
Het rapport 'Schepping en rentmeesterschap' van het Wetenschap

pelijk lnstituut voor het CDA lijdt aan economistische blikvernau

wing. Het beeld van de rentmeester blijft in de economische 

verhouding tot de natuur steken. De gehanteerde begrippen rent

meester en intrinsieke waarde van de natuur zijn te ambivalent om 

als zodanig uitgangspunt te zijn voor beleid. 

H 
et chmtell)k gcloot - ge

lool du-, 111 het voel'>poor 

van J,rael en van )czu'> van 

Nazareth - ver WIJ'>t naar 

een creatieve Cod. '\chcpper van he

mel en aarde. van aile zichthare en on

zichthare dingen" (Credo 

van Nicea-C:on<,lantinopel 

3/l I I. In die overtuigrng 

zijn chri'>tencn ceuwen

lang gcdoopt, gctrouwd, 

hcgravcn; zc zijn crn1cc 

opgeqaan en naar bed gc

gaan. L:oal'> Luther het tor

mulecrde i11 zi)n Kleine 

Katechi'>lllU'>· 

her Ieven dagelijk-, rijkelijk voorzren. 

En er kan geen kerkdiemt beginncn 

zonder het aanroepen van de naam van 

Cod "die hemel en aarde gemaakt 

heelt, die het werk van zijn hand niet 

in de <;teek laat" 

'lk geloot, dat Cod mrj ge

<,chapen heelt. -,amen met 

aile '>Lhep'>elen, dat Hrj Jlrof.,ir A Houlc/JCII 

De vraag is, ot er vanuit 

dit geloot, dat in de mo

dcrne cultuur die de aarde 

wil hewerken en heheer

-;en qcrk aangcvochtcn i.;,, 

cigen waardcn en nonnen 

zijn te ontwikkelcn voor 

ecn vt.'rantwoordc on1gang 

met de voorwaarden voor 

het Ieven, die wij gemak'>

halve al' 'milieu' aandui

den de natuurlijke hulp

hrnnnen (water, Iucht. aar-

mil li1t en ztel. ogen. oren en aile lcde

maten. ver'>tand en aile zrntuigen hedt 

gegeven en dat Hri dat aile'> gaande 

houdt, en hovendien nog klcren en 

,choenen. eten en drinken, hui<> en hot, 

vrouw en kind. akker'> en vee en aile 

hezit. met aile' war ik nodig heh en 

met eten voor her lijt en voed'>el voor 

( ])\/ 2 <)") 

de. hrand'>tol ten). de vormen van het 

Ieven ( de <,onrten) en de leven'>kan'>cn 

die we elkaar al'> men<,en en al<> levende 

wczens ondcrling gunnen (hevolkings

dichtheid. respect voor plantcn en die

ren. natuurliJk evenwicht) Over al die 

vragen gaat her studierapport 'Schep

ping en rentmee'>ter-,chap' van her 
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WetcrN.~happeliJk ln-.tituut (WI) voor 

het CDA. Het i'> een mocdig rapport, 

dat vee\ houva<;t hredt voor een vcrant

woordc 'groene politick', die hoven par

tl)hclangcn zou d1cncn ult tc guan 

Toch Iaten zich hij dit rapport cnkelc 

kritr-.chc vragcn '>tclkn 

\, de '>Lhcpplllg'>li\o,olic, waa1· het 

van u1tgaat thcologl'>ch en ethi-.ch vcr

antwoord en kan ZIJ a!, draagvlak dre

ncn voor cen chrl'>tcn-denwuati'>ch 

llllilcuhclcrd~ 

\, hct voor,tcl 111 hoold'>luk VIII 

om lllZJkc hct mondralc lwvolklng'>

\TJJg<..,tuk rckcning tc houdcn !lll't hct 

lllJ'\1111Jlc draJgvcrmogcn van de aardc 

tc vctTllJgcn met hct -..tondpunt von de 

Roolm-katholrckc kcrk rnzakc het gc

hruik van anti-conccptrvJ' 

1-. cr ccn politick lilmoll'>ch conrpro

mi'> mogclqk lll'>'>Cll hunlan!'>tcn en 

chrr,tcnen op ha'>i'> van de uihprakcn 

van het rapport onllrcnt de rntrln'>lckc 

\\'JJrdc \\111 de nJtuur 

1 k gJ ult vocng t n ()p de ccr<..,tc vraag. 

( Jp Ill decem her I'!'! I v·oml de '>lu

dlcconlcrcntlc plaat'> drc hct \X-'ctcn

'chappclirk lmtltuut voor hct C:l )/\ 

wl)ddc aan zrrn rapport 'Schepping 

en rcntlncc'>tcr'>chap, ccn chrr'>lcn

dcnlocrat!'>cill' vr'>lc op de hooidlrr

ncn van hct nlllrcuhclcid Tl)dcn-. de 

conlcrcntrc -.prak prol dr A. Houtc

pcn m·cr de Vl'>rc op de -.chcpping 

die 111 hct rilpport vcrvat i'> /11n oor

dccl " dat hct voo1·a\ ccn -.chcp

prng,ldmolrc hctrclt en in mmdcrc 

111Jtc L'l'll .... chcpp!llg<..,thcologlc Voor 

zo'n thc{)loglc got h1j 111 zip1 Jnlct

dlllg cnkclc hmiiV'>tcncn. I k rcdac

trc v·rmlt zr)ll hctoog dnnliltc de 

mocrtc waard dat zir hct 111 drt nunl

mcr van ('hrl'>tl'll \)cnwcratl'>chc 

Vc1kcnningcn hcclt opgcnomcn 

omdat het antwoord op de hcide vol

gende vragen daarvan afhangt en be

perk me voor de twee laat-.te vragen tot 

de typi'iche milinr-a'ipccten. 

Milieu en schepping 
De milicuprohlcmatrek, waarvoor we 

tham 'itaan aan de vooravond van het 

dcrde m1llcnnium, " het onhcdnclde 

gcvolg van hct grotc Wcstcr<..,C \vcl

vaarhproJCLl, cbt met de indu'itrielc r-c

volutrc van de negentiende ceuw i'i 

hcgonncn, zo '>lelt hct Wl-rapport 

1 p. I 'l I Hct rapport heantwoordt dcze 

drergende cata'itrok voor de memhcid 

met ccn overigcn<, zecr vcrdicnstelqk 

en veclonwattend pkidooi voor ecn cy

hernctl'>chc revolutic met aile politicke 

en tcchnl'>L he imtn1mentarium dat on-. 

daarvoor tn hc'ichikking <,taat naar hct 

1nodcl van ecn duurzame wercldhui'i

houding, WZ\ann de aardc ook voor toc

kolnqigc gcncratie' voldoende vrucht 

kan hlrjvcn dragcn Hct hJ'>eert dezc 

vi'>lc op hct gclool in de Jard van de 

natuur en hct lcelmilleu als -,chepping 

Cock Hct vraagt daarorn om ecn tcch

ll<>logie die " ingehcd in cen 'ichep

prng'ilrlo'iollc en om een 'krJchten

con1hinotic van tcchnick en con1111t.Tcic, 

gcrrcht op hchoud en herqe\ van de 

-,chepping' Fn om een lcven-,stijl, die in 

J!lc'i rekcning houdt met het vruchtdra

gcnd vcrnH>gcn van Jc aardc en zorg 

draagt voor ccn rcchtvaardigc vcrdcling 

van de vruchtcn vJn de <,chepprng. Dat 

komt ovcrcen met hct l'rogram VJn 

L!rtgJng,puntcn van hct CDA· 

' ( lok de ovcrhcrd dee it in de opdracht 

tot r-cntlllCC'itcr'ichap, d1e voor haar in

houdt 

de hc'>chcrming van de natuur en hct 

natuurlqk lcelmrlieu tegen aanta'iting 

cn/ol roolhouw en de puhliekc zorg dat 

de vruLhtcn van de -,chcpping aan allen 

ten gonic kunncn komen met inhe-
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grip van onze verre naa<;te en de na ons 

komcnde genera tie-,." I l'vU art. 46, rap

port p. 15) 

Hct hegnp \chepping' tunctioneert 

hier vooral als de aanduiding van de na

tuurlijkc hulphronncn van het mcnse

lijk lccfmilieu. De thcologJsche draag

wiidte van hct hcgrip <;chepping - en 

met name van de chri<,tcliJke kernge

dachtc omtrent de <;cheppcnde Cod - " 

daarmce echter nict uitgeput en cigen

liJk nog nauwclijb ge-

wikkelingen in de moderne exegese, dit 

biJhclhoek nict Ianger als oorsprong

sprotocol met kosmologische of hiolo

gische informatie wordt gelczen, maar 

al-, antropologi-,ch hegin-,elverhaal, dat 

de relatie'> van mens en natuur, mens en 

milieu en mensen onder elkaar en mens 

en Cod in kaart brengt. Die relatic'> 

worden in veel verhalen en zo ook in 

Cenc'>is bekrachtigd in een verbond 

tu<,<,en Cod en men'>, Cod en alle !even-

den, Cod en de aarde. 

raakt. Wat i<, eigcnliJk met 

<;chepp1ng, thcologisch 

ge'>proken, bedoeJd; 

We moeten daarvoor terug 

naar het titclverhaal van 

de bijhel Cene<,is Lange 

tijd is dat biJhclbock gelc

zcn al-. ccn oor~::.prong..,ver

haal of op zip1 mimt al'> 

Het perspectief van 

de eindigheid van 

mens en de 

Daaruit volgt alvast een 

eer<,te fundamenteel in

zicht: 

len verantwoorde christe

lijke schepping'>thcologie 

impliceert cen verant-kwetsbaarheid van 

het heelal ontbreekt 
woorde '} lul11ill!bkoloqir'. 

Deze omvat echter mcer 

dan aileen miiJeu-cthische 

lccfregcls Ze veronder
in het rapport. 

cen mythc tcr vcrklaring 

van hct wcreldraad-,el. hoc de kosmos 

en hct Ieven cr CJhcrhaupt ziJn geko

nlcn. ~auwkcurigcr lczing van hct vcr

haal van Ccne-,is, al'><JOk van ver

geiiJkhare schcppingwcrhalen uit het 

Oudc Omtcn, u1t Alrika ot uit de 

Ccrmaame oertijd hedt om echtcr he

ter gelcerd. In aile -,chcpping<,mythen 

gaat hct nict zozcer on1 oor'-;prongs

vcrhalcn tcr oplmsing van het wereld

raadsel ot tcr fundenng van het 

causa!Jtcit<;principe, maar om antropo

logJSche plaatshcpalll1g: hoc de mens 

zich verhoudt tot de kmmische krach

tcn, de lcvcnde kostgangcr'> van de aar

de om zich heen en zijn c1gen 

soortgcnoten. In vriJwel aile schcp

plng'>mythcn speelt de men<; een hootd

rol, n1ccstal 111 twee'itrijd en twi<;t

gc<;prck, zo met in compctitie met Cod 

of goden. Dat geldt ook voor hct 

JllOds-christcliJkc scheppingwerhaal in 

Ccncsis. Hct is ccn vcrri)king van de 

christelijkc traditic, dat door de ont-

C I lV 2 'J5 

<,telt een religieuze basl'>houding van 

re<,pect en dankhaarheid voor de gege

vcn, gratuite -,chcppingsgaven en de 

daarin vervattc hedoelingen Cods, zo

als deze in de christelijkc doxologie 

1 dat i-, de gebedspraktiJk en de hturgie I 

tot expressie komt. Deze basishouding 

wordt in de llijbel gevangen onder het 

begrip 'Verbond' en 'RiJk Cod<,' Zonder 

deze hegrippen - die in ecn communau-

taire en narratieve structuur van gelo

ven tot een veelomvattende axiologie 

ol waardenschatting worden vertaald -

valt nict verantwoord over 'Schepping' 

te sprcken 

In hct rapport 'Schcpping en Rcnt

mcestcrschap' wordt daarom miJn'> in

ziem, vanuit de theologic en de actuele 

lczing van CencSJs (en vcel andere 

-,cheppingwerhalen in de biJhel, zoal<; 

in de psalmen, hij de prokten en in de 

wij<,heidshoeken) gezien, met een te 

beperkt en uitgekleed bcgrip van 
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,chcpping gcopcrccrd, dat zeit ccn tc 

hcpcrkt Jcicc van rcntmecqcr,chap in 

zijn gcvolg hcclt lk zal clat toclichtcn 

Hct rapport gaat uit von ccn hc,chrij

VJng van de ..,chcpp1ng, d1c ccrclcr ccn 

,chcpp11lg'tdo,olic don ccn ,chcp

J111lg..,thcologJc 1-. I let nlcc....tc van wat 

111 hoold,tuk II qaat, zou ook door 

lllct-gclovigcn <Jndcr..,chrcvcn JT<..,J1CL

tJevcl11k door gclov1gen hc,trcdcn kun

nen worden J)Jt " op ZJchzclt niet 

onvcrdJcmtcl11k en in 'ommigc opzich

tcn ook vcrnJeuwc11d. Bou\ntcncn vJn 

d1c ,chepping,ld<"olic Zl)ll cen dyna

llll'chc vi'lc op de natuur Jl, cell voort

durcnd intcracticl nctwcrk ol wch van 

ook tel ken' Wl"clcndc en lcndclc lllCLI

wc en tocvallrgc cco...,y..,tcmcn op vcr

'chdlcndc ,chaalnivcau' 1 p 2-+ 1- ,chcp

prng j<.., <..,YJlO!llCill llll't hio-JrLhltCLtl!Ur 

1 p.2/l Het rapport zcgt daarvan, dat 

hct "ccn gocd \'LTtcgcrnvoordigt cbt op 

z1chzelt hehartigd nwct worden, tcr

wdlc \'an het lunct1one1Til naar zijn LI

gen ge,chapen aard" I( I 1\lanen,chi)ll, 

( ;eplundcrdc aardc getcrgde heme I'. 

llaarn I'IHH, p. IIIH gccrtecrd op p 2-+ 

111 noot H: f let rc...,pc<. t voor de d111gcn, 

de planten de d1c1Tn, de mcmen heru't 

op de e1gen Zlll van elk ondcrdeel in d1t 

geheel - ee11 hollql'l h-lunctionccl mo

l lei e11 op het lc1t dat de natuur 111 al 

haJ.r J<..,pccten -on..., gc...,chonkcn '""· ook 

al' zc· vcclvuld1g 111 udtuur" gehr,lcht 

en door omzell hcwcrkt l'l'n <llltolo

gi,ch-thcologl'ch nwllcl llcJde motic

\Tn - de plaat' 111 de '"'11enhang en het 

gegcven karakter ,-an de wcrkeiiJkheid 

\\'aJrlll WIJ Ieven worden nonnat1el 

omvat dom nog een derclc mot1el de 

heqaamzlll dcr d1ngen client hi1 helan

gcnatwcgJng normaticl tc zijn 'l---1ct 

gJJt om hct lunLtiOilCJTll van hct llll

licu. op ;11 ZIJ!l ..,chz!lcn. naar zijn gc

'chapell aard. n1et o111 cen hepaaldc 

hl'torl'che \Cr,chlllllngworm" I p.2H I. 

Van ccn romanti<.ch 'terug naar de na

tuur' kan clan ook gcen 'J1rokc zijn, zegt 

het rapport. We kunncn CJhcrhaupt niet 

tcrug. 

We moctcn du' vooruit, vanuil ecn 

'terk tunctionclc henadcring, die wcli'

waar allcrlei <.parcncle, rc<.pcctcrendc 

kwalilicatie' kent, maar die uiteindclijk 

loch in cen milieu-cyhernetica uit

mondt zonder precedent in de gc'>chic

deni<.. Wat de 'bc<.taamzin' inhoudt 

voor aile, wat onder dezc cyhcrnetica 

doo1- nwcl, worclt nict vcrheldcrd: hct 

,lachtofterpcr<.pccticl ontbreekt. 

( H<.choon het rapport erkcnt, dat de 

kitelijkc ontwikkeling van ons Neder

land'e lcclmllieu lijkt op ccn "machine, 

die met grotc <.nclheid voortraa'>t, met 

ccn gcblinddoekte chautfcur en onbc

trou\vharc JTI11111Cil, waarvan de pa.;:;.;:;a

gicr..., "teed..., op grotcrc htla"it aan

dnngcn" lp.27) en dat "de huiclige tech

nologi,chc kocr' vooruit <.teed<. verclcr 

van de oor,pronkclijke 'chcpping-,dy

nanlick atwirkt" hhrkt aan het -,lot niet<. 

mccr van dezc hijna apocalyptische 

waar...,chuw1ngcn. [)c bclangcnLihveging 

tu"cn techniek, commeJTIC en politick 

or grond van de zogcnaan1dc heqaCJn-.;

zin dcr clingcn latJt aan hct cind weinig 

heel van de aan hct lamhchap-,hcheer 

ontlcende wij,hcden en <.preukcn over 

rc...,taurZltic en vcrvanging van hc-;cha

digde kringlopen 

lk aclll dezc vi<.ie vanuit de thcologie 

en vanuit hct bl)bcl<,c narraticl van 

Cenc<.i' - dat ook het zonclvlocdverhaal 

en hct vcrhaal van llahcl hcvat - tc 

romklcurig, tc tunctionali<,tisch, tc cy

hcrneti,ch, te wcinig rechtdocn aan de 

pcr<.oonl1jkc vcrantwoordclijkhcicl van 

mcn<..,cn en tc wcinig gctuigcn van nle

dedogcn met de ,Jachtoftn<. van de 

h1o-architcctuur. Er zit te wcinig herin

nerrng in aan Cod' Verhond, dat de 

chao<. heteugclt, de zonclc der mell'-en 

( [ )\i ]_ q~ 



overwint, de aarde niet in de zondvloed 

laat verzinken, de samenlcving der vol

keren niet ophangt aan habcl-,e dromen 

van een 01lf Po1urr Wodd. De overheer'>

endc bccldspraak van architectuur en 

cyhernetica uit de taal van hct land

<,chap-,heheer doet gccn rccht aan de 

pijn, de catastrolcn en de conflictcn. 

waarmee de joods-chri<,telijkc traditie 

niet aileen de men<,, maar ook de 

-,cheppendc Cod zelf ziet w<mtelen. 

''Schcppcn in1n1crs gaat van au'', zoal.., 

Awater zegt. Participcren in de -,chcp

ping, dat wil zeggen aandeel nemen 

aan hct Ieven. decl uitmaken van het 

gecompliceerde nctwerk van materie en 

celwee!-,els en daarin tot bewll',tzijn ko

men en tot vcrantwoordclijkheid, here

kent ook aandeel hebhen in de piJn van 

hct voortdurcndc geboortcproce<, dat 

natuur is en van het voortdurende 

-,chcppingsproces, waarmee gelovigen 

de naam van Cod verbinden. 

Cenesi-, I een kmmische ordc, door 

dit!ercntiatJC een waterschciding tu<.

sen zce en land, ecn tuin van Eden, 

planten en diercn, allcs in vaste soorten 

en patroncn en tcmlotte de mens, man 

en vrouw die de twee gezichten vor

mcn van het gelaat van Cod. Scheppen 

(b1', har<l) betekcnt dus scheiden, difte

rcnticrcn, a!zondcren. ordencn, rich

tmg geven, onenteren. Het schcp

pingsverhaal van Cen. I is de neerslag 

van reeds vergcvorderdc filosohsche re

tlectJe op de gang van zaken in de na

tuur - vermoedelijk uit de kringen van 

lsracls prie<aerelite in ballingschap in 

l'vksopotamie. de peri ode waaruit ook 

velc psalmcn stammen en de tcksten 

van Dcutcrojesaja over de schcpping. 

Zo is Cenesis een troostbock tcmidden 

van de ellcnde van ballingen en a<.ylan

ten, die ondanks hun ellcndc, zich spie

gelcn aan de zcgen van hct vcrbond en 

aan de ordencndc economic van hun 

Cod. Er schuilt in het ge

De werkelqkheid om om 

heen, of we die natuur, mi

lieu o! -,chepping noemcn 

zit vol raad<,el'>, amhivalcn

tle'>. aporiccn, chaos en 

rui<,_ Atomen en molcculcn 

zijn voortdurend 111 ecn 

gcvccht op Ieven en dood 

met clkaar verwikkcld, 

zoals Hcraklcitm en 

An<~ximamkr al wi-,tcn De 

De natuur schapene, temidden van al 

het contingente en chaoti

sche, vaak cata<,trofalc schepping noemen is 

niet genoeg, als verloop. een niet cau-,aal 

tc vcrklaren dit!ercntiatie 

en teleologie. Niet in de 

zin van ccn detcrn1inisn1e 

daarin Gods beleid 

en de criteria 
of cen voora!hedacht sec-

daarvoor niet 
nario, n1aar \Vel cen gc

richtheid. waarvan wij 

mcnsen en somm1ge dic

ren handig gcbruik heh

maken en die wiJ tot 

worden 

verdisconteerd. 
oorlog van allen regen al-

len woedt, v<Jn nature, tot in hct dicp-

-,te niveau van alles wat i-, en niet pas 

op het nivcau van mcn<,cn en volkeren 

Precie'> met dit wankelc evenwicht, met 

de amhivalcntic<. van de natuur en de 

hromheid van hct mcnsclijk Ieven en 

de menselijke cultuur confronteert on<, 

de lliJhel. met name in Ccne<.i<.. Llit het 

tolm IP!II,o/Ju - de chaos - van de materie 

ordcnt de schcppende Cod volgen<. 

( \)V 2 q.::; 

ben leren 

elhciency hehben omgczet door onze 

technologic, tegen aile wettcn van ver

val en vernictiging in. Van oudsher 

heeft hct geloof van Israel, dat wij 

chri-,tenen hcbbcn gecr!d en 1n het 

voetspnor van .lezus hehbcn heriJkt, 

voor dit scheppcnde <,poor van Cod in 

de wissclvalligheden van de natuur het 

woord zegen gcbruikt, /JembJi,, dat a\-
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len:erst hetl en weldaad uitdrukt en dat 

daarna ook dankhaarhcid hctckent, in 

het N1cuwe Te.,tament vertaald al., eu

chari'>lic 

Allcreerst hetekent dit, dat we hevrijd 

worden van onzc waanidcecn omtrent 

de door on.,zell geordende en hcheer'>

hare natuur We Ieven van meet al aan 

1n ecn uiter'>l wankel cvcnwicht, op het 

schcrp van de "leek tu.,.,en gehruik en 

m"hru1k van de natuur lr hcstaan geen 

goudcn l1Jdcn van harmonic met de na

tuur in het verlcdcn, noch in de toe

komst. I )c apocalypti"he tcbtcn van 

(Jude en ~1euwe Te.,tament waar"hu-

1\'Cil Oil'> voor d1t vermctcl vcrtrouwen, 

door te WIJZen op de mogcli1kc cata

~trokn. Lr 1~ gccn cnkclc garantic dat 

hct gocd alloopt met de aardc ol met 

het heelal ln hct " zekcr. dat het met 

ieder van om slccht alloopt, om met 

1\ l1das I )ckkcrs te '>preken. Het per

spectiel van de e1nd1ghe1d van om Ie
ven en de kwehhaarhe1d van hct hcclal 

<llllhreekt 111 het rapport. I let kan, naar 

h1ihcl.., gctutgcni'->. op Z1JI1 hc..,t gocd zd

lopen met de mem e11 met de wereld 

door de hcT"heppende en vernleuwen

de kracht van Cod Fn lllltMen past hct 

om mededogen te hehhen met hen die 

slachtolkr zijn van catastrokn en wan

heheer en om pr1onteitenplaatje op de 

slachtolilTs te nchten. I laarva11 "111 d1t 

Voor de 

verandering van 

levensstijl wordt in 

het rapport weinig 

concreets 

aangedragen. 

rapport gccn ..,prakc 

Vcrvolgem hetekent dit 111-

Zicht 1eh voor het heeld van 

de ITntmentcr, dat in hct 

rapport aldus " ingevuld. lk 

u tecr 

tevredenhe1d met het no

d1gc, van zorg dat de vniLh

tcn van de ..,chcpping Jan 

allen ten gocclc komen en 

het appcl dat van het rent

mcc...,tcr-,chop uitgaat naar allc mcn..,cn 

om de ..,chcpping JJ!l de groc1 en 111 

bloei tc helpen houden" (p 33) 

Het rapport mccnt dat daarmee een 

lundamentelere en mccr gcspecihceer

de christelijke henadering van hct mi

lieuprohlccm gegcven is dan hct begrip 

duurzame ontwikkcling. 

ll11 d1t rentmeestcrschap past "noch ccn 

antropoccntrische cxploitatiedril t, 

noch ecn kosmische gcliJkstelling tus

scn men'>, dicr en plant" zegt het rap

port I p 30 I "De hijhel worclt mis

ver<,taan als men cr een opdracht tot 

. exploiterend hecrsen over de natuur 

in lcest" We kunncn met ons hczit niet 

doen wat we willcn. 

In deze eulnomische heeldspraak 

wordt in hct rapport ook nog het kla'>

'>ieke hecld van de mens als hchccrdcr 

van Cods schepping uit Ccne-,is inge

woven· de mcm moet de '>Chepp111g he

waren, maar ook hehcrcn, dat wil 

zeggen temmcn en ontwikkelen, ten 

hate van de mens en ter ere Cods. Het 

rapport noemt dat de comtructieve zij

de van het rentmeesterschap en waant 

zich daarmee ook op hijhclse grond 

'PI hi. I let rapport wil vooral niet cul

tuurviJandig overkomen ol de techno-

logische ontwikkeling stopzetten. 

Hulphronncn niet ontginnen, tcchni

sche mogclijkhcden Iaten hggen, die 

wellicht in de toekomst het Ieven van 

nlliJoenell zullcn redden, is immers het 

hcgravcn van de talcntcn, waarn1ce ge

woekel·d moet worden, naar de parahel 

vanlczus in Lubs I'J. 

Het hceld van het rentmecsterschap als 

'Jolllinilllll lrtTdc' wordt in hct rapport dan 

ook niet, zeds traditioneel het geval 

was, opgchangen aJn Cen I ,28 het 

cnste scheppingsvnhaal maar aan 

Cen.2. 15, het verhaal van de tuin van 

!:den. Voorh aan cnkelc tcksten 111 het 

N1euwe TestZimcnt, waarvan de belang

ri,kste, de parahels van icZL"' u1t Lukas 

12 e11 16 echter niet worden uitgelcgd. 
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In Cen. 1.2H is srrake van Cods zegen 

over de mens, man en vrouw. aan wie 

vruchthaarheid wordt heloold en macht 

over de natuur en een specifieke plaat'> 

in de voedselketen In Cen. 2,15 is spra

ke van het hewaren en heheren van de 

tuin van [den. 

De verwijzing naar Ccn. I ,28 is ver

moedelijk weggelaten. omdat door de

ze tekst de kritiek or het christelijk 

scherping'>gelool is onthrand in de 

vroege eco-filosofie van het eind van 

de ze<,tiger Jaren (\.ynn White, Carl 

Amery J .~laar Cen. 2.15 brengt ons. 

dunkt mij. van de regen in de dnrr. In 

het eer<,te. veel meer doordachte en 

vee\ minder mythische schepringsver

haal, het zogeheten zevendagenwcrk, 

komt de mens pas laat aan bod. In het 

tweede draart alks om de men<,: eer<,t is 

er de mem, dat wil zeggen de man, uit 

aardc geboebeerd, daarna de tuin van 

planten en dicren, rivieren. goud en 

ede\-,tenen en temlotte zelts vrouwen. 

Aile elcmenten van de commercie zit

ten er al in' De natuur is a\ geheel 111 

cultuur gehracht en de centrale plek 

van de men<>, lee<> de man gewaarborgd. 

Van de nieuwtestamentische parabels 

van lcZLt'> wordt we\i<,waar crkend, dat 

deze uiteraard niet over rentabiliteit en 

welvaartsvermeerdering gaan, maar 

over vcrantwoord handelen van men

<,en tegenover elkaar en tegenover Cod, 

maar wat die verantwoordelijkheid dan 

inhoudt wordt niet gezegd. Dat het in 

Lukas 12,--12 ev( = Mt.24,45-51) om 

cen beheerder en knecht gaat, die aan 

allen or tijd hun rant<>oen koren geeft, 

znu als heeld voor een waarachtige 

Hunu111okoloL}ir toch zecr bruikbaar zijn 

gewee'>t. Fn dat het in Lukas om een 

onrcchtvaardige rentmeester gaat, die 

zich nict houdt aan de regels van het 

gangbarc econonli'-;chc verkcer, n1aar in 

Ieite gerechtigheid oelcnt door te han-

UJV 2 'J:i 

delen volgem de regels van 1\\ozes' 

Wet (en die de <>chulden halveert, om

dat verdubheling van schuldla<>ten in 

feite de ontduiking inhield van hct ren

teverbod), zou voor een rcchtvaardige 

economische orde en beteugeling van 

de groci-n1cchani~n1cn in ons cconotni

<,che '>ysteem en daarmee voor het mi

lieubeleid evenzecr betekenisvol zijn 

gewee<,t Dat Lukas 19 - de parabel van 

de talenten - in dit verband niet wordt 

genoemd is eveneens opvallend, omdat 

juist deze parabel het gedachtengoed 

van de rentmeester na Adam Smith en 

ook hij Abraham Kuyrer heelt ge

kleurd: 

"De <>cherping is een gave Cods, niet 

het eigendom van de mens en de mens 

moet de goederen die hem aldus ge

schonken zijn naar Cod<> bedoelingen. 

dat wil zeggen met rendement, behercn 

(rapport p 30). 

Het beeld van het rentmeesterschap 

blijlt in het rarport aldu<, in de econo

mische verhouding tot de natuur ste

ken. En zo lijdt het rapport als geheel 

dunkt miJ aan een economistischc blik

vernauwing. De kernvraag luidt, twce

maal zelts, :"Is er een economi<>che orde 

denkbaar die het milieu resrecteerP" ( p 

II en I o) F:n de uitkomsten bestaan 

vrijwel uitsluitend in economische <,tu

ring'>- en bijsturingsmechanismen. De 

culturele factor en de demograhsche 

factor hinken na in het rapport als 

hooldstuk VII en VIII - ondanks de roer 

om een veranderde levemstijl en zells 

een mondiaal ethos aan het begin (p. 15 

en 19)- en er wordt een <,terk terughou

dende en terugtredende rol van de over

heid in beplcit. De rentmee<,ter van het 

milieu is dus in dit raprort op zijn be<>t 

een verlichtc entrepreneur, die aan zijn 

mce<,ter jaarlijks aileen maar gunstige 

bedri)fsre<,u\taten heeft te melden. 

n 

I 

z 
Cl 

m 

z 

m 

z 
-1 

m 

n 
I 

)> 



I 

'J. 

z 

z 

z 

J. 

lk zou daarom willen henadrukken, dat 

het heeld van de rentmee<,ter ook dat 

van de wachter in z1ch houdt. Het he-

warcn vJ.n de '-lLhcpptng i-, mccr dan 

het plukken van de vruchten, het i'> 

mecr dan het hoeden van her kapitaal 

•:n ouk mee1 da11 het werk van een 

'""rt vcredelde 1achtopz1e!ler en na

tuurhelcld.,planner, d1e de wikl<;tand 

aJnpa<..,t oan de <..,Ctzocncn, de dcnlogra

ll\che ontwikkel1ngen 1n de gaten 

houdt en wlidgme1 van hepaalde '>OOr

ten voorkomt. Nee, de rentmee'>ter a!., 

wachtcr houdt toez1cht op het rei len en 

zelien van mem en d1cr. houdt de teke

ncn dcr ttJdcn 111 hct oog waakt waar 

andcrcn ...,]Jpcn en kondigt ttidig gcva

rcn aan Zorg <..,tJat hii zo'n rcntnlcc-.tcr 

hoger in zip1 vaandel dan win'>l ol elti

uencv Het kreupelc dicr en het veri o

ren '>chaap krqgen zeit., meer aamlacht 

dan de vctte ram e11 de veelhelovende 

lanllllelJe'. lk wachtcr 1\ n1et L'Cn han

del,agent. d1e loert op de hoog\te prii'>, 

noch een huurl111g, die n1et echt on1 de 

-.,pullcn gcclt maar tcmand d1c zorg 

draagt aJ, plaahheklcdcr. I'Icdlllll I)", 

d1e ook voor Cod rekemchap nwet al

lcggen voor ZIJn helcid ( )n., i'> een op

drZicht, lllZtllc.L1at en rocptng gcgcvcn, 

waann we gctc-..t zul!cn worden, gccn 

vrqhnel ol blanco cheque d1e WL' naa1 

e1gcn hcv11HJ van zakcn kunncn lnvul

lcn I lc natuur .,chepp111g noen1en 1\ 

daarom llll't gcnocg. a[.., daann C~od..., 

heicld en de UJtena van Cod., helcJd 

n1ct wo1·den verdl\contecrd 

Temlotte deze vcrant\I'IlOJ-delqkheJd 

vJn de rcntmcc...,tcr zal llJct worden gc

mctcn J.J.n hct net to rc...,ultiJJt, maar ZlJ.Il 

de ILil\te intent1e ZiJ i'> ecn pcr.,oon!JJ

ke vcrantwoordelqkheid. die echtcr 

colleuieve zorg'>y'>lCJllen niet UJ!'>Iuit 

!Jat geldt ook voor de pohtieke vcrant

woordelqkheJd van helcJd,makcr, op 

aile niveau' van hct !wliticlliii: arheider'>, 

werkgevers, weten.,chapper'>, be'>tllur

der-,, rarlcmentaricr'>, wetgever'>, rech

tcr'>, orvoeder<,, gezondhcid<;werkers, 

pa'>loJT'>, 111 a! hun vertakkingen. Aileen 

door de gczamenlijke inzct van a! deze 

hemepcn ~ in de l.uther<,e traditie i-; her 

hemep van de mem de plek van zijn 

verantwoordclijkheid cora111 Dco, dat wil 

zeggen voor her aangezicht van de 

Cod van hct Verhond kan de zorg 

voor een gezond en optimaalleetmilieu 

ge'>talte kri1gen. De techni-,che en poli

tJekc cyhernetica of <,tuurmamkunst die 

daarvoor nodig is milieuheleidsrlan

ncn met grcno.;wiJardcn, '-;trcefwaardcn 

en niel te vergeten rampenplannen 

kan aileen werken, a!<; ze een breed 

maalschappcliik draagvlak hebhcn en 

gcpaard goon n1ct voortdurcnd n1orcel 

hcraad Up dat tcrrein i'> een brede 

maat'>chaprel!Jke di-,cuS'>ie gaande en 

groeit gelukkig de '>Oualc controlc. Mit 

dunkt dat de '>laat van deze zorg- in de 

verantwoordelijke heroep'>uitoelcning

de zorg n1oct z1jn van de ~ocialc zorg

...taat 

Be.,raren or het onderwiJ' en her vor~ 

ming'>wcrk i-; dan ook de .,Jechtste 

dien'>l die de overheid aan de zorg voor 

het lcclmilieu kan hewijzen, of een ka

hlllC'l nu paar'> ol rood of groen of 

grocn-w1t z1ct. 

''Vo!.,taan met technl'>che oplmsingen 

onder voortzdting van de leven<,<,tijl a!-; 

tot heden gehruikclijk, lijkt niet mecr 

mogeli,k", zo <,telt de in Ieiding( p. 15) 

Maar voor deze verandcring van le

vcn""tijl wordt wcinig concreets aange

dragcn. Voor de opvocding en vorn1ing 

van vcrantwoordelijke burgers wordt 

slccht., cen lractie geinvesteerd van de 

heplcitc cvhernctJca. 

AI., het gaat om "wat de bijhel ons inza

ke het milieu en de milieuzorg leer( 
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lp.21 I valt cr du-; vanuit de bijhclse 

schepping-;gcdachte, bij aile positicve 

gedachten, die het rapport aanreikt, 

nog wei war meer te zeggen, dan het 

rapport do<:t 

Milieu en bevolkingspolitiek 
Vanuit dt: gedachte van her Verbond 

vall ook iel s mecr te zeggen over de 

omvang en de groei van de wcreldhe

volking en over een christelijk besel 

van verantwoordeliJke procreatie. Op 

de onlangs alge-;lotcn wereldhcvol

king-;conlcrenlie in Cairo heell de 

Rooms-katholrcke atvaardiging van het 

Vaticaan ecn soepeler -;tandpunt ingc

nonlen ten aanzicn van de concrete 

programma\ van bevolkingspolitrek, 

die nret overecmtemmen met het 

<,landpunl van de Rooms-katholieke 

kerk inzake het gehruik van anti-con

ceptiva. 1\kn acht kenneliJk de nood

zaak van hevolkingspolitiekc program

ma's en gezamcnlijke stnjd regen mens

onwaardigc bevolki ngsprogrtHllnla's 

zoals ongelimiteerde ahortusmogelijk

heden - belangriJkcr dan de wiJZC waar

op individuelc mensen tot geboorte

hepcrking en gezirNTgulcnng komen. 

In eigen kring geldt wat drt betrdt 

sinds lang, dat ook inzake verantwoord 

ouderschap en gezin<,planning het ei

gcn gcwctcn van de gclovigcn preva

lent hoven de algcmenc voorkcur voor 

cen -;ysteem van zogchctcn natuurlijke 

gcboortcregcling hoven hct gcbruik 

van artihciclc anti-conccptiva. l'ersoon

lijk hen ik van mcning, dat de kloot tus

sen ohJecticve leer en de vcrwijzing 

naar hct persoonli1ke gewcten in deze 

te grool i-. gewordcn en dat het <,\and

punt van de meerderheid in de advies

commi<,<,ie over deze kwe-.tie die door 

Vaticanum II in het Ieven was gcroc

pen, en dat de<,tijd<, door Paulus VI nict 

" ovcrgenomen, than<, otticieel be-
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krachtigd zou dienen te worden, niet 

aileen met hct oog op hct bcvolkings

vraag-;tuk, maar ook vanwege het ge

vaar van AIDS-vcr<,preiding, van 

vcrantwoord seksueel gedrag in hct al

gemeen en vanwegc de ongeloot- waar

dighcid van de kloot tu">en leer en 

Ieven van de meesle katholiekcn op dit 

punt. Bovendien zou het legitieme ver

zet tegcn ccn tc ruin1c abortu<.;\vetge

ving er geloolwaardiger door worden. 

Maar zeit-. als men het othcielc stand

punt deelt en aileen natuurlijke metho

den van geboortenregeling gcoorloofd 

acht, i-. er aile reden het aantal nakome

lingen beperkt te houden en le streven 

naar ecn stabielc, ot zelh, verminderde 

populatie, overal ter wercld, waar de 

belasting van het leelmilicu door de bc

volkingsdichthcid tc groot is gewor

den. 

Er vallcn aan het rooms-katholieke 

standpunt gcen argumenten tc ontlenen 

voor hct ontlopen van persoonlijke ver

antwoordelijkheid voor een te snelle 

bevolkingsaanwas. Er zijn vanuit mi

lieu-oogpunt dan ook politiekc rnaatrc

gclen nodig, die tot stabilisatie dan wei 

heperking van de bcvolkingsgroci aan

zetten, al zal cr van dwang geen sprakc 

moge zijn. Hct zou cen karikatuur van 

Gen. I ,2') zijn, als de rocping Cods tot 

cen cigen verantwoordelijkheid van de 

mem inzakc de procreatie dre daar is 

uitgezegd, zou lciden tot onbeperktc 

groei van de wereldbcvolking ol tot 

overheersing van aile Ieven door de 

mcnselijke soort. Zo kom ik tot cen 

tweede these 

l'rocreatic is er voor de voortplanting 

van rnenswaardig Ieven, niet van cen 

mensontcrende ontwikkcling van een 

monocultuur van de mcn<,cnsoort, die 

op de totalc genocide van het Ieven 

zou uitlopen 
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Mens en milieu: de mens in het 
midden? 
H1crhoven hch ik geqeJd, dJt JJ!l het 

hiJIKI<;e hegin<;elverhJJI VJn Cenc<;i<;, 

WJJrlll hct chr"tcliJk geloot 111 de 

'>chcpping Cod, i'> vcrJnkcrd ecn Jn

tropologi,chc piJJt'>hcpJiing von de 

mem ten grond<;IJg l1gt I lJt i<; cchtcr 

llJCt hetzeltdc Jl<; ccn Jntropoccntri'>che 

piJJt<;hcpJIJng, d1c in de iJJhte dcccn

niJ zovccl kritick hcdt gckrcgcn In de 

h!Jhel <;tJJt n1et de men<; zondcr mecr 

ccntrJJI. mJJr de men<; 111 rciJtie tot de 

<;chcppcndc Cod, de mcm Jl<; pJrtncr 

111 hct Vcrhond. Len ceo-

he'd vJn de Jlonwattcndc ledstecr van 

de mem en aile lcvcndc soorten. Het 

hegrip schepping (crwlura I voegt daar

JJ!l hct theocentrischc clement van de 

hetrekking van de wcrkeli)khcid met 

Cod ol godcn toe, hinnen de J!)J)ds

chri<;tcliJkc traditic mt:t de cnc Cod, uit 

wic en tot wie aile, is geschapcn. Aile 

drie de termcn Z!Jn dus de uitdrukking 

van cen mensel1jkc positiehepaling en 

,Juitcn clkaar vol<;trekt niet uit. Zornin 

al, de thcocentri<,che optiek zich bovcn 

de memelijkc pmitiehepaling kan ver

hellcn. zo min kan dat ecn ccocentri-

sche optiek. Het grote 

centnsche piJJhhcpJiing 

VJn de men'> doet dJJrJJil 

evenzccr Jlhrcuk al, ccn 

J n t rop< Kent ri'>L he. 

Er zijn politieke 
aantal kwaliticatie<; dat W 

Achterberg (in zijn hiJdrJ

gc in 'I\1ilicuhclcid, normJ

tid hezicn', p 53) 1 hij de 

door hcn1 ingcnon1cn cco

ccntrische posit1c moet 

aCJnhrcngcn bcve~tigt dcze 

these: ook hij de ecocen

trische opt1ck mag de 

n1cn..., intcrvcniCrcn, valt cr 

niet<; uit de regcl<. VJn de 

nJtuur Jt tc lciden voor de 

maatregelen nodig 

die tot stabilisatie 
AJn de cu>LCJ1tn'>chc pml

tic 111 de milicu-cthick, d1c 

aan de nJtuur ccn lntnn

"cke WJJrdc tockcnt en 

d1c zich Jizct tcgcn de Jn

tmpo- ol h!(>ccntnschc hc

nJdcring, die JJ\1 hct 

md1cll voorJI de waJrdc 

dan wei beperking 

van de 

bevolkingsgroei 

aanzetten. 

VJn de nJtuur Jl<; '"k"' vJn Jilc Ieven. 

met nJmc VJ!l de mcm Jilcc<;t, ligt 

!111111..., lllZICJl<.., hovcndJcn ccn ongcld1g 

dJicmmJ ten grond,IJg dJt ook hct 

rJpport Schcpping en Rcntntec'>ter

'LhJp tc"tcrt \X:JJrde tockcn11111g i'> 

lllllllcr..., per dclinit1c ccn antropologi

'>Lhc JUivitcJt I )c kwJililcJtic VJ!l de 

\\crkci!Jkhc!d WJJrlll WIJ Ieven en WJar

vJn 1\'JI dccl uitmJkcn Jl, IT'>JKCticve

IIJk nJtllllr n111ic·u ol '>chepping drukt 

reed' ecn lum!Jmc11telc mcn'>ei!Jkc 

WJJrdchcpJIJng Lilt de JJnduJdJng 11J

tuur 1111 tcgcn-.,tclling tot tLTillCn J.]<.., 

kmm<h. hcciJI, rumtte ol ge<;chicdcn"! 

drukt reed, de lum!Jmcntclc hctrckkmg 

JJn vJn de men' tot de wcrkeliJkhcJd 

wooruit \\'11 worden gchorcn en zijn in

gewcven. llc term milieu vcrstcrkt d1t 

VJmbar ll11Jn dercle the<;e: 

NJtuur-, men<,- en Cod,beeld correle

ren en zijn gccn van Jilc lm vcrkr!Jg

hJar 

W1c over de nJtuur en hct milieu Ji<; 

<,chcpping '>preckt ontkomt gemakkclij

kcr JJ!l hct dilcmmJ men<, contra nJ

tuur dan wic dat nict doct. Otschoon 

de '>chcpping'>idce niet <.pccitick Joods

ot christcliJk " er Z!Jn vclc schep

ping<;traditics ot kosmogoniecn van 

rcligJcuze aard !ll<Jakt reed" de algc

mccn-religicuze scheppingsidce mens 

en natuur '>amen JihJnkeliJk van cen 

hovenmcn,ei!Jke Jctor ot bctor: er ont

<,\JJt ccn buitenperspcctJd, dat de zui

vere utdltJri'>tischc grondhouding ten 
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opzichte van de natuur verwerpt men

-,clqk nu en menselijke lust worden 

door dit huitc:npcr<,pectief gelcid en zo 

nodig getcmperd. 

Achterberg gedt in zijn <;amenvatting 

van de vcr-,chillendc mcnshcelden en 

grondhoudingcn die aan n1ilicugcdrag 

ten grond<>lag !tggcn - de heerscr, de 

verltchrc dc<>poot, de rentmcc'>ter, de 

partner en de parttcipant- de volgendc 

om<,chritvtng van de houding van de 

rentmec<,teL 

"L)c rcntn1ecstcr is gecn eigcnaar van de 

goedcren die hit heheert, maar hij be

heert namen<> ecn in'itantie, bijvoor

heeld Cod ol de mcn-,hcid ... aan wie hit 

vcrantwoording i'i ver-,chuldigd. \)c 

rentmee<>ter hewaart en beheert het ka

pitaal ide milieugehruibruimtc, zcgt 

het Wl-rapport, AH I en mag van de 

rente lher vruchtgehruik, AHI gebruik 

maken, mit<> hij niet intccrt op her kapi

raal" 

lk mecn tc hebben Iaten zicn, dat dir 

hecld van de rentmee<;ter onvoldoende 

draagvlak biedt voor hct milieuheleid 

en dat her vanuit de chri-,telitke tradirie 

ander'> moct worden mgeklcurd vanuit 

her concept van de gerechtigheid dan 

wei aangevuld door andere heelden, dte 

de pijn\ijkc en vaak cata<,trolale a<,pcc

ten van het mcmc\ijkc Ieven in de na

tuur en met de natuur en de per'ioon

lijkc verantwoordelijkheid van allen, ie

der 111 zqn ol haar eigen berocp voor 

ogen houdcn. 

Hct hegrip 'intrinsiekc waarde van de 

natuur' i-, evenzeer al<> het hegrip 'rent

mce-,ter-,chap' tc ambivalent om a\<; zo

danig uitgangspunt te zijn van de 

waarde-,chatting, waarop elk politick 

beleid en clkc partitkcuze zipl geba

<,ccrd. C:hri<>tenen en humani<;ten delen 

tham de kritiek up het antropoccntri<,

mc en veroordclcn de leer van het domi-

11111111 terrae a\-, daaronder ongclirni-

( l )\I]():'\ 

tccrdc exploitatie van de aardsc hulp

bronnen, ongerernde bcvolkingsgroei 

of hct handhaven van de status quo van 

wclvaart en technologic worden vcr

staan. Christenen en hurnanisten zou

dcn elkaar echter ook diencn te vinden 

in de afwijzing van ecn volstrekt holis

rne, dat de traditioncle hierarchic tus

<,en men'>, de lcvende natuur en de 

kmrni'iche matcrie zou willen verruilcn 

voor hct idee van een gelijkwaardig 

partnerschap tu'iSen aile tactoren van 

het lcdmilieu of die van een 'mor<~1 com-

111Hitity' in de biosfeer. 

Besluit 
lk hesluit met een tood-, gehed. dat 

tmjm mziens de bcdoclingcn van het 

christclijke vertoog over de Schcpping 

Cuds beter wecrgedt dan mijn '.chame

lc woorden: 

''Cczegend zijt Cij, Adonai, onze Cod, 

koning van de wereld, 

die het Iicht formeert en de duisternis 

<>chept, 

die vrede maakt en aile dingen -,chept, 

die Iicht geeft aan de aarde 

en aan allen die op haar wonen, in 

harmhartigheid 

en die uit goedheid, 

elkc dag en voortdurcnd 

de wcrken van uw <>chcpping vcr

nieuwt ... " 

flroj.dr. A HoutefJCil ( 4 J) 11 l·oollls-k,rtboliek 

thcolooi), als booqlm~<n orcumwicil ucrho11de11 

111111 de Jaculteit (;odt;clecrdlmd um1 de 

U!uurrsltcit Utrecbt c11 directcur 1h111 hct 
l11tcnmiuersit11ir lr1stituut uoor i\1iss10lot}ir w 

Clrcliii1C11ica tr Utrecht. 

Noot 
l \'x;r Achterberg ,\1dtcuprobkmatH:'k en houdln

gcn tegcnovcr de natuu1' In .\1 1\lentzcl 1 red 1 

,\JJ!indJcicici, lltlfl11di1C[ ]JCZICii \.ctden ]()<)~I, p 1~· 
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