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mens en natullr 
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Ik heb de vraag van D66 opgevat als een vraag naar 
de draagkracht van een bepaalde 
levensbeschouwing voor de milieuproblemen die 
op het ogenblik op ons afkomen. De heer 
Opschoor heeft gesteld dat milieuproblemen 
man-made zijn: dat wil dus zeggen dat ze ook door 
mensen opgelost moeten kunnen worden. Als dat 
zo is. dan is natuurlijk toch de vraag waarom ze 
niet veel eerder zijn opgelost. waarom het zo ver is 

. gekomen. Blijkbaar waren de ingebouwde grenzen 
van onze cultuur volstrekt onvoldoende om tijdig 
de gevaren te zien. en zelfs nu we ze zien blijkt het 
nog uitermate moeilijk om ze te keren. 

Dat zal het uitgangspunt van mijn verhaal moeten zijn, 
en ikdenkdatikdaarmee uiterst kritisch zal moeten zijn 
ten opzichte van de Joods-Christelijke traditie. De heer 
Glastra van Loon heeft aandacht geschonken aan de 
Hellenistische-Joods-Christelijke traditie, en terecht. 
Maar het is heel vriendelijk van hem dat hij het zo 
gezegd heeft, omdat in feite toch Joods-Christelijke 
elementen in onze cultuur een grote rol spelen. Waar 
het mij nu om gaat, is : kunnen we zo'n deugdelijk en 
bestendig draagvlak vinden dat daarop langer dan 3 
weken een milieubeleid op gebaseerd kan worden? Ik 
zeg dat een beetje cynisch, langer dan 3 weken, omdat 
we in onze openbare mening uiterst gevoelig zijn voor 
modieuze trends. Ik noem het voorbeeld van de Exxon 
Valdez, die op de rotsen gelopen is. Iedereen in paniek 
over de zeevervuiling; sommigen van u zullen mis
schien in Trouw een aardig staatje gezien hebben 
waaruit bleek dat de zeevervuiling door rampen met 
supertankers, 1 ,3% bedraagt van de zeevervuiling met 
olie. En datderest98,7% ergens anders vandaan komt, 
waarvan 15% datwil zeggen dus 10 maal zoveel als er 
uit kapotte olietankers stroomt uit de putjes van uwen 
mijn garagebedrijf komt. En daar hebben we eigenlijk 
nog nooit over gepraat. Ik denk ook niet dat het erg 
populair is om daarover te praten en dat je zo'n 
onderwerp ook niet jaren in de aandacht kunt houden. 
Ik denk wel dat het nodig is om zo'n onderwerp jaren in 
de aandachtte houden. En dat is de vraagstelling, waar 
u en ik ons mee bezig houden. 

Mode en autoriteitengeloof 

Modebewust, trendbewust betekent in feite ook iets 
anders. Het betekent ook een beetje een autoriteitge
loof. Iemand heeftal heel lang geleden geprobeerd om 
duidelijk te maken dat groei niet de oplossing kan zijn 
voor milieuproblemen. Hij stond niet helemaal alleen, 
maar hij was toen wel een jonge econoom. Het heeft 
heel lang geduurd voor economen van naam deze 

gedachtengang overnamen. Nu ze het doen is dat 
opeens voorpagina-nieuws. Met andere woorden, in 
de publieke opinie speelt autoriteitengeloof altijd een 
buitengewoon grote rol. Ik denk dat dat uiterst gevaar
lijk is: politiek is bijna per definitie trendgevoelig 
omdat via destembus machtwordtgegeven aan ideëen 
die van dag op dag en van uur op uur kunnen verande
ren. 

Canon 

Als we dus zoeken naar een grondslag voor het mi
lieubeleid, dan moeten we daarom zoeken naar iets 
wat beklijft, wat duurzaam is. Datkan een ethiekzijn; ik 
zal het woord ethiek zelf niet helemaal gebruiken, 
omdat ethiek natuurlijk een uitgewerkte manier is om 
dingen tegen elkaar af te wegen en zover is het met 
milieu-ethiek nog lang niet, al heeft Manenschijn een 
moedige poging op dat gebied gewaagd. 

Waar het eigenlijk om gaat is de vraag: hoe is het 
zover gekomen en welke mogelijkheden hebben we 
om het tij te keren. Het is eigenlijk de vraag hoe 
waarden totnutoe hebben gewerkt. Ik zou willen pro
beren een korte verkenning te maken van de volgende 
drie vragen: in de eerste plaats, welke elementen 
spelen mee in een visie die door de Christenheid mede 
bepaald is: de tweede vraag, welke kracht hebben die 
elementen gehad, ten goede of ten kwade; en ten 
derde, wat mogen we van de toekomst verwachten? 

