De milieucrisis is een religieus feit. De katholieke sociale leer moet
daarom verbreed worden met een ecologische dimensie. Mensen
beschouwen zich in die dimensie in een levend verband met de natuur; dit noemt men retiniteit. De omgang met de natuurlijke omgeving maakt in die visie intrinsiek deel uit van elk beleidsterrein.
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ling

van

ccn

hun1aan

]) rs. HI Geerts

burgers

van

a\<; qua opzct necmt de

Furopa. Her zijn achtcreenvolgem het
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verantwoordelijkheid van christenen

rlaats van de mens binnen de natuur-

tot de trias Vrede, Gerechtigheid en

lijke orde en wanorde, in het Iicht van
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Heelheid van de scherping Dit artikel

de eeuwigheid, voor het aangezicht van

I

gaat in op de visie van kerken op de

God. Het is opvallend dat in het ecrste

laatste van deze trits, de milieuproble-

werkdocument

matiek, met name vanuit een meer ka-

deze srecihek rcligieuzc dimensie van

<t:

tholiek standpunt. Het is mede geba-

de milieuproblernatiek op de achter-

<t:

secrd op een advies van de werkgroer

grond blcef, tcrwijl in hct nu bijge-

N

Zorg

stelde tweede wcrkdocument dcze eli-
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0:

werkdocumenten van Graz door een

milieu maakt dat christencn zich niet

:J

internationalc werkgroep van katho-
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Nederland. 1 In die documenten

raken van een buitcngewoon belang-

wordt impliciet een vcrbreding van de

wekkend onderdecl van hun levensbe-

katholieke sociale leer aan de orde ge-

schouwing: het bcscf dat hct ledmilicu

steld, die in dit artikel meer expliciet

een ondcrdeel is van de door Cod ge-

wordt tocgelicht. Daarhij volg ik de he-

schapen werkeliJkhcid In die zin is de

nadering van de moraaltheoloog Korlf

milieucrisis ecn rcligieus /cit. Wannecr

uit 1\l(inchen die de sociale verhoudin-

bet gaat over de crisis van de ecologie,

gen tussen mensen ingehed ziet in na-

dan gaat het om de crisis van I het gc-

tuurlijke nctwerