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Met een mentaliteitsverandering 
de patstelling doorbreken 

De internationale concurrentie legt een 
zware druk op het politieke leven. Om de 
patstelling te doorbreken, waarin de poli
tiek nu nog verkeert, is een mentaliteits
verandering noodzakelijk. Die kan wor
den afgeleid van een fundamentele visie, 
maar evenzeer totstandkomen doordat 
men zich het dramatisch karakter waar
mee het milieuprobleem zich opdringt 
realiseert. 

Het milieuprobleem is ongetwijfeld een 
uitermate dringend probleem dat op 
termijn gevolgen heeft voor het voortbe
staan van de mensheid. Het is daarom 
geen probleem naast andere problemen. 
Er is nog een andere reden waarom het 
niet als een apart probleem kan gezien 
worden. Het is een probleem dat ook 
heel onze cultuur in al haar aspecten ter 
discussie stelt. Het ontbreekt in onze 
cultuur aan een totaalvisie. Recht, poli
tiek, economie, techniek, godsdienst 
staan er naast elkaar alsof ze met elkaar 
niet veel te maken hadden. Zo er al van 
een totaalvisie sprake kan zijn, dan was 
het een tamelijk onbewuste maar daarom 
niet minder fatale. Het was de visie van 
de techniek. Bij herhaling werd door 
denkers van de meest diverse oriëntaties 
- G. Marcel, M. Heidegger, E. Levinas en 
anderen - de technische visie op de hele 
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werkelijkheid aangeklaagd als de grote 
fout van onze cultuur. De gefragmen
teerdheid van onze cultuur evenals de 
overheersing van de technische visie 
hebben de mens blind gemaakt voor het 
mysterie, voor de afwezigheid van een 
diepere dimensie en een bewuste ge
richtheid op de totale werkelijkheid. Ze 
hebben geleid tot de profanatie van de 
wereld. 

Het kan echter niet helpen om de 
traditionele christelijke visie ter hulp te 
roepen om redding te brengen in deze 
situatie. Het traditionele christendom is 
wellicht tegelijk mede oorzaak en slacht
offer van die culturele kortzichtigheid. 
Binnen het christendom werd meestal 
over de verhouding tussen God en we
reld te dualistisch gedacht: wij zijn hier, 
God is ginder. De wereld van het heilige 
en het profane werden eveneens als 
gescheiden werelden ervaren, geen 
concentrische cirkels, maar naast elkaar 
gelegen gebieden. God werd daardoor 
voor de mens een buitenstaander en de 
natuur werd er door ontledigd, geprofac 

neerd. Het is daarom niet voldoende te 
verwijzen naar de vertrouwde wereld van 
de christelijke traditie om de crisis van de 

Prof. dr. D.F. Scheltens (1919) is emeritus hoogleraar 
van de Katholieke Universiteit Niimegen. 
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Westerse cultuur te verhelpen. De ker
ken zelf hebben behoefte aan een her
nieuwing van mystieke diepgang. Er 
moet in onze cultuur een nieuw religieus 
besef groeien dat de mensheid, de we
reld, de natuur en de wereld van het 
religieuze of van God niet náást elkaar 
staan, maar dat alles van die ene alles
omvattende werkelijkheid is vervuld. De 
hernieuwing van de religieuze dimensie 
in onze cultuur kan dus niet betekenen 
dat de verdwaalde schapen worden te
ruggeroepen naar de bekende schaap
stal van de kerken; zij betekent evenzeer 
een innerlijke vernieuwing van de kerken 
zelf. Die vernieuwing zal er onder meer 
in bestaan de wereldse dimensie van de 
christelijke spiritualiteit te erkennen en de 
christelijke spiritualiteit te verbinden met 
de finaliteit van onze zogeheten profane 
cultuur. Ze zal de mensen ook bewust 
maken van hun verantwoordelijkheid 
voor de hele wereld met in begrip van de 
generaties uit een verre toekomst. 

