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Impliciete visies op 
natUtlr en milieu 
J.B. OPSCHOOR * 

Kijkend naar dezelfde werkelijkheid kunje soms 
heel verschillende impressies krijgen. De dichter 
Marsman beschrijft Holland als volgt: 

"Denkend aan Holland zie ik brede rivieren 
traag door oneindig laagland gaan." 

Zo'njaar of tachtig voordat Marsman dit schreef 
had De Genestet een heel andere visie: 

"Oh land van mest en mist, 
vol vuil en koude regen, 
doorsijperd stukske grond 
vol killen douwen damp, 
volvuns,onpeUbaarslijk 
en ondoorwaadbare wegen, 
vol jicht en parapluies, 
vol kiespijn en vol kramp." 

Het zal duidelijk zijn dat ik mij wat meer 
verwant voel met de analyse van De Genestet. In 
mijn dagelijks werk als milieu-econoom aan de VU 
vraag ik me regelmatig af waar vuns, vuil en mest 
vandaan komen. Op het niveau van mens en 
maatschappij zijn factoren aan te wijzen die 
mogelijkerwijs hebben bijgedrag"en tot de 
veroorzaking van de milieu-problematiek. 
Factoren op het niveau van de 
maatschappij-inrichting, maar ook op dat van 
normen, waarden en visies op de verhouding 
tussen mens en natuur. In dit geval gaat het vooral 
over die visies, over impliciete visies. 

Mens - natuur 

Erzijn nogal watverschillendevisies op maatschappij
natuur relaties. Ik begin met een paar wereldbeelden 
uit de antieke voorlopers van onze cultuur. Plato be
schreefde natuuralsonze moeder, waarwezorgvuldig 
mee moeten omgaan, die we in ere moeten houden. In 
het Joods-Christelijke denken vind je tal van visies op 
natuur-maatschappij relaties. Een von de oudste mis
schien, is waarin de mens wordt verteld dat hij in het 
zweet van zijn aanschijn zijn eigen toekomst op deze 
planeet moet realiseren, maar er zijn ook andere visies, 
zoals die op de natuur als arsenaal van onze lieve heer 
waarbij sprinkhanenplagen of droogtes het volk Israël 
zijn lesje moesten leren als het zich niet hield aan de 
thora. 

* De auteur is als hoogleraar milieu-economie 
verbonden aan de vu. 

Vieze koude regen 

Ik maak een sprong naar de tijd van de klassieke 
economen. Bij Adam Smith bijvoorbeeld is het milieu of 
de natuur haast gereduceerd tot "land", tot een pro
duktiefactor die ons allen dient; Marx schreef over het 
milieu in de relatie tot de maatschappij als iets dat met 
de maatschappij in een soort van stofwisselingsproces 
staat. 

Nog weer een forse sprong, naar de holisten. Deze 
komen in deze tijd met nieuwe beelden. Het meest 
extreme is de zogenaamde Gaiahypothese, waarbij de 
biosfeer of de aarde in feite als een levend organisme 
wordt afgeschilderd, met zelfregulerende principes. 

De supermarkt-visie 

Ik denk dat de milieu-problematiek met die van de 
armoede mondiaal tot de grote uitdagingen van onze 
tijd behoren, aangezien zowel die armoede-proble
matiek als die van het milieu in sterke mate maatschap-
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pelijke achtergronden hebben, als het ware "human 
made" zijn. 

Ik hoop ook dat het mogelijk is vanuit maatschappe
lijke analyse en handelen er een halt toe te roepen . Dat 
vraagtveel creativiteit, nietalleen van politici en weten
schappers, maar ook van mensen in het dagelijkse 
veld: producenten, mensen in het bedrijfsleven en 
mensen in de laboratoria waar innovatie plaatsvindt. 
De uitdaging van deze tijd, zowel op het nationale als 
het internationale niveau, vereist e~n grondige analy
se. Als je die analyse pleegt, zie je dat niet alleen 
economische groei, bevolkingsgroei en technologi
sche ontwikkelingen tot milieu-druk leiden, maar dat 
ook ideologie, wereldbeeld, normen en waarden van 
waaruit maatschappelijk wordt gehandeld, tot het 
milieuprobleem bijdragen, doordatzij mede bepalend 
zijn voor maatschappelijke instituties en de ordening 
van onze besluitvorming. Voor sommigen zijn ethiek en 
ideologie misschien ver van de economie verwijderd, 
maar voor mij is dat niet zo en ik zal ook niet kunnen 
nalaten een flinke sloot economie te verwerken op dat 
ideologische en ethische niveau. 

Het gaat mij niet zozeer om allerlei meer of minder 
fraaie natuur- of milieuopvattingen, zoals die zouden 
kunnen gelden. Ik wil proberen een schets te geven van 
wat ik zie als het overheersende wereldbeeld, de 
overheersende ideologie. Om maar met de deur in huis 
te vallen: ik denk datwe in de praktijk de natuur zien als 
een soortvan supermarktwaarvan de schappen steeds 
weerop onnavolgbarewijze dooronzichtbare handjes 
worden gevuld. Op die schappen vind je dingen als 
voedsel, maar ook natuur in de vorm van een serie 
folders van vakantiebestemmingen, en een afdeling 
curiosa waar u de panda beer mogelijkerwijs nog zult 
aantreffen, samen met nog andere soorten dieren en 
ecosystemen. De schappen van deze supermarkt wor
den dooronzichtbare handjes aangevuld, de verdeling 
wordt verricht door wat wij met hoofdletters EEN ON
ZICHTBARE HAND kunnen noemen en dat is natuurlijk 
het marktmechanisme. 

Dit maatschappelijk dominante beeld is natuurlijk 
een vertekening van de fysieke werkelijkheid, een 
vertekening waarin niet veel oog meer bestaat voor de 
processen in de natuur die feitelijk leiden tot regenera
tie van natuurlijke hulpbronnen en het functioneren van 
de ecosystemen, die ons in feite dragen. Kortom: het is 
een visie die i n feite niet zietwelk buitengebeuren nod ig 
is om die schappen gevuld te krijgen en te houden. Het 
is een visie op de mens als haast los van de natuur, 
erboven zwevend en hem vrijelijk exploiterend; alsof 
dat geen consequenties zou hebben. Langzaam maar 
zeker leren we uit de praktijk van de milieu-problemen 
dat die visie fout is. 

Achtergronden 

Die visie heeft vrij oude papieren overigens, ik noemde 
al de naam vanSmith, de grondleggervan de moderne 
economie, die aan het eind van de 18e eeuw tegen de 
toen dominante stroming van de Fysiocraten volhield 
dat niet de natuur de uiteindelijke bron van waarde 
was, maar arbeid. Smith nam ook afstand van het 
scholastieke verleden en stelde dat de maatschappel i j
ke orde niet een van God gegeven en van bovenaf 
ingedaald onderdeel van een scheppingsordening is, 
maardatde maatschappij gehoorzaamt aan inherente 
wetmatigheden, ook op heteconomische vlak. Ook dat 
speelt ons straks denk ik nog wel parten, ook als het 
gaat om de analyse van de visies op maatschappij en 
natuur. Feitelijk gaat die visie nog wel watverderterug, 
je kunt helemaal terug n~ar Aristoteles, waarde hiërar
chie tussen mens en natuur al terug te vinden is in een 
van de eerste hoofdstukken van zijn ethiek waar hij 
beschrijft dat de planten er zijn voor de dieren en de 
planten en de dieren er zijn voor de mens. Je vindt die 
visie ook bij Descartes, die de mens omschrijft als niet 
alleen de meester maar ook als de bezitter van de 
natuur en bij Bacon, grondlegger van de empirische 
moderne wetenschap die het als roeping van de mens 
ziet om te heersen en zijn heerschappij en macht uit te 
breiden tot het gehele universum. Missch ien denkt u met 
mij: ach,datwaren geluiden van mensen dietriomfalis
tisch hun klei ne vaandeltje in de lucht staken, een beetje 
te vergelijken met muizen die met olifanten over houten 
bruggetjes lopen en dan zeggen: wat lopen we samen 
fijntestampen. En inderdaad: toen Descartes en Bacon 
zulke dingen zeiden was er bepaald nog geen sprake 
van de dominantie van de maatschappij overde natuur 
zoalswe die nu kennen. Maar inmiddels is die muis toch 
aardig gegroeid en het geluid dat hij nu met z'n pootjes 
op dat houten bruggetje produceert, is toch echt wel 
wat harder geworden dan het toen was. 

Een getal om het effect van die heerschappij een 
beetje voorstelbaar te maken. Als je de druk van de 
maatschappij op de biosfeer uitdrukt in het percentage 
dat mensen plus huisdieren uitmaken van de dierlijke 
biomassa op het droge deel van de aarde (een maat 
voor milieu-druk) dan is dat percentage opgelopen van 
ongeveer 1 rond het begin van de jaartelling via 5 in 
1850 en 10 in 1950 tot 20 in 1985. Dat zijn tempi van 
ontwikkelingen die er bepaald niet om liegen. 
Toen Descartes zijn triomfalistische vaandeltje om
hoog stak, was het percentage misschien 3, het is nu een 
orde van grootte hoger. In 2020 zal het naar verwach
ting zijn opgelopen tot 40! 
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Groei en grenzen 

Ik heb het in het voorgaande betoog al gehad over 
antropocentrisme, zelfs een soort hiërarchisch antro
pocentrisme met de mens als zwevend boven de rest 
van de natuur. Ik heb een paar wortels aangegeven uit 
de Verlichting voor de opvatting die op dit moment 
dominant lijkt te zijn; de opvatting van de natuur als 
supermarkt waarin wij vrijelijk kunnen grazen. Ik wil 
nog een stapje verder gaan. In de vorige eeuw is het 
vooruitgangsgeloof dat ons in het Westen de laatste 
eeuwen is voorgehouden vertaald tot groeigeloof. 
Waarden in het politieke en maatschappelijke proces 
zijn steeds meer en nadrukkelijker vertaald geworden 
in termen van belangen en die belangen zijn steeds 
nadrukkelijker, ook in deze eeuw, gereduceerd tot 
materiële welstand. Groei als tovermiddel, ook om 
allerlei maatschap elijke problemen op te lossen. 
Maatschappelijk gezien is het ook reuze handig om 
bijvoorbeeld je armoede-problemen te kunnen aan
pakken uit een groeiend nationaal produkt; je hoeft 
niette herverdelen op de pijnlijke manier waarbij je bij 
mensen echt iets weghaalt. Hier ligt mogelijkerwijs één 
van de oorzaken van de affiniteit bij sociaal- en chris
tendemocratie voor het groeidenken. 

Inmiddels is die groei-ideologie wel vaak ter discus
sie gesteld, al aan het begin van de vorige eeuw door 
Malthus. Daartegenover is gezegd dat de problemen 
waar hij het over had opgelost werden door technolo
gische ontwikkeling en daarmee werd eigenlijk het 
milieuprobleem als grensstellend voor maatschappe
lijke ontwikkelingweggedefinieerd. Datgebeurde aan 
het eind van de vorige eeuw door economen als 
Marshall. Die discussie komt nu weerterug sinds vooral 
het begin van de jaren zeventig (de club van Rome) . In 
het recente boek van Achterhuis, "Het rijk van de 
schaarste", wordt een pleidooi gevoerd voor de stel
ling dat onze maatschappij niet zozeer een welvaarts
vergrotende maatschappij is als wel een schaarste
aanjagende maatschappij. Een wat meer kritische hou
·ding tegenover materiële welstand en groei die overi
gens niet alleen in Nederland te vinden is, maar ook 
elders in de wereld langzaam maar zeker zijn kop 
begint op te steken. 

Veel milieu-economen zullen tegenwoordig zeggen 
dat de economische groei als proces zich buitenge
woon slecht heeft verhouden tot noties als duur
zaamheid van de omgang tussen maatschappij en 
milieu: erissprakevan nogal wat milieu-degradatie en 
afbraak van genetische diversiteit. We graven als het 
ware ook het materiële draagvlak onder onze eigen 
ouderenvoorziening voor een groot gedeelte weg als 
wij die groei laten doorgaan op een ongecontroleerde 

wijze. Fixatie op die economische groei zoals die toch 
dominant lijkt te zijn in heel veel denken van politici, 
maar ook in heel veel maatschappelijke processen, 
verhoudt zich slechttot de opvatting dat de natuurof het 
milieu niet alleen ons draagvlak maar ook ons huis is; 
en het verhoudt zich al helemaal slecht met de gedachte 
datde biosfeer niet alleen ons huis is, maar ook het huis 
van tal van andere soorten planten en dieren. 

Een· ander punt van kritiek op het groeigeloof is 
verwoord door de commissie Brundtland in het rapport 
"Our common future". Groei leidt niet noodzakelijker
wijstotvermindering van ongelijkheid, zoals veronder
steld werd door klassieke economen als Smith, maar 
lijkt integendeel te leiden tot het voortduren van de 
armoede en armoede als zodanig is een bron van 
ecologische druk op verschillende manieren. In de 
eerste plaats doordat landen die in die situatie verke
ren worden gedwongen uitverkoop te plegen van hun 
natuurlijke hulpbronnen en ook doordatde welstands
ongelijkheid op mondiaal niveau op zich weer groei 
aanjaagt. 

Het is goed om met betrekking tot het groeigeloof 
ook op te merken dat recentelijk in Nederland de 
Sociaal Economische Raad heeft uitgesproken dat 
ecologische inpasbaarheid ofduurzaamheid van onze 
betrekkingen met de natuur op zich een doelstelling is 
die uitstijgt boven de klassieke doelstellingen van de 
economische politiek, zoals groei en werkgele
genheid. Dit is nog maar een "verbal statement" en er 
moet nog uitwerking aan gegeven worden, maar als 

. verbal statement hebben we hem nualendatis inwezen 
een doorbraak. 

Marktgeloof 

Naast clat groeigeloof is er ook zoiets als een marktge
loof, het geloof dat de markt het beste mechanisme is 
om die tot welstandstoename gereduceerde waarden 
in onze maatschappij dichterbij te brengen. De markt 
zou het meest efficiënte middel zijn om dat te doen en 
wegelovendaarechtin. Hierin Nederland hoorjedaar 
nog wel eens wat kritiek op, maar je hoeft niet veel 
verder buiten onze grenzen te komen om te merken dat 
dat toch eigenlijk heel erg dunnetjes is. En ook bij ons 
bestaat nog steeds veel waardering voor begrippen als 
markt-conformiteit, deregulering en efficiency. Dat 
geeft toch tot op zekere hoogte uiting aan geloof in het 
marktmechanisme, terwijl feitelijk niet alleen sociale 
problemen van de vorige eeuwen deze eeuw, maar 
ook milieuproblemen duidelijk zichtbaar maken dat 
dat geloof in feite op heel slechte gronden berust. 

Ik wijs kortheidshalve op drie dingen. Ten eerste op 
de bijziendheid in de besluitvorming via marktproces-
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sen, met voorbijgaan aan effecten op langere termijn, 
terwijl juist milieuproblemen haast als tijdbommetjes 
werken door de soms zeer lange periode tussen oor
zaak en gevolg. Ten tweede op de overgevoeligheid 
voorfactoren als koopkracht, watzich niet automatisch 
goed verhoudt tot andere waarden als zorg voor het 
milieu. Tenslotte op de neiging, alles op anderen af te 
wentelen, in die zin dat allerlei niet opgelegde kosten
factoren maar al te gemakkelijk niet tot uitdrukking 
komen in de prijs van het produkt en daardoor worden 
afgewenteld op armen, op mensen ver weg en op 
mensen in de toekomst. 

Een voorbeeld van de bijziendheid van het marktme
chanisme ter adstructie: de karbonade die wij toch nog 
redelijk vaak eten in dit land is niet alleente goedkoop 
omdat de kosten van het verwerken van het mestover
schot niet in de prijs verwerkt zijn; die karbonade is ook 
nog eens te goedkoop omdat een hele hoop milieude
gradatie in Noordoost Thai land waar het varkensvoer 
groeit, ook niet in die kostprijs verwerkt is. Overheids
controle daarop kan natuurlijk alleen maar voorzover 
die overheid in staat is om zelf minder bijziend te zijn, 
want het heeft niet alleen te maken met het eigen 
analytisch vermogen van de overheid, maar uiteraard 
ook met hetdraagvlak vooreen andere politiek in onze 
maatschappij. Gelukkig zien we dat draagvlak de 
laatste maanden in Nederland groeien. 

Uit de supermarkt 

Ik hoop dat ik iets mag zeggen over "wat dan wel in 
plaats van alleen maar wat en hoedan niet." Daarvoor 
verwijs ik ook naar mijn pas verschenen boekje "Na 
ons geen zondvloed" (Kok-Agora, Kampen 1989) dat 
met name op het institutionele niveau een aantal moge
lijke opties beschrijft maar hier beperk ik mij tot de 
meer ethische kant van de zaak. 

Ik blijf een sociaal-democraat met een calvinistisch 
verleden, een regelneef, die doordrongen is van het 
besef dat de mens toch maar al te gauw geneigd is tot 
het doen van kwaad en ik vermoed dan ook dat je een 
aantal stokken achter de deur moet zetten wil je die 
mensen als het ware in een door hen zelf gewenst 
gareel houden. Binnen die kaders is het essentieel als 
ook op een ofandere manier het wereldbeeld geëcolo
giseerd wordt. Daartoe zijn tal van aanzetten op dit 
moment gaande. Ik wijs op een paar. Het denken in 
termen van 'Only one earth' begint nu echt aan te slaan 
en als u kijkt naar het nieuwe denken van Gorbatsjow in 
de Sovjet-Unie, dan is dat niet alleen een nieuw denken 
in termen van Oost-West verhoudingen, maar zeker 
ook een nieuw denken in termen van de milieu-proble
mati~k. Op mondiaal niveau wordt het milieu primair 

gesteld en dat uit zich dan in een voor een marxistische 
politiek naar mijn gevoel buitengewoon merkwaardi
ge stelling, dat wij waarden als overleven hoger moe
ten stellen dan bijvoorbeeld de strijd tussen arbeid en 
kapitaal. Met dat soort ethisch reveil ben ik zeer 
gelukkig. 

Ik wijs u ook op het feit dat bijvoorbeeld in de kerk 
een conciliair proces gaande is waar men over drie 
thema's in het bijzonder spreekt en een daarvan is: de 
heelheid van de schepping. Waarden als leven en 
overleven centraal stellen,dominant laten zijn ook over 
het eigenbelang; op het niveau van je eigen gedrag, je 
rol als actor in een maatschappelijk proces, maar ook 
collectief. Een tweede punt is in termen die ethici wel 
gebruiken: het vergroten van de morele gemeenschap, 
tot nog toe zitten daar de mensen in die ons na aan het 
hart liggen: je familie, je vrienden etcetera. In toene
mende mate behoort daartoe de wereldbevolking in 
het algemeen; zover zijn we nu wel. We hebben ook 
rechten van de mens, bijvoorbeeld, maar ik denk dat 
we een stap verder moeten gaan, en ook ons eigen 
nageslacht tot die morele gemeenschap moeten reke
nen. We zullen moeten leren, dat gaat nog weer een 
stapje verder en dat is verduiveld moeilijk, om ook 
andere soorten tot die morele gemeenschap te reke
nen. Wellicht niet als subject, maar dan toch tenminste 
alsobject. Datbetekentdat jeafstand doetvan hetsoort 
heersersmoraal of meesterschapsideologie waarmee 
ik begon en dat je probeertte denken in termen van een 
soort van partnerschapsethiek inzake de omgang met 
natuur en milieu, vanuit de notie dat we samen moeten 
overleven. Dat betekent allereerst een erkenning van 
het recht van alle soorten, inclusief overigens de mens, 
op realisatie van zijn of haar eigen potenties. Een 
erkenning van desamenhang ofde.complexiteitvan de 
biosfeer als huis, niet alleen voor ons, maar ook voor 
die andere soorten en in het maatschappelijk handelen 
betekent het vervolgens een soort van prudentiecrite
rium: minimalisatie van de impact op de biosfeer ter 
voorkoming van verdere degradatie. 

De natuur als supermarkt, de onzichtbare handjes 
waarvan wij doen alsof die de schappen vanzelf wel 
vullen, werkt niet vanzelf. De praktijk van het hanteren 
van die visie ondergraaft bovendien het draagvlak 
voor die handjes. De natuur is veel meer dan alleen een 
supermarkt voor ons; ook dat meerdere stelt zijn eigen 
grenzen aan ons handelen. En tenslotte, die "invisible 
hand" die het proces in de supermarkt reguleert is een 
fictie. We zullen het proces van verdeling en het stellen 
van grenzen aan de productie zelf ter hand moeten 
nemen. 


