

de bijbelc llieden die wei aanknopings

punten7 Is de situatie na de vloed nier 

veranderd7 

In Cenesis '), na de vloed, wordt gebro

kcn met de vegetarische vocdsclvoor

ziening van de mens. "AI wat zich roert 

zal u tot spijze zijn, lk hcb het u alles 

gegeven cvenals her groene kruid" 

('):3) Het ver-,chil met het ecrste 

scheppingsverhaal is evident, maar het 

gaat te ver om hier van het 'in beheer 

geven van de schepping' te spreken. De 

relatie mens-schepping zoals die uit 

deze passage naar voren komt, 1s encr

zijds bepcrkter omdat het over de 

voedselvoorziening gaat e11 anderzl)ds 

harder omdat er '>prake is van 'vree-, en 

schrik' voor de mens bij de diercn. In 

het kader van dit artikel kunnen niet 

aile ovcrige gcgcvcn-, in C)udc en 

Nieuwe Te'>lament worden be-,proken, 

hiervoor verwiJ'> ik naar de literatuur.'" 

Daaruit komt onder meer naar vorcn 

dat er een du1deliJk ondcr-,cheid ge

maakt moet worden tu<,<,en de \vilde' 

natuur en de 'gedomesticcerde' natuur 

Voor de omgang met de gcdomesti

ccerdc natuur \Vordcn rcgcls gcgevcn. 

De wilde natuur heeft ecn lanu<,kop: ze 

dwingt hewondcring at en hoezemt 

angst in, zc kan zcnvcl zcgen al'-. -..trat 

ZIJn 

,f,1ijn conclusie i'> dat er ook 111 de IT'>l 

van de bijbel geen '>leurl gevonden kan 

worden voor de gcdachte dat de mens 

( IJV 7 H 'l7 



de schepping in beheer heelt gekregen. 

Hoewel hiermee in fcite de derde uit

-;praak in de Iucht komt te hangen, wil

len we hem toch be<,preken om te be

zien of hct rentmeester<,chap voor de 

houding van de mens ten opzichte van 

(delen van) de natuur cen bruikbaar 

concept is. 

Is de term typerend voor een op de bij

bel gebaseerde zorgzame houding van 

de men-; ten opzichte van her natuurliJk 

milieu? 

1-lclaas dreigt ook deze zocktocht op 

een telcurstelling uit te !open. Her 

woord rentmee<,ter ontbrcekt in de 

Nederlandse vertaling van het Oude 

Testament en niet aileen het woord. 

ook de ( moderne) gedachte ontbreckt. 

Nergcns wordt in de mens-natuurrelatie 

de positie van de mem getypeerd met 

hct woord rentmcester(schap). In 

lngelse vertalingen treffen we het 

woord steward aan als vertaling voor 

een man die huismeester of huisbewaar

der is. 1 ' We vinden het woord rent

meester, in de Nederlandse bijbclver

talingen, wei in het Nieuwe Testament. 

maar ook dan niet verbonden met de 

natuur."' Dat komt omdat in de bijbel 

de mens niet als rentmee-;ter van de na

tuur wordt gezien. Er is een morele 

band met de gedomesticccrde natuur 

en voor de on1gang n1ct die natuur wor

den rt'gcls gegcven. Deze regels gaan 

erg ver, dt' landbouwhuisdieren en het 

gccultiveerdc land delcn zclts in het 

sabbat-;ritme. De overige natuur, en dat 

was in hiJhelst' tijden hct groot<;te dee!, 

wordt niet aan de mens in beheer gcge

ven. De mem kan die natuur hewonde

ren, hi) kan zichzell hcschermen tegen 

invloeden vanuit die natuur en hij kan 

cr henauwd voor ziin, maar nergens 

wordt hij over die natuur aange<,teld a is 

rt'ntmeester. Over de gedomesticeerde 

( I lV 7 H 'J7 

natuur wordt de mens overigens ook 

niet aangesteld als rentmeester. De 

rcntmeestcr is in de bijbel doorgaans 

iemand die over het geld gaat en de uit

drukki ng 'rentmeestereconomie' ( RI'F) 

kan tegen die achtergrond als een pleo

nasme worden betiteld. 