De verantwoordelijkheid inzake milieu 
berust natuurlijk niet alleen bij de kerken 
of de traditionele godsdienst. Ze berust 
bij alle cultuur-dragende instanties. Ze 
berust ook en evenzeer bij alle a-religieu
ze bewegingen, die zich duidelijk reken
schap moeten geven van hun fundamen
tele totaalvisie op de wereld. Ze zullen 
dan vanzelf zich moeten afvragen, of hun 
zorg voor het milieu niet een houding 
van behoedzaam respect oproept die 
wellicht een religieuze duiding vraagt. 

Heel deze gedachtengang berust op 
de mening dat de sfeer van het gods
dienstige volstrekt niet kan worden opge
vat als een inhoudsloze of zelfs ver
vreemdende superstructuur, zoals Mar
xisten veelal hebben gedacht. Een cul
tuur berust altijd op een fundamentele 
visie die de sfeer oproept van het reli
gieuze. Die fundamentele visie moet 
echter niet worden gezien als een ach
teraf interpretatie die alles laat zoals het 
was. Ze zal slechts echt zijn in de mate 
waarin ze de bezielende inspiratie wordt 
van de hele culturele wereld. 

In deze beschouwingen werd nu wel 
de indruk gewekt alsof de redding van 
het milieu vanuit een fundamentele visie 
zou worden 'afgeleid·. Het belang van die 
fundamentele visie ten aanzien van het 
milieuprobleem is echter niet in één rich
ting op te vatten. Het dramatisch karakter 
waarmee het milieuprobleem zich op
dringt, de noodsituaties die op zovele 
plaatsen ontstaan en voor de toekomst 
worden voorspeld kunnen evenzeer tot 
bezinning brengen, de noodlottigheid van 
de overheersende technische visie doen 
beseffen en een andere cultuur oproe
pen. 

Utilitarisme 
Deze beschouwing mag niet de indruk 
wekken dat het milieuprobleem te herlei
den is tot een levensbeschouwelijke 
houding. een totaalvisie op de werkelijk
heid. Zoals al gezegd is het milieupro
bleem allesomvattend. Het slaat zowel 

'Rentmeesterschap wil zeggen dat de mens zorgvuldig moet omgaan met 
zijn of haar omgeving. Die omvat niet alleen het natuurlijke milieu, maar 
ook de omgang met gaven en talenten op het gebied van wetenschap, 
techniek, arbeidsverdeling of cultuurvorming. Rentmeesterschap duidt op 
verantwoordelijkheid voor het bewaren van het milieu en van al haar 
bewoners: mensen, planten en dieren. De natuur is gegeven om ervan te 
genieten, van haar vruchten te leven, maar ook om deze mogelijkheden 
in tact te laten en te bewaren voor volgende generaties.' 
(uit: Ontwerp-Program van Uitgangspunten. pagina 14) 
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op de nationale als de internationale 
politiek, de verdeling van de wereldrijk
dom, de relatie tussen arm en rijk, de 
beperktheid van de grondstoffen, de 
kwetsbaarheid van de natuur en ook de 
economie. De levensbeschouwelijke to
taalvisie. waarover sprake was, staat 
trouwens ook niet op zich, ze is even 
omvattend als het milieuprobleem zelf. 
Het zijn twee problemen die zowel de 
hele theoretische als de hele praktische 
zijde van onze cultuur betreffen. Wan
neer al werd gezegd dat in onze cultuur 
de deelaspecten - recht, politiek, ethiek, 
economie, godsdienst - zich in zekere zin 
hebben losgemaakt van elkaar, dan 
betekent dit niet dat ze niet elk hun eigen 
inbreng moeten hebben. Het zou dwaas 
zijn over de economische aspecten van 
de ecologische problematiek te willen 
meespreken zonder de daartoe vereiste 
competentie. 