Om te beginnen wil ik erop wijzen dat de kerken net 
zomin als de politieke partijen vooroplopers zijn ge
weest, en ' dat we dankbaar kijken naar de milieube
weging die in de begintijd de kastanjes uit het vuur 
gehaald heeft. Rachel Carson is in de kerken eigenlijk 
nauwelijks opgemerkt en het grapje dat je de jaartel
ling zou kunnen indelen in de jaren b.c. en a.c. dus 
before en after Carson wordt in de kerken niet eens 
gewaardeerd. Ook de Club van Rome heeft voor de 
kerken ongeveer gezwegen. Er zijn heel weinig activi
teiten vanuit die sector geweest, terwijl je dat van hen 
toch zou moeten verwachten, meer nog dan van politici. 
Instituties die uitgaan van het feit dat de wereld niet 
man-made is, hadden iets moeten laten zien van de 
zorgvoordatwatnietdooronste maken is. Niettemin is 
de zaak eigenlijk precies omgekeerd gegaan. De visie 
opdenatuurten dienstevande mens, metdemens in het 
centrum van alles, is mede door het Christendom in 
onzewestersecultuurtoteendominantelementgewor
den. 

Hetis ironisch om jete realiseren dat het Christendom 
tot voor niet zo lang geleden beschouwd werd als een 
factor die de vooruitgang afremde. Ergens in de derti
ger jaren heeft een cultuurfilosoof Foster voor het eerst 
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de aandacht erop gevestigd dat dat onjuist is. In zijn 
voetspoor hebben bijvoorbeeld mensen als Hooykaas 
ten onzent de triomf daarvan gevierd, maar die triomf 
was kort; het Christendom als exponent van de vooruit
gang werd onmiddelijk beschuldigd. Die schuld is 
kerken en Christenen voor het eerst in de schoenen 
geschoven in een beroemd artikel van Lynn White in 
1966 in Science. Sedertdien hebben de kerken zich 
daartegen te verdedigen, datwil zeggen als ze het zich 
aantrekken. Dat is dus een extra reden voor kerken om 
zich met deze vragen bezig te houden. Soms zijn de 
verwijten op een uitermate bittere manier herhaald, 
bijvoorbeeld door Averie (?) en het verwijt bestaat dus 
nog altijd. 

Drie vragen 

Ik zou nu op drie vragen in willen gaan. Ten eerste: hoe 
terecht is dit,datwil zeggen wat heeft het christendom in 
feite verteld? Ten tweede: hoe heeft dat cultuurhisto
risch verder gewerkt? En ten derde: wat zijn de uitzich
ten. 

Uitgangspunten 

U bent tamelijk gauw klaar met de Bijbelse uitgangs
punten. De Bijbelse uitgangspunten over milieu zi jn 
schaars. Dat wil zeggen directe bronnen : de gegeven 
omgeving wordt door de Joods-Christelijke traditie 
gezien als een goede schepping. Zo wordt het beschre
ven in het begin van het boek Genesis. De goede 
schepping wordt door de mens aanvaard en ontvan
gen, daar kun je in leven. Ik zei beschreven, maar hij 
wordt eigenlijk bezongen, want eigenlijk is Genesis 1 
een lied en het is nog duidelijker in Psalm 8, een hele 
beroemde psalm voor Bijbelkenners, waarin schijn
baar de lof van de mens bezongen wordt, omdat de 
wereld aan hem onderworpen is : maarals je goed leest 
is deze geen loflied op de mens, maar op de schepping. 

Het oordeel over dit soort poëzie is in feite een 
antropocentrisch oordeel van latere mensen die daarin 
een legitimering vonden van hun heerschappij over de 
natuur. Op het moment zelf dat mensen de schepping 
als goed beschreven, werden ze rondom bedreigd 
door een natuur die hen vijandig was en waar ze 
absoluut niet overmachtig in waren. Ze werden gele
gitimeerd tot macht, maar ze hadden technologisch 
niets in te brengen. De situatie waarin de cultuurop
dracht aan mensen gegeven werd in het Oude Testa
ment was een situatie waarin mensen inderdaad te 
vechten hadden tegen geweldige rotsblokken in de 
akkers, tegen snelgroeiende doornstruiken zoals die in 
het Midden-Oosten voorkomen en waar je met houten 

ploegjes en zo niets tegen begint, en tegen wilde dieren 
waar ze met hun jachtinstrumenten ook absoluut niet 
tegen opgewassen waren. Het lijkteen beetje op de eed 
van artsen: de artseneed is een prachtige eed totdat het 
medisch kunnen overmachtig wordt en dan wordt die 
problematisch: zo ongeveer lijkt het ook met de cul 
tuuropdracht van de mens. De roeping tot beheersen 
die je in het Oude Testament regelmatig tegen komt, is 
in feite een roeping die gegeven wordt aan mensen die 
niet machtig zijn, maar zwak ten opzichte van hun 
tegenstander, de natuur die hen bedreigt in hun staat. 
De natuur is ambivalent en de mens is zwak. 

Dat zijn directe Bijbelse bronnen, maar er zijn nog 
een paar indirecte bronnen die ik graag wil aanstip
pen. In het oordeel van de mens is de natuur, is de 
schepping goed: hij wordt dus beschreven enerzijds als 
goed in verhalen als Genesis en in bepaalde psalmen; 
aan de andere kant heeft de mens de opdracht om de 
aarde voor mensen leefbaaren bewoonbaarte maken, 
om de bestaansbronnen niet aan elkaar te ontnemen, 
om ze ook niet te verwoesten. De bestemming van de 
woestijn is bijvoorbeeld om vruchtbaar bouwland te 
worden, ver buiten de technische mogelijkheden van 
toen . De natuur is vriend en vijand tegelijk. De mens is in 
de Bijbel ook een biologisch wezen, dat heb ik daar
mee impliciet gezegd. 

Ikzou nog optweeanderedingen deaandachtwillen 
vestigen. De natuur als schepping opgenomen in een 
tijdscene, er is een soort regie van het hele gebeuren 
waaraan een begin en een einde zit. Er is een soort 
lineair denken in de ti jd gekomen, daardoor is de 
historie mogelijk geworden, nietalles keer terug bij het 
begin, zoals in de Oosterse godsdiensten als Hin
doeisme, maar ook in natuurgodsdiensten. In zo'n 
lineair historisch denken wordt gemakkelijk gevraagd 
naar de drijvende krachten voor de richting van het 
proces. Er zit nu, en dat lijkt mij essentieel, een keerpunt 
in de vragen naar de drijvende kracht. Tot en met de 
Middeleeuwen denkt men teleologisch, datwil zeggen 
dat de geschiedenis wordt gericht door de bestem
ming. En degene die de richting bestemt is in feit 
diegene die stuwt. Als dat geloof verloren gaat na de 
Middeleeuwen ontstaat er een causale geschiedenis
opvatting waarin uitsluitend de natuurlijke oorzaken 
overheersend worden. Het betekent tegelijkertijd 
merkwaardig genoeg dat geschiedenis een soort fata
lisme wordt, want als natuurlijke oorzaken de snelheid 
en de richting van de geschiedprocessen bepalen, kun 
jeerzelfnietsaandoen; dan ben je speelbal. Het is heel 
merkwaardig dat we altijd denken dat in de Renais
sance en de Verlichting de mens autonoom werd; in dit 
opzicht is eigenlijk precies het omgekeerde gebeurd. 

Ik wil er ook nog de aandacht op vestigen dat de 



natuur als schepping niet heilig is, en ook dat is een 
tegenstelling met de meeste andere wereldgodsdien
sten; het betekent dat de omgevende natuur open komt 
voor bewerking door de mens. Cultuuropdracht is 
alleen mogelijkalsde natuur niet heilig is, nietvolzitmet 
taboes, dat is eigenlijk wat Foster boven watergehaald 
heeft. Tussen haakjeswil ikhiernogaantoevoegen,dat 
ditook iets anders betekent, namelijk datde natuur ook 
geen toeval is. En u weet dat in het huidige natuur
wetenschappelijke wereldbeeld, bijvoorbeeld door 
het beroemde boek van Munot(?): "le hazard et la 
necessité", in feite een evolutionistisch wereldbeeld 
ontstaan is, waarin eigenlijk alles wat er is als een 
ingenieus spel van het toeval gezien wordt. Hoe inge
nieus hettoeval aokwerkt, de vraag voormij blijft altijd 
hoeveel eerbied ik moet hebben voor dat toevallige 
toeval. 

Onvoldoende ingebouwde grenzen 

Ik heb eigenlijk impliciet al veel gezegd over het 
verdere lot van deze betrekkelijke schaarse Bijbelse 
bronnen. U zult gemerkt hebben dat naar mijn oordeel 
de christelijke traditie onvoldoende ingebouwde gren
zen heeft gehad om de bedreigingen van nu te voorko
men. De vraag is nu: heeft deze traditie misschien nog 
meer in huis, om die bestendige onderbouw toch wel
lichtte leveren? Ik zou er eigenlijk twee willen noemen. 

De eerste lijkt weinig te maken te hebben met het 
probleem waar we het nu over hebben; ik doel op de 
grote traditie van het Oud-testamentische profetische 
denken en de aandacht daarin voor armen, weduwen, 
wezen, onderliggende groepen, mensen zonder rech
ten in de samenleving. Je kunt die traditie een stap 
verder doorvoeren, en dat zou kenmerkend zijn voor 
het Joodse denken, misschien minder voor het Christe
lijke denken, dat altijd wat wettischer geweest is dan het 
Joodse denken, ondanks de schijn van het tegendeel. In 
het Joodse denken is altijd een ontwikkeling geweest 
om bepaalde grondgegevens heel vrij te gebruiken en 
ze naar hun bedoelingen verder te ontwikkelen. In die 
traditie zou het in onze tijd gepast zijn, het Bijbelse 
opkomen -voor- zwakken nu ook te betrekken op de 
niet-menselijke natuur. 

Kroon van de schepping 

Bovendien, wat doen die profeten altijd: die worden 
kwaad, die worden woedend, niet vanwege het on
recht, maar ze worden altijd woedend op de mensen 
die het onrecht doen. Merkwaardig genoeg worden ze 
in de Bijbel eigenlijk altijd als geweldmakers geschil
derd, mensen die met overmacht andere mensen tot 

De heer Nijenhuis was vaornemens zijn bijdrage te 
herschrijven, maar was daartoe als gevolg van 
persoonlijke omstandigheden niet in staat. De re
dactie heeft niettemin gemeend het artikel te moeten 
plaatsen in verband met de samenhang met de 
bijdragen van J. Glastra van loon en J.B. Opschoor. 

instrument maken. Nu is devraag ofdat in feite nieteen 
ingebouwd signaal zou moeten zijn in de technologi
sche overmacht-gewoonten van onze moderne cultuur. 
Dit is mijn eerste perspectief. 

Het tweede betreft de scheppingsmythe zelf. U weet 
dat in Genesis 1 een verhaal beschreven staat, een lied 
eigenlijk, waarin de wereld in een week geschapen 
werd. Een verhaal met een diepe zin, alleen de vraag is 
hoe je het precies moet lezen. U weet allemaal waar
schijnlijk dat er zes dagen waren, dat op de zesde dag 
de mens verscheen, en dat die de kroon van de schep
ping was. Die mens kreeg een prachtige cultuurop
dracht om te heersen. Nu is het raar dat in de Bijbel
indeling hoofdstuk 1 daar eindigt; maar de mythe is 
duidelijk niet uit, want die loopt door tot de volgende 
drie zinnen van het volgende hoofdstuk, waarin de 
zevende dag wordt beschreven. In die zevende dag 
staat eigenlijk het belangrijkste, namelijk dat op de 
zevende dag God al het werk van zijn handen zag, zag 
dat het goed was en rustte. Tijdens het rusten voltooide 
hij het werk en heiligde hij die dag. Door de rust op de 
zevende dag wordt de schepping geheiligd: die 
zevende dag is de bekende sabbath. 

De sabbath speelt in feite door het hele Oude T esta
ment en het hele Joodse denken een geweldige grote 
rol. De mens met zijn cultuuropdracht wordt op de 
wereld gezet op de zesde dag, en de eerstvolgende 
dag die hij beleeft, is een rustdag. De wereld is goed 
genoeg om niet direct met je cultuuropdracht te begin
nen. Precies hetzelfde verhaal staat aan het begin van 
de intochtvan het Joodsevolk in het Beloofde land. Het 
eerste jaar van de intocht hoef je het land niet te 
bewerken: dat zal een sabbathsjaarzijn . Het Beloofde 
land is ook goed genoeg. Er is zelfs niet alleen een 
sabbaths-dag, maar elk zevende jaar is ook een sab
bathsjaar en elk zeven maal zevende jaar is zelfs een 
jubeljaar, een supersabbathsjaar, waarin alle oor
spronkelijke verhoudingen hersteld zullen worden. 

Waar is dat voor? Om er voor te zorgen dat mensen 
hun oorspronkelijke levensmogelijkheden en levens
bronnen terugkrijgen . Want land dat in die 50 jaar 
eventueel vervreemd is van eigenaar door schulden 
gaat terug naar de oorspronkelijke eigenaar. Een 
geslacht heeft weer levensmogelijkheid. Maar ook in 
diezelfde tijd ligt het land braak, het kan rusten, in die 
tijd wordt er geen arbeid gevraagd van de land
bouwhuisdieren, in die tijd wordt er geen opbrengst 
van de akker geoogst, want die is voor iedereen. 
Kortom wat betekent nou het heiligen van de sabbath? 
Dat betekent rechtdoen aan de hele schepping. En niet 
zo driftig bezig zijn met je eigen activiteiten. De cul
tuuropdracht kan wachten. 
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