Het beeld van de wijze en verstandige 

rentmeester die het geld en de spullen 

van zijn heer goed beheert. is pa-; vee! 

later in de geschiedenis toegepast op de 

'spullen uit de natuur' VermoedeliJk is 

de zeventiende-eeuwse Engelse jurist 

Sir Matthew Hale de eer-;te geweest. In 

een vee! geciteerde passage gebruiktc 

hij de term en Piceroy, steluard en hail iff 17 

Llit het citaat en vooral uit de toelich

ting wordt duidelijk dat we bij Hale ta

melijk ver verwijderd zijn van het mo

derne gebruik van de term. Het idee 

van de mens als rentmeester paste bij 

het beeld van de bewoonde aarde als 

tuin en bij het beeld van de natuur die 

door de mens ontwikkeld moct wor

den.'" Het impliceerde ook een stevig 

optreden van de mens tegen de onaan

gename kanten van de 'wilde' natuur. de 

wrcde dieren en de overvloed aan on

nutte gewassen. Dit ideaal van een 

menwricndelijke. lieflijke en tamme 

tuin-natuur is altijd in de westerse tradi

tie aanwezig geweest. Het is duidelijk 

gc'inspirccrd door het tweede -;chep

pings-vcrhaal en het vcrlangen naar de 

tcrugkeer van die paradijselijke toe

stand. Maar soortgelijke idealen kun

nen ook bij Criekse filosofcn worden 

aangctrotfen.l'! 

Enerzijd-; heeft deze rentmeesterfiloso

fie er in de atgelopcn ceuwen toe gelcid 

dat er vee! aan landschapszorg en aan 

een bcterc positie van bepaalde dieren 

werd gedaan '" Andcrzijds heeft zc er 

mede toe gelcid dat vee! van de wilde 

natuur, die we nu zouden willen behou-

-1 

z 

z 

c 
c 

N 

>
>-

I 

m 

0 



0 

w 

i I 

:I :;:;: 
I 

<( 

<C 

N 

~ 

' :J 
I :J 

I 0 

-I z 

I Vl 

I 
~ 

w 

z 

I f-

r 
~ 

<( 

0... 

den, door actief menselijk ingrijpen is 

verdwenen2 1 

Aan de bovenstaande beschouwing zou 

ik de volgende conclusies willen ver

binden: 

1 De gedachte dat de aarde aan men

sen in beheer is gegeven, is niet als bij

bels aan te merken. 

2. Het beeld van de mens als rentmees

ter over de schepping, of over delen 

van de schepping, wordt in de bijhel 

niet aangetroften. 

3. Het beeld van de mens als rentmees

ter over de schepping duikt in de ze

ventiende eeuw op, maar werd toen op 

een wijze ingevuld die sterk afwijkt van 

de betekenis die er vandaag de dag aan 

.._ 1111 I 

milieuprogramma, maar om punten die 

mij bruikbaar lijken als bijbelse uit

gangspunten. Ze zijn toegespitst op de 

relatie mens-natuur. 

1 De aarde is er niet aileen voor de 

mens en de mens is niet het docl van de 

schepping In de bijbel heeft de natuur 

een 'eigen waardc', cen waarde die niet 

ontleend wordt aan de betekenis van 

die natuur voor de mens. Het feit dat in 

het Oude Testament (Cen 9; Hos. 2) 

door Cod een vcrbond met dieren 

wordt gesloten is uniek. We treffen dit 

noch bij de Umwclt van Israel aan, noch 

bij de Crieken. Uit het scheppingsver

haal en het vloedvcrhaal kan opge

maakt worden dat Gods zorg uitgaat 
wordt gegeven. naar het Ieven in al zijn di

De natuur kan voor versiteit. Die gedachtc valt 

Consequenties 
Wat betekent dit voor een 

christelijk ge'inspireerde 

milieupolitiek7 

een christen geen 
ook elders te lezenn Dit 

kan een fundament lcggen 

onder een algemcne na

tuur- en milieuethiek. 

Voor cen rechtvaardiging 

van cen dergclijke ethiek 

hodt geen beroep te wor

den gedaan op een be

paaldc cigenschap van dier 

of plant, zoals het hcbben 

van een logos (Criekse fi

losofic, de kcrkvaders, 

Thomas van Aquino) of 

norm worden maar 

Laat ik beginnen met een 

relativerende opmerking. 

Het is uiteraard niet ver

boden om een term die als 

zodanig in de bijbel niet 

voorkomt en in de ge

schiedenis op een be

paalde wijze is gc'introdu

ceerd in deze tijd opnieuw 

de kwaliteit van 

onze normen kan 

wei uit onze 

omgang met de 

schepping worden 

afgelezen. 

te ijken en te gebruiken. De rentmees

tergcdachte doct het goed als tekcn 

van herkenning en op een zo duidelijk 

sjihbolet moet je als christelijke poli

tieke partijen misschien wei erg zuinig 

zijn. In programmatische zin zou ik er 

geen twccde kunnen aanwijzcn. lk vind 

wei dat de argumentatic daarbij zuiver 

moet zijn. De redenering die nu in de 

programma's wordt gevolgd, lijkt mij 

nict kosjer 

In positievc zin zou ik het volgende 

naar voren willen brengen. Het gaat 

hierbij overigens niet om een concreet 

het kunnen lijden ( Utilitaristcn, Jeremy 

Bentham). Een dcrgelijkc ethiek neemt 

het bestaansrecht van niet-menselijke 

soorten als uitgangspunt en beschouwt 

het door menselijk handelen uitsterven 

ervan als onacceptabel 

2. De in de bijbel voorkomendc diffe

rentiatie in het begrip natuur en het 

daarbij gcmaakte onderscheid tu'.'.en 

gcdomesticeerde en 'wilde' natuur kan 

als uitgangspunt dienen voor een na

dcre uitwcrking van die algemene 

ethiek. Daarbij moct de omgang met en 



de verantwoordelijkheid voor de natuur 

nader worden geregeld. De door de 

mens heheerste natuur verdient zijn 

morelc zorg. Vee! tek•aen uit de bijhel, 

die in het hedendaagse milieudebat 

naar voren worden gebracht als dier- en 

natuurvriendelijk, hebben betrekking 

op die gedomesticeerde natuur 21 Het is 

evident dat in de wereld van vandaag 

deze door de mens h6nvloede natuur 

aanzienlijk omvangrijker is dan 2000 

jaar geleden Dat hetekent dat de rele

vantie van de regels die voor onze hou

ding ten opzichte van die natuur wor

den gegeven, aanzienlijk is 

toegenomen. Het sahbatsritme bijvoor

heeld geeft de mogelijkheid tot herstel 

voor mens, land en dier De betekenis 

van dit ritme voor ons economisch en 

sociaal Ieven is groot en wordt onvol

doende bcscft. Dieren kunnen geen 

productiemiddelen worden en het ne

men van individucel Ieven is geen van

zelfsprckendc zaak. De kwaliteit van 

hct dierlijk en plantaardig Ieven is ecn 

waardc op zich. De wijze waarop in 

onze moderne samenleving plant en 

dicr in ecn intemief productieproces 

worden gcexploitcerd, staat op zeer ge

spannen voet met deze noties. 

3 Ten opzichte van de 'wilde' natuur 

moct de mens zich terughoudcnd op

stellcn. Voor de algemenc uit<;praak dat 

de aardc de mens in beheer is gegeven, 

bestaat geen grond in de bijbel. 

13eschermen tegen bedreigende gevaren 

vanuit de natuur of door natuurkrach

ten blijft uiteraard nodig en geoorloofd, 

maar voor grote delen van de aardc 

gcldt ecrder het omgekeerde: de natuur 

moet tegen de mens heschermd wor

den. Onze kennis van complcxe '>yste

men is echter beperkt en wellicht i'> het 

menselijk kennen wei principieel be

perkt Ook op dit punt moeten we toe-

UlV7H<J7 

geven dat er minder nieuws onder de 

zon is dan lang gedacht werd: de prin

cipiclc grenzen aan het menselijk ken

nen waren a! aan Job bekend. En niet 

aileen aan Job: dit besef kan ook in de 

antieke filosofie worden aangetroffen24 

In vee! gevallen doen weer daarom be

ter aan om het voorzorgprincipe te 

hanteren. De natuur vrijwaren van 

schadelijke invloeden door menselijk 

handelen en waar mogelijk met rust Ia

ten, zijn zeer verstandige strategiecn. 

Kennis van bclangrijkc bronnen van 

onze cultuur maakt het mogclijk om bij 

de zoektocht naar oplossingen de scylla 

van de hybris en de charybdi., van de 

necrslachtigheid te vermijden25 

4. lliJ het gcbruik van de natuur client 

een docl-middelafwcging gemaakt te 

worden. Het tempo waarin de mens 

momenteel de natuur onder haar in

vloed brengt en het beslag dat de mens 

op die natuur legt, zijn vee! te hoog. 

Die hoge druk op natuur en milieu kan 

<>lcchts ten dele verklaard en gerecht

vaardigd worden door de noodzaak te 

voldoen aan de primaire behocften van 

cen groeiende wereldbevolking. De 

mens heeft geen automatisch gebruiks

recht op de natuur en haar voortbreng

selen2" Menselijke waarden wegen in 

die afweging niet zwaarder omdat het 

waarden van mensen zijn. 

5. De kwaliteit van het menselijk be

staan zal in toenemende mate ontleend 

moeten worden aan de kwaliteit van de 

niet-memclijke schepping en niet aan 

de mate waarin die niet-menselijke 

schcpping ons van matcriele goedercn 

en diensten voorziet. Dit betekent, 

kortom, een 'vergroening' van ons nor

men- en waardenstelsel, niet als een 

saus eroverheen maar van binnenuit. 

Daarbij verandert de positie van de 
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natuur: zij is niet Ianger aileen bron 

van welvaart maar ook bron van ken

nis en inspiratie en toetsteen voor het 

beschavingsniveau van een samenle

ving. De natuur kan voor een christen 

geen norm worden maar de kwaliteit 

van onze normen kan wei uit onze 

omgang met de schepping worden af

gelezen 
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No ten 
J)c gcnocmdc vtcr pt:!rtt)Cll twcm d.__ 'chn<..tell)k 

omdat zc expltcict tn hun programmo vcrv,'tl

zcn naar de hron van hct chn<;tclllk dl'nkcn de 

htJhcl 

Voor goede 0\'LTZI<...htcn ZIC: W' L ThomJ'> 

11C)5{J,', D.l Hughe<:. 1()/51, C Ponung l!r>9o, 

!9CJ!' 1 C Simmon-, 11<)(){1 1r)r)i1 

,\1artln PS ~HI \Vright )r :Fd'> 1 1()67, l 

\'Jil Valcn 1r)(J()I, t\1Jrllll PS : J()/31 en Vl 

'1m1th 1 1975) 

lk gchru1k hl<_'r de term rlllheuvcrvudnlg, \\'Jilt 

het prolc'>l 111 vrocger tlJtkn had met name he

trekking op dt: vonr de lllelh hnltkrl1jkc en ge

zondhc1d-,hcdn·1gende vormen v<tn nuheuhe

dcr!. Tegen allerlc1 V(lnllen vr:tn nJtuurr:tanta'>tlng 

en tegcn hct ultroeien von -,chJdc!Jjk geo<..htc 

dlcrCil vcdt \'(,J<lr de ncgcntlcndc ccU\V veclnllll

deJ prote'-l tc hclul'>teJ en 

( !\mung 1 I CJl)(l en 1991 1 gaJt een '>lJp vcr

dcr. Hq JLhl de onvcrJntwoorde omgJng met 

de natuuri!Jlc hulphronncn dc voornJztlll'>le rc

dcn voor h<..'l vcrdwiplt:n van vee! vroegerc he

'>Chovlngen Z!Jil krt:~chtlg'>tc pJrad!glllJ I'> hct 

PJJ'>cdt:~nd, \\'JJr tll'>'>t'll _:_ 1200 en 1700 cen 

he'>( hav1ng tc\oor glllg door ovcrcxploltJtle 

van de natuurlnke hulphronnen 

(, 111 Up'>choor::::..: S \X'F- VJil de Ploeg 111 C!T.\1 

1 1'J901, 101 101, I) HoeiV.'IllJ 1]<)())1 

7 Z1c h1crtoc o J. I .Ll von \Xlc!Z'>::ickcr. A.B 

! ovlll'> & I Hunter I nv1m ' 1 ()95 1 Fi!klo! \'JcJ 

/)uflllcllu \\'of,l.,ldii,l //,J!Iw!lcl :\I,JIIIII'Cihrd!lr/, 

t )rocmcr Kn<tur, i\1unchen 

Vgl. op d1t punt de lunLt1C vJn rel1g1e zoJI'> 

om'>chrc\'l'll door \V Burkert 1n z1jn J<.c!Jt/JOII did 

t/1{ ( ICIIIWJ: n/ i/Jt Sdllt,l H<trvMd UnJvcr-,ity 

Pic'>'> 1<JiJ(J' 

Zic () cl N s Hethcnnton I r~d; I 11)()); 

( o'nw1'tl1})' 1-fhltliiLd/ LiltTdJ)' fl/JdcNJ/1/JJt,d 

1\cll!/ltlll~ did _•.;trcnil/ll Pcr-.finiii'C., Ct~rlzmd l'.:ew 

York R \X/ Lovin K t·l- Rcvnold-, I rd" : 

'19H51 ( O'>IIIOI}tlll)' ,uii/ /.dJiud ()dn Chi(Jgo 

Lilli\'Cl'>lty Pre'>'>, Ch1c<tgo 

10 K Lmv1th ,1\J(J'/' c11 .\1 \'\"dd1cr'> 11JSS: ])c 

term god moet h1cr opgc\'Jt worden 111 de 

hJccd'.tc hctckenl'> A\lc hovcnmclhClllkc 

groothcden Zlpl Cllll hcgrcpen 

1 l ( J Clt:~ckcn : JlJ(J/, 

12 \n ( ;PV-knngcn I'> 111 hct vcr\cdcn ook vcc\vu\

d,g de comhrnat1c 'hoU\\Cll en hcworcn' gc

hrulkt oil a]-, tltcl Vtlll cen '>tudiL' over de llll

l!cuprohlcmJtlck VJ!l de (;ruen van !1nn'>tcrcr 

'>tl(htlllg Uit 1CJ7-t- ])c Ill! gekozcn J(tiC\T \'il

ntlnl I'> tvpercnd voor de ontwrkkchng Vclll hct 
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13 Voor ccn recent ovcrzicht z1e HJ van Soe~t 

119()6). i\1ijn c1gen opvarting 1':> te vindcn 1r1 

I.J Boer<:.ema ( 1997, hoofd<:.tuk 21 

14 Bqvoorhccld naar het voortreffelijke bockp . .' 

van C Houtman ( 191:!41, H'ereU en terjeHrNreU 

rnciJ'i en mdieun1 de hi)hcl Ten have, liaarn. 

15 Cen 431(),19 en Ccn 441,4 In dczc tck<.ten 

staat er letterlijk. 'een man crboven' of 'ccn 

man d1c er bovcn <;taat' Dric andere 

Hehreeuwsc \VoorJen, aile ook in de betckcrw; 

van hui<:.mccc;tcr, treften we aan 111 les 2215 

Dan.lll,l(>enln I Krnn 2731,2Hl Dekop

peling met de natuur i.:; afwez1g 111 dcze tek

<;ten 

16 Het rnccst voorkomcndc woord voor rent

mccc;ter \OikovcS~mo~ de 'econoom') komt in 

totaal acht keer voor. V1er keer in het Lucas

evangclle {1242 en 161,~,.S), twee keer 111 I 

Cor. 41 ,2, CCn keer Ill Tltu<; 17 en een keer In I 

Petr 410. Aile tek<.ten 111 het LucJ-.-evangclie 

gaan her over het heheer vdn geld, Hl de hnef 

aun de C:orinth1ers over de "geheJmenJ'->'->en 

Cod-;'' , 111 Tiru-; over de opziener ah. "behecr

der van het hui<:. Cod.:;'' en 111 de eerste hnet van 

Petru-. gaut het over "goede rentmee<.,ter'> over 

de velcrlei genade Cod-;" Voor hct andere 

woord dat met rentmee-;ter vertaald kan \Vor

den (ErrfTpon:os), geldt hetzeHde. D1t woord 

komt twee kccr voor. In Luca.:; 8.~ 111 de beteke-

111'> van hu1<:.bewaarder 1 zonder nadere om

<,chrijvingl Ook de t\veede kecr, in tvbtth 

2013, waar ge'->proken wordt over de opz1chter 

van de hecr van de wqngaard, moet deze op

zichter de knechten uitbetalen De koppcling 

van het woord rentmeco:.,ter aan de zorg over 

(delen van) de nJtuur onthreekt 111 de hl)hcl 

17 'The end of man'" creation \va-., that he should 

he the viceroy ot the great Cod ut heaven and 

earth 1n thl'-> 1nknor world h1<> <;teward, vd!Jcuo.; 

( = farm-manager, I}Hl, barldl or farmer ol h1'-> 

goodly tarm ol the lower world" lJe men.:; \VJ<:. 

h1ertot:, zo .:;chrl)Jt Hale tcr toeiJLhtmg. "mve-.

ted \Vith power, authonty, nght dominion, 

tru'>t and cJre, to correct and ahndgc the ex

ce-.'->e<:. and crueltre<, or the fiercer anima]<,, to 

g1ve protcLt1on Jnd deknce to the mamuetc 

I tame) and u.:;c!ul, to prc.:;crve the <:.pecie'-> nl di

ver-. vegetable.:; tgrowrng thing'->), to improve 

them and Nher<>, to correct the redundance ol 

unprohtablc vegetables to pre'->ervt: the lace o! 

the earth 111 beauty, u'->elulne'><> and lnlltfulnc.:;o.;' 

1 S1r Matthe\v Hale, 1677, The PrinulrPe 

Orr~;rndlrom o_[ Al~mknd Pnnted by W Codhid 

lor W'. ShrO\vo;hcry, London. ~70 

1 S Voor een heo:.,chriJving van di{_' ont\'.'lkkehng 

zie. I Pa-.<:.morc I, I ()j,.J- 1 en K Thoma<:. 1 1 ~)8 ~) 

Voor de doorwerklllg van het paradi,..,/tuln, 

idcaal 111 onze we<,ter<:.e cultuur z1e I. Pre'->l 
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20 Bnan Harri.:;on i 1973. 78CJ-82JI WIJ'>t er hiJ· 
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voorbeeld op dat de wortel<:. van de Enge]<,e 

di{_'renbe<:.cherming-.organJo:,atle 1 de RSPCA 'r 

gczocht moeten worden 111 het human1<:.ti<:.ch 

chn'->lendom I 'founded Ln_qcly hy ePdllr}fliwl huf1ril

JJJII/n!IH5") 

21 Be'->chrevcn door o.a. D Harwood 1 192S), 

N I { Pollock r 106SJ, H HaiTI'->on ( 1973); H 

R1tvo t J()R7/19YO! en R.l). Ryder 110891 

22 BIJvoorbeeld 111 f\alm 241 ''De<:. Hercn i<> de 

aarde en haar volhe1d" 

2 3 Bijvoorheeld Spr 12 1 () 'lJe rechtvJardJg(_' 

weet wat toekomt aan ZIJll vee' 

24 O.a. b11 de ScepliCI en hl) de Romeime huma

lll'->l Seneca. ''W\1 weten met aile<,, want hd 

groot<,te dec! van het hecla!, Cod. bl11h voo1 

on-; verhorgen" 1 Naturriit"i (]ues/JOIH'\ VI!, 30.4! 

25 Die hybri.;;, hoogmoed, '->preekt bJJVOorhecld 

uit de l1tel van ccn '->peualc uitgave van 

S(JflliJjJc J\menum t<:.eptember 1()89:, over de mJ

lleuproblcmen A1.1Hd!}lll1J Pidncl EtJr//1 

Neero:.,lachtighe1d en pcSSITlll'-ollle, vaak onde1 

de dekmantel van rcalmne, hebben CCn d1ng 

gemeen· ze ver<>chaften een ald1t om met te 

docn waar WIJ al'> mcm wei toe geroepen zijn 

er het he:.te van te maken. 

26 De terminolog1e 1s 111 de loop van de tl)d <:.terk 

geklcurd door dezc gehnllkwl<:.IC en weer'->ple· 

geld on.:; waardenpatroon Zo <:.prckcn we over 

natuurll)ke hulrhronnen', over 'onkru1den' en 

'onged1erte' 


