
Mil1eubele1d 

Prof. dr. D.F. Scheltens 

Ecologische ethiek 

In de verantwoordelijkheid van de mens 
tegenover de komende generaties ligt a/ 
een belangrijk element van ecologische 
ethiek. Maar verder gaat het er om de 
aanwezigheid van God in alles terug te 
vinden. Dan wordt de mens pas wie hij 
eigenlijk hoort te zijn. 

De onheilspellende gevolgen van de roof
bouw die de moderne industrie pleegt op 
de natuur heeft de mensheid aangegre
pen en niet aileen een gevoel van verant
woordelijkheid tegenover de komende 
generaties, maar ook een 'ecologische 
moraal' in het Ieven geroepen. Deze mo
raal reageert terecht tegen een tot nog toe 
zeer verspreid voorkomende levenshou
ding, waarin de mens zich het centrum 
acht van het hele universum en alles aan 
zijn voordeel en nut onderwerpt. Het is niet 
moeilijk een aantal fundamentele kenmer
ken in ons cultureel veri eden aan te wijzen 
die de achteloosheid van de mens ten 
overstaan van de niet-menselijke natuur in 
de hand werken, verantwoorden en er 
uitdrukking aan geven. Terwijl de antieke 
en Middeleeuwse cultuur de mens nog 
zag als gesitueerd in heel het universum, 
wordt vanaf de moderne tijd - den ken we 
aan de wijsbegeerte van Descartes - de 
mens gezien als het centrum van waaruit 
het hele universum wordt ge"lnterpreteerd 
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en die later alles aan zijn voordeel en nut 
onderwerpt. De overheersende rol van de 
moderne wetenschap en de techniek, 
maar vooral de technische mentaliteit wa
ren daarvan de gevolgen, die al sinds vele 
jaren door de grote filosofen van onze tijd, 
onder meer door Heidegger, werden aan
geklaagd. In die technische visie wordt de 
hele niet-menselijke natuur herleid tot 
krachtbron en grondstof voor de industrie. 
En met een grote 'Rucksichtlosigkeit' 
wordt alles onderworpen aan de utilitaristi
sche berekening van de mens. De mens 
ziet zichzelf als staande boven al het infra
humane, verliest aile affiniteit met de na
tuur alsof hij met de natuur niets meer 
gemeen had en kent ook aan de natuur 
geen enkele zelfstandige waarde of auto
nome betekenis toe. 

Ook de religieus-christelijke visie heeft 
zulk een mentaliteit eerder bevorderd dan 
verhinderd. De scheppende God van de 
Genesis heeft heel de natuur, zo zei men 
wei eens op grond van een slechte exege
se, aan de voeten van de mens neerge
legd. In de Middeleeuwse literatuur wordt 
de schepping ook wei eens voorgesteld 
als een soort 'fabrikatie', een goddelijke 
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produktie, waar God zelf buiten blijft en die 
dan ook gemakkelijk als gedesacrali
seerd, als instrumentele werkelijkheid zon
der eigen betekenis wordt gedacht. 

Heiligheid van de natuur 
Sedert enkele decennia is er een zeer 
belangrijke reactie losgekomen tegen de 
heersende natuurbeleving uit ons eigen 
verleden. In zulk een reactie zijn overdrij
vingen zeker te begrijpen en te waarde
ren, maar daarom toch nog niet helemaal 
verantwoord. Sommige auteurs neigen er
toe het onderscheid tussen mens en dier 
en het niet-menselijke Ieven te minimalise
ren en zelfs te ontkennen. Soms wordt er 
over de natuur gesproken als een groot 
geheel waarin het onderscheid tussen de 
vele wezens van geen tel is omdat elk van 
hen niets anders is dan een 'handeling' 
van de hele kosmos. Ze willen aan de niet
menselijke levende wezens dezelfde sta
tus toekennen als aan de mens en komen 
ertoe te spreken over de onvervreemdba
re rechten van aile levende wezens, on
geacht hun nuttigheid of nadeligheid voor 
de mens. Er werden zelfs al declaraties 
opgesteld om naar analogie met de Uni
versele Verklaring van de Rechten van de 
Mens de autonome rechten van aile die
ren en planten te verdedigen. Men legt de 
nadruk op de biologische gemeenschap, 
de biosferische gelijkheid van aile levende 
wezens. Niet zelden wordt zelfs de moge
IIJkheid overwogen dat in niet-menselijke 
levende wezens, mensen van een vorige 
generatie hun gere1ncarneerd bestaan 
voortzetten, zodat we uit de ogen van een 
of ander dier wei eens door een al lang 
overleden medemens kunnen worden 
aangekeken. 