Het milieuprobleem wordt 
te zeer benaderd als de 
mogelijkheid om de 
bestaande situatie zolang 
en zo goed mogelijk In 
stand te houden 

Om die reden wil ik mij niet begeven in 
een discussie met het artikel van dr. A.J. 
Vermaat. Ik heb wel de indruk dat het 
milieuprobleem te zeer wordt benaderd 
als de mogelijkheid om de bestaande 
situatie zolang en zo goed mogelijk in 
stand te houden. Een aldus begrepen 
utilitaristische benadering lijkt me ontoe
reikend. Vanuit een respectvolle houding 
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ten aanzien van het milieu zal het bere
kenen van toekomstige evoluties en 
toekomstmogelijkheden in verband met 
economische groei, beschikbare grond
stoffen, toegebrachte schade enzovoorts 
helemaal op zijn plaats zijn. Het hele 
gebied van het economisch onderzoek 
zal echter steeds moeten indachtig blij
ven dat het gaat om de omgang van de 
mens met de natuur, de relatie van de 
volkeren onder elkaar, de rechtvaardig
heid in de wereld. Die fundamentele 
doelstellingen zullen toch altijd richting
gevend moeten blijven voor het econo
misch handelen. 

Patstelling 
Het feitelijk heersende politieke leven -
zowel op nationaal vlak maar nog meer 
op internationaal terrein - blijkt onbe
kwaam om het milieuprobleem te be
heersen. Daar ligt het zwaarste prak
tische probleem. Ik zei reeds dat het mi
lieuprobleem te maken heeft met alle 
facetten van onze cultuur, het heeft te 
maken met de wereldpolitiek en de rela
tie tussen de arme en de rijke landen. 

Na de ineenstorting van de communis
tische regimes werd van vele zijden de 
loftrompet gestoken op de liberale staats
organisatie en het regime van de vrije 
markt. Het communisme was nochtans 
ontstaan uit reactie op de negatieve 
aspecten van het klassieke liberalisme. 
Dit klassieke liberalisme is intussen wel 
verdwenen al vindt het nog steeds enke
le fervente verdedigers zoals R. Nozick. 
Niettemin blijft de vraag of het systeem 
van de vrije markt niet belangrijke nega
tieve aspecten vertoont die verband 
houden met het milieuprobleem. De 
drang van de economische macht oefent 
een verlammende werking uit op het 
politieke leven. De internationale concur
rentie legt een zeer zware druk op de 
politiek die wellicht nog het sterkst is in 
de grootste landen die de eerste verant
woordelijkheid dragen inzake milieube-
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leid. Ook in de nationale politiek weegt 
de druk van de respectievelijke achter
ban zwaar op de elkaar beconcurrerende 
partijen. Wat zou er kunnen gebeuren 
om die patstelling te doorbreken? 

Belangrijk lijkt me in de eerste plaats 
de mentaliteitsverandering. Misschien lijkt 
het vreemd de eerste remedie te zoeken 
in de sfeer der ideeën. Was Marx niet 
van mening dat niet het denken maar 
wel de economische verhoudingen de 
wereldevolutie bepalen? Dat mag dan 
waar zijn. De economische situaties 
worden echter pas aanleiding tot prak
tisch ingrijpen wanneer ze doordringen 
tot het bewustzijn van de massa. Welk 
een mentaliteitsverandering is er niet 
ontstaan ten gevolge van de publikaties 
van en over de Club van Rome? Welk 
een psychologische schok verwekte de 
recente boodschap van Dans Meadows? 
Zulk een mentaliteitsverandering zal op 
zichzelf nog geen oplossing brengen aan 
het milieuprobleem. Het zal wel de socia
le basis ontvankelijk maken voor politieke 
maatregelen zelfs wanneer die offers 
opleggen. Die politieke maatregelen 
zullen op hun beurt alleen maar succes
vol zijn wanneer de politieke partijen 
bereid zijn zich in te zetten voor een 
nationaal beleid. De kerken kunnen er 
toe bijdragen vanuit een authentiek reli
gieuze visie de begrensde horizon van 
het eigen land te openen naar de hele 
wereld en de toekomst en daardoor het 
politieke beleid ondersteunen. 

Individualisme en marktdenken 
Een fundamenteel kenmerk van onze 
culturele wereld, met name van onze 
politieke wereld, is het individualisme. De 
grote initiator van het moderne denken, 
R. Descartes, baseerde zijn hele filosofi
sche systeem op het individuele denken: 
'Je pense donc je suis'. De grondleggers 
van de moderne liberale staat - Hobbes, 
Locke en anderen - zochten de grond
slag van hun politieke denken in de zo-

242 

geheten natuurtoestand, dit is de fictieve 
toestand van geïsoleerde, abstracte 
individuen. Dat individualisme hebben we 
nog niet overwonnen. Het vormt ook de 
basis van de volledig-vrije markt die in 
dezelfde denksfeer haar oorsprong vond. 
Datzelfde individualisme heeft ongetwij
feld ook zeer belangrijke positieve aspec
ten die hun weerslag vonden in de civie
le grondrechten. Het heeft echter ook 
aanleiding gegeven tot de wantoestan
den van de klassieke liberale staat, die 
op hun beurt de reactie van het commu
nisme hebben opgeroepen. De verzor
gingsstaat betekent een zeer belangrijke 
correctie op het individualisme van de 
achttiende eeuw. We kunnen ons echter 
afvragen of het regime van de vrije 
markt, dat wij kennen, in staat is meer 
rechtvaardigheid in de wereld tot stand te 
brengen en in welke mate het ernstig 
werkt op een ernstig wereldwijd milieube
leid. Het lijkt daarom volkomen terecht 
dat het Ontwerp-Program van Uitgangs
punten zijn zorg uitspreekt over de domi
nante positie van de commercie - markt
denken en winststreven - in de cultuur. 

Hetzelfde individualisme speelt niet al
leen in het marktdenken, maar ook in de 
individuele houding van de burgers. Ie
dereen is bereid het milieu te ontzien op 
kosten van de anderen. De bereidheid 
om zelf offers te brengen is minder aan
wezig. Een zekere dwang zal moeten 
worden uitgeoefend door politiek beleid. 
De offers die aan de burgers worden 
opgelegd zullen echter gemakkelijker 
worden aanvaard wanneer ze door een 
nationaal beleid worden gedragen. 

Eigendom 
Het individualisme dat de grondslag 
vormde van de moderne staat die in de 
Franse Revolutie ontstond, kende zijn 
meest treffende uitdrukking in het toen
malig geformuleerde eigendomsbegrip 
dat in de Codex van Napoleon en in vele 
wetboeken van burgerlijk recht werd 
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overgenomen. Ter illustratie wil ik dit 
begrip citeren zoals het wordt geformu
leerd in artikel 17 van de bekende Décla
ration des droits de /'hamme et du citay
en (1789). Het luidt als volgt: 'Aangezien 
de eigendom een onschendbaar en heilig 
recht is, mag hij aan niemand ontnomen 
worden, tenzij de wettelijk vastgestelde 
openbare noodzaak het klaarblijkelijk 
verlangt en alleen onder de voorwaarde 
van een rechtvaardige en van te voren 
vast te stellen schadeloosstelling.' Het 
individualistisch karakter van dit eigen
domsbegrip is overduidelijk. Het gaat om 
een absoluut en onaantastbaar recht van 
het individu over om het even welke 
zaak die zijn eigendom is. Ofschoon dit 
begrip in het burgerlijk wetboek stond en 
dus tot de sfeer van het privaatrecht 
scheen te horen, was het bepalend voor 
de structuur van de staat en de maat
schappij. 

Dit eigendomsbegrip is intussen gron
dig veranderd. Een vergelijking met het 
artikel 17 van de Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens (1948) kan 
dit treffend illustreren: 
1. 'Een ieder heeft recht op eigendom, 

hetzij alleen, hetzij te samen met 
anderen. 

2. Niemand mag willekeurig van zijn 
eigendom worden beroofd.' 

De hele sociale wetgeving en de regels 
van het arbeidsrecht bevatten vele we
zenlijke beknottingen van het klassieke 
individuele eigendomsrecht. Maar ook 
nu, net zoals vroeger, is het eigendoms
recht bepalend voor de structuur van de 
staatsvorm. Dit was trouwens ook het 
geval voor de communistische staten. In 
een van de Sowjet-grondwetten werd het 
eigendomsrecht eveneens - net als in het 
artikel 17 van de bekende Franse Décla
ration - heilig verklaard. Het betrof dan 
echter niet het individuele eigendoms
recht, maar wel het collectivistische. Ook 
daar had het eigendomsrecht een vol-
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strekt fundamentele betekenis. De ineen
storting van de communistische regimes 
heeft ons intussen wel geleerd dat de 
wereldproblemen niet worden opgelost 
langs de weg van het collectivisme. 

Moet de overheid niet 
met nieuwe maatregelen 
het milieu tegenover de 
vrije beschikking over 
goederen beschermen 

Niettemin stelt de milieuproblematiek de 
vraag of de overheid niet met nieuwe 
maatregelen het milieu tegenover de vrije 
beschikking over goederen moet be
schermen. De overheid hoeft zich in elk 
geval niet door de vermeende heiligheid 
van het privé-eigendom te laten weer
houden om de nodige maatregelen te 
treffen ter bescherming van het milieu. 
Het eigendomsrecht is een sociaal recht, 
dat zijn oorsprong vindt niet bij het indivi
du, maar bij de gemeenschap. Het is 
interessant hierbij te bedenken dat het 
individuele eigendomsrecht aan vroegere 
denkers onder meer aan Thomas van 
Aquino onbekend was. Aan individuen 
kon wel het beheer over zaken worden 
toevertrouwd. Het absolute recht over 
dingen kon hen nooit worden geschon
ken. 

Wereldprobleem 
Milieubeschermende maatregelen kun
nen niet worden verwacht van individueel 
initiatief. Op kleine schaal kan wel iets 
worden bereikt: gescheiden afval inza-

243 



Milieu en mentaliteit 

melen, afwijzen van bepaalde produkten, 
loodvrije benzine gebruiken enz. Het zijn 
beperkte initiatieven die wel enig belang 
hebben, vooral omdat ze de mentaliteits
verandering bevorderen. Gevoelige be
perkingen en ingrijpende maatregelen 
zullen waarschijnlijk niet worden tot stand 
gebracht door privé initiatief. 

Het milieu is een wereld 
probleem en kan niet 
anders dan op wereld
niveau worden opgelost 

Hoezeer ook wordt geprotesteerd tegen 
vervuilende bedrijven, hoe actief Green
peace ook moge optreden, toch is het 
niet te verwachten dat zij het milieupro
bleem tot een oplossing zullen brengen 
of de toestand in belangrijke mate zullen 
verbeteren. Alle privé initiatieven kunnen 
in een land als Nederland de overheid 
ernstig onder druk zetten en het publiek 
bereid maken om ernstige beperkingen 
te aanvaarden. De problemen blijven 
echter een internationale aangelegenheid 
met mondiale dimensies. Wanneer de 
overheid in Nederland door zware lasten 
te leggen op het bedrijfsleven de concur-
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rentiepositie van de Nederlandse bedrij
ven ernstig schaadt zodat de sluiting van 
bedrijven en werkloosheid het gevolg 
zijn, dan zal dat voor de Nederlandse 
kiezer onaanvaardbaar worden omdat hij 
zal inzien dat de hier gebrachte offers ei
genlijk nutteloos zijn, zolang ze niet door 
andere landen worden gedeeld. 

De nationale overheid is niet totaal 
machteloos maar toch zeer beperkt in 
haar mogelijkheden. Het probleem is 
echter zo belangrijk dat geen enkele van 
die mogelijkheden mag worden verwaar
loosd. De Nederlandse overheid kan 
haar invloed laten gelden in alle internati
onale gremia, ze kan de mentaliteitsver
andering stimuleren, ze kan op eigen 
terrein proberen te realiseren wat moge
lijk is zonder de eigen nationale econo
mie grote schade toe te brengen. Maar 
het milieuprobleem is een wereldpro
bleem. Vroeger werd de afwezigheid van 
een wereldregering ten zeerste gemist 
voor het handhaven van de vrede. Thans 
belemmert die afwezigheid een efficiënte 
wereldpolitiek zolang de drang van de 
noodsituatie niet dwingt tot verstandhou
ding. 
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