Minder extreme opvattingen leggen de 
klemtoon op de 'heiligheid' van de natuur 
vanwege de immanentie van de (goddelij
ke) totaliteit in elk wezen van de natuur. Ze 
verwijzen daarbij, trouwens zeer terecht, 
naar filosofen als Hegel of geleerden als 
Teilhard de Chardin die heel de infrahu
mane natuur zien als de slapende geest 
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van het heelal die in de menselijke geest 
wakker wordt. De transcendente goddelij
ke buiten-staander wordt daarbij veel 
meer immanent 'voorgesteld', wat de sta
tus van de natuur bevordert. Er wordt in 
diezelfde context ook vaak verwezen naar 
Sint Franciscus van Assisi, die sprak over 
zuster maan en zuster zon en broeder 
wind en broeder vuur en heel de natuur 
zag als vervuld van Gods aanwezigheid. 

Het onloochenbare 
Als we voor eigen rekening gaan naden
ken over die twee tegenovergestelde hou
dingen tegenover de natuur waarmee we 
ons geconfronteerd voelen, dan moeten 
we ons wellicht hoeden voor de overdrij
vingen die elke omslag in de mentaliteit 
kenmerken, vooral wanneer die omslag 
zo terecht gebeurt en zo sterk gedreven 
wordt door de fatale dreiging die van de 
overgeleverde mentaliteit uitgaat. Probe
ren we daarom in nuchtere overwegingen 
het onloochenbare van het overdrevene 
of betwistbare te onderscheiden. 

Het valt niet te miskennen dat de mens 
een natuur-wezen is. Naar zijn lichamelijk
heid gezien is hij geen vrij en zelfstandig 
individu, maar een soort-wezen. AI de bio
logische processen die zijn biologisch Ie
ven uitmaken worden niet door de mens 
als individu bepaald maar veeleer door de 
menselljke soort, die geen enkel wezenlijk 
verschil vertoont met die van een andere 
biologische soort. Op het niveau van het 
natuurlijke, biologische Ieven is er geen 
sprake van 'zelfheid', 'identiteit', 'vrijheid', 
'zelfstandigheid'. Een mens als lichamelijk 
wezen en een dier worden in alles - in 
zover we kunnen ervaren - geleid door 
hun soortelijke bepaaldheid en dieren 
hebben daardoor ook geen enkele be
langstelling voor alles wat buiten hun bio
logisch geconditioneerde wereld ligt. In 
zover de mens een lichamelijk natuurlijk 
wezen is, deelt hij in heel de natuur, is hij 
de 'metgezel' van aile andere levende 
wezens. Was de mens echter niets anders 
dan een natuurwezen, een dierlijk wezen, 
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In de mens wordt de 
wereld wakker. 

dan bestond er geen enkel motief om de 
hele wereld niet te zien als een grote kos
mische werkelijkheid waarvan elk levend 
wezen een gebaar, een handeling zou 
zijn. De mens is echter meer dan een 
dierlijk wezen. Hij is het enige dier dat over 
zichzelf spreekt en dat vanuit zijn ruimtelij
ke, tijdelijke positie - hoe onbeduidend 
en klein ook tegenover het onmetelijke 
universum - de totale werkelijkheid over
ziet. In de mens wordt de wereld wakker. 
Een filosoof, namelijk Eugen Fink, heeft 
dat zo uitgedrukt dat de mens de plaats is 
waar de totale werkelijkheid zich van zich
zelf bewust wordt. Dank zij dit bewustzijn 
wordt de mens uit de biologische beperkt
heid bevrijd, althans in zoverre hij zijn Ie
ven kan 'plannen', zich een beeld vormen 
van zijn carriere en zich een doel kan 
stellen in zijn Ieven. 

Deze bevrijding betekent echter geen 
bandeloosheid. Als redelijk wezen kan de 
mens ook onredelijk handelen, maar door 
die onredelijkheid wordt hij zijn eigen 
geestelijke werkelijkheid ontrouw. Het zou 
onaanvaardbaar zijn de traditionele visie 
dat de mens de 'koning' is van heel de 
'schepping' te willen ontkennen door de 
waardigheid van zijn spiritueel bestaan te 
degraderen tot een toevallig bijverschijn
sel van zijn biologische natuur. Het zou 
echter evenzeer onaanvaardbaar zijn de 
vrijheid van de mens te begrijpen als een 
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willekeur die niets hoeft te ontzien. De 
mens is nooit aileen. Hij bestaat wezenlijk 
slechts in het meervoud en is als redelijk 
wezen verplicht tot erkenning van de me
demensen of van heel de mensheid. Wat 
een mens zich ten doel stelt kan hij slechts 
dan verantwoorden, wanneer hij zijn keu
ze kan rechtvaardigen tegenover elke an
dere mens, waar ook ter wereld. Degroot
heid van de mens maakt hem niet tot een 
egoYst die enkel aan zichzelf hoeft te den
ken en alles kan zien vanuit het perspectief 
van zijn eigen voordeel. Zij maakt hem tot 
een wezen dat leeft in een mondiale di
mensie. Daarom is de mens als geestelijk 
wezen verplicht tot redelijkheid, dit is ver
antwoording tegenover de hele mens
heid. 

De geestelijkheid van de mens die men 
stelt boven de natuur is ook geen reden 
die hem de natuur moet doen vergeten. 
Hij hoeft zijn eigen wortels niet te vergeten, 
omdat ze hem enigszins hebben losgela
ten. Of wij de natuur bekijken met de ogen 
van een gelovige christen of van een on
gelovige, in geen van beide gevallen kun
nen we de heiligheid van de natuur ont
kennen. Niet aileen de dichters hebben 
daarover gesproken, ook het meer nuch
tere denken van de filosofie kan daarvan 
getuigen. Niets in de wereld staat hele
maal geYsoleerd, in elk stukje werkelijkheid 
is het geheel, de totaliteit aanwezig. Voor 
een gelovige betekent dit de immanente 
alomtegenwoordigheid van God. De voor
stelling van een God die 'buiten' zijn 
schepping staat en dus een 'buitenstaan
der' blijft in onze wereld desacraliseert de 
wereld, zoals ook een God die ons van 
buitenaf gebiedt dat we elke mens moeten 
eerbiedigen in strijd is met de zogeheten 
'inherente' waardigheid van de mens. De 
desacralisatie van de natuur werd wei 
eens gezien als een belangrijk positief as
pect van de leer over de goddelijke trans
cendentie. In zoverre daarmee het vol
strekte pantheYsme werd afgewezen is die 
waardering juist. In zover de transcenden
tie van God de natuur zou doen zien als 
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een waardeloos instrument is ze het pro
dukt van een overdreven dualisme. Dat
zelfde dualisme ligt ook aan de basis van 
een zienswijze waarin de mens de hele 
wereld indeelt in mens en niet-mens. Alles 
wat niet mens 1s wordt meteen bij de 'din
gen' gerekend en kan hoogstens als 
machine worden bestempeld. Descartes 
heeft zich met deze opvatting berucht ge
maakt en hij heeft daarin heel wat navol
ging gehad. Het hoeft echter geen betoog 
dat zulk een visie tegelijk antropocentrisch 
en ongenuanceerd is. Het is een antropo
centrische visie omdat ze heel de natuur 
ziet vanuit de tegenstelling tot de mens. Ze 
is ongenuanceerd omdat het onaanvaard
baar is het belangrijke onderscheid tussen 
ding en dier te ontkennen. Het dier hoeft 
niet tot het niveau van de mens te worden 
verheven om loch boven de wereld van 
de stoffelijke dingen en de planten uit te 
stijgen. 

Verantwoording 
Trekken we nu enkele consequenties uit 
wat voorafgaat in verband met een ecolo
gische ethiek. De mens als vrij, redelijk 
wezen moet, om redelijk te blijven, zichzelf 
verantwoorden tegenover aile andere 
mensen of tegenover de mensheid. Voor 
vroegere generaties had die verantwoor
ding ten overstaan van de komende gene
raties niet veel te betekenen, omdat het 
eenvoudig geen aanwijsbare inhoud had. 
Oat is niet meer het geval. Vandaar dat de 
meer beperkte ethische gezindhe1d van 
vroeger thans een volstrekt bindende ver
ruiming krijgt en een houding tegenover 
de hele mensheid wordt in plaats van be
perk! te blijven tot de wereld der tijdgeno
ten. Het is dan ook geen toeval dat Hans 
Jonas in zijn nog kort geleden veel be
sproken werk Das Prinz1p der Verantwor
tung zo sterk de nadruk legt op onze 
verantwoording ten overstaan van de ko
mende generaties. Daarin ligt al een be
langrijk element besloten van een ecologl
sche ethiek. lmmers, onze verantwoor
ding ten overstaan van de komende gene-
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De mens, die zich meester 
waant van het heelal, is zijn 
eigen karikatuur. 

raties legt ons met aile nadruk op het 
leefmilieu leefbaar te houden. Roofbouw 
op de natuur is een vorm van verwerpelijk 
en immoreel collectief individualisme. 

Deze overweging is al zeer waardevol 
en moet er ons toe brengen in aile ernst te 
overwegen welke consequenties daaruit 
moeten volgen. Niettemin blijven we met 
deze argumentatie nog binnen een utilita
ristische visie op de natuur argumenteren. 
We zeggen dan toch dat wij de natuurlijke 
'instrumenten', de natuurlijke voorraden 
en energieen die ons zo rijkelijk ten dienste 
staan niet helemaal voor onszelf moeten 
gebruiken, zodat er voor anderen niets 
meer overblijft. Van een 'waardigheid' van 
de natuur op zichzelf is er in die beschou
wing nog geen sprake. We moeten ons 
echter toch afvragen of de natuur 
- vooral de niet-menselijke levende we
zens - toch niet voor enige achting en 
waardigheid in aanmerking komen, los 
van elke nuttigheidsoverweging. Moeten 
we erkennen dat dieren als gelijken en als 
rechtssubjecten naast of tegenover de 
mens staan, dat ze als morele subjecten 
dienen te worden gezien die door hun 
'inherente waardigheid' ons respect af
dwingen en ons optreden normeren? Die 
gedachte lijkt me overdreven en zelfs 
onuitvoerbaar voor wie ze theoretisch zou 
willen verdedigen. In de natuur leeft het 
ene wezen op kosten van het andere: 
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grate vissen eten kleine vissen op, de 
leeuw verslindt het schaap en het brave 
schaap voedt zich nag met levend groen. 
Oak de mens kan aan die noodzaak niet 
ontkomen. De wet van 'eten en gegeten 
worden' is evenzeer als aile andere een 
fundamentele wet van de natuur waar een 
mens niet buiten kan. Een zekere utilitaire 
benadering van de natuur kan niet wor
den bestreden. Wat echter wei kan wor
den beweerd is, dat de Iauter technische 
benadering van de natuur oak de humani
teit van de mens aantast. De mens maakt 
zichzelf tot een karikatuur wanneer hij 
door een zekere hybris zichzelf opblaast 
en zich de meester waant van het heelal, 
de maatstaf van aile dingen. Als geestelijk 
wezen is hij weliswaar een uitkijkpost op 
het heelal, maar hij is en blijft in de natuur 
verworteld en die participatie aan het Ie
ven van de natuur bepaalt heel zijn wezen. 
Hij domineert de natuur maar is oak met 
die natuur verbonden en hij miskent zijn 
eigen metafysische positie door zich bo
ven de wereld en de natuur te plaatsen. 
Zijn houding moet er een zijn van 'Gelas
senheit', een laten-zijn van de dingen 
random hem. Gelassenheit was de term 
waarmee Heidegger de echt humane 
houding van de mens tegenover zijn om
geving uitdrukte. 

De Iauter technische benadering van 
de natuur maar vooral van de andere 
levende wezens brengt aan de mens zelf 
schade toe. Ze verstikt iets in de mens. 
Wat ik hiermee bedoel, vond ik zeer duide
lijk en treffend verwoord in de Tugendleh
re, par. 17 van de Metaphysik der Sitten 
van Kant. lk wil enkele gedachten uit deze 
paragraaf weergeven omdat ze helemaal 
passen bij wat ik bedoel. Wie tegenover 
de natuur, zelfs tegenover de levenloze 
dingen, een zinloze destructieve houding 
aanneemt komt te kart aan een verplich
ting tegenover zichzelf. Daardoor wordt in 
de mens, aldus Kant, iets belangrijks aan
getast. Het gevoel wordt erdoor afge
zwakt of zelfs totaal afgestompt. Alhoewel 
dat gevoel niet direct en op zichzelf aileen 
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al moreel of immoreel genoemd kan wor
den, tach heeft het een morele betekenis 
omdat het in de mens iets oproept wat de 
moraliteit zeer bevordert namelijk de on
baatzuchtigheid om dingen te waarderen 
onafhankelijk van hun nut of voordeel. 

T egenover redeloze Ieven de wezens bru
taal optreden gaat nag veel sterker in te
gen de verplichting van de mens tegen
over zichzelf. Omdat daardoor, zo zegt 
Kant weer, het meevoelen met hun lijden 
wordt afgestompt waardoor oak de mora
liteit van de mens in relatie tot ziJn mede
mensen dreigt te verdwijnen. 

Kant schrijft zelfs enkele woorden d1e 
elke dierenliefhebber uit het hart gegre
pen zijn en die getuigen van een mentali
teit die sommigen van de kritische filosoof 
wellicht niet zouden verwachten. HiJ 
spreekt er over niets minder dan de dank
baarheid tegenover dieren voor bewezen 
dlensten. De passage waarin hij dat zegt is 
te mooi om eraan voorbij te gaan: 'Zelfs 
dankbaarheid tegenover een oud paard 
of een oude hand (alsof ze hu1sgenoten 
waren) behoort indirect tot de plicht van de 
mens. Indirect is het een plicht tegenover 
de dieren zelf. Direct is het een plicht van 
de mens tegenover zichzelf'. 

Er is nag een dieper gelegen motief dat 
in de genoemde passage van Kant n1et 
wordt vermeld maar dat wei bij veel filoso
fen een zeer belangrijke plaats inneemt. 
Om dat motief te verduidelijken kan verwe
zen worden naar de term die Heidegger 
gebruikt om de mens aan te duiden: Da
Sein. De mens is het wezen dat uiteraard 
zich met het zijn, de totale werkelijkheid, 
het absolute geconfronteerd weet. De oor
spronkelijke ontvankelijkheid voor het ab
solute maakt volgens de grate filosofische 
traditie die gaat van Plato tot Heidegger en 
Levinas het fundamenteelste kenmerk uit 
van de mens. Die ontvankelijkheid blijft 
echter heel verborgen, onbewust, bedol
ven onder de preoccupatie van elke dag. 
Ze moet geactualiseerd worden, ze moet 
in het feitelijke Ieven haar plaats krijgen. 
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De mens is dus een te actualiseren relatie 
tot het absolute. Deze actualisatie kan ech
ter niet gebeuren buiten de concrete wer
kelijkheid om. Ze moet tot stand komen in 
de wereld, door de omringende wereld te 
ervaren als een spoor van, een participatie 
aan het AI, het Absolute. In christelijke 
termen geformuleerd kan worden gezegd 
dat de mens zichzelf pas realiseert, pas 
wordt wat hij eigenlijk hoort te zijn, door de 
aanwezigheid van God in alles terug te 
vinden. De vele dingen die ons omgeven 
zijn niet een pure veelheid van naast el
kaar staande dingen. De diepste filosofi
sche intu"ltie die niet aileen onze Westerse 
traditie domineert maar ook in het Oosters 
denken is terug te vinden, is deze van de 
alomtegenwoordigheid van alles in alles. 
Dit beset te Iaten groeien in de mens bete
kent de humaniteit van de mens bevorde
ren. Het is een belangrijk aspect van som
mige ecologisch georienteerde denkers 
dat zij daarop de nadruk leggen. Om dit te 
illustreren wil ik verwijzen naar een studie 
van W. Zweers in Milieufilosofie tussen 
theorie en prakt1jk, 1986, pagina 21-22 
'Mede door de uiteenlopende achter
grond en implicaties is het niet eenvoudig 
om een duidelijk beeld te krijgen van de 
essentie van de diepte-ecologie, maar be
langrijk is in elk geval een intu"ltief beset 
van de eenheid van aile Ievens, een be
wustzijnstoestand waarin het individu zich 
verbonden weet met de kosmos als ge
heel (Capra).' 
De 1dee van de werkelijkheid als ongebro
ken eenheid, deze 'seamless web view of 
the universe', vinden we, volgens Zweers, 
in principe terug bij aile 'Deep Ecologists'. 
Deze visie moge illustreren dat een schijn
baar apart detailprobleem van de ethiek in 
laatste instantie verworteld zit in de diepste 
metafysische opvattingen. Dit geldt zowel 
voor de stellingname van dit artikel als 
voor een visie die er zeer sterk mee in strijd 
is. Dit is het geval voor de gedachten dieT. 
Lemaire ontwikkelt in de zo pas geciteer
de bundel Milieufilosofie tussen theorie en 
praktijk (p. 257-288). Het feit dat deze 
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opvatting zo schitterend wordt ontwikkeld 
neemt niet weg dat ze de negatie bevatten 
van elke vorm van humanisme in de hele 
Westerse cultuur. Zulk een visie op mens 
en wereld meen ik te moeten afwijzen. Het 
is me echter niet mogelijk de redenen van 
die afwijzing hier nader te ontwikkelen. 

Rentmeesterschap 
Met opzet heb ik in mijn betoog geen 
melding gemaakt van een term die in de 
Ievens- en wereldbeschouwing van het 
CDA een centrale plaats kreeg toegewe
zen. Het vermelden van die term vanaf het 
begin had de indruk kunnen wekken dat ik 
een pleidooi voor het COA-programma 
had willen schrijven. Oat was niet mijn 
bedoeling. lk heb het probleem willen stel
len los van elke vooringenomenheid en 
wei in de algemeen-menselijke context 
waar het thuishoort. Dit belet echter niet 
dat ik achteraf toch moet vaststellen dat de 
term 'rentmeesterschap' precies de kern
gedachte van mijn betoog weergeeft. Die 
term vertolkt immers een visie op de mens 
die het midden houdt tussen twee extreme 
en daardoor eenzijdige opvattingen. De 
ene extreme opvatting bestaat erin te den
ken dat de mens met heel zijn 'Umwelt' op 
een niets-ontziende manier kan handelen 
naar eigen voordeel en nut. Zelfs wanneer 
dit niet gebeurt uit individueel egolsme, 
maar enkel doelt op een totale dominantie 
van de mensheid als geheel, dan betekent 
het nag steeds een loochening van het 
rentmeesterschap. Het blijft dan nog 
steeds - zoals Kant beweert - een hou
ding die de moraliteit in de mens aantast. 
De andere extreme houding laat de mens 
zo totaal opgaan of ondergaan in de hele 
natuur dat hij niets anders is dan een 
diersoort naast de vele andere. Van een 
wakend toezicht op - en een verantwoor
delijkheid voor - de natuur is er dan geen 
sprake meer. De mens als rentmeester 
heeft in de kosmos een centrale plaats. Hij 
is als Adam en Eva in het Aards Paradijs. 
Hij geeft aan dieren en planten hun na
men. Dit betekent dat hij ze erkent en 
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beschermt in hun eigen identiteit en als 
verantwoordelijke toezichthouder een 
centrale plaats bekleedt. Hij staat echter 
niet in het centrum om alles naar willekeur 
aan eigen nut en macht te onderwerpen 

Dit rentmeesterschap heeft onvermijde
lijk een zekere religieuze connotatie. Net 
zoals de idee rechtvaardigheid een zekere 
verwijzing naar een transcendentie insluit, 
zo tekent de idee van het rentmeester
schap zich ook af tegen een levensbe
schouwelijke achtergrond. Zulk een be
wering kan wei de reactie oproepen: 'daar 
heb je het weer I' lk herhaal echter wat ik bij 
het einde van de vorige paragraaf heb 
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gesteld, namelijk dat elke visie op de 
plaats van de mens in de natuur, dat elke 
ecologische theorie uiteraard haar wortels 
heeft in een metafysiek. Dit geldt evenzeer 
voor een ecologische theorie die de mens 
onderdompelt in de totaliteit van de kosmi
sche totaliteit als voor een visie die de 
mens maakt tot de 'nJcksichtlose' heerser 
van de natuur. 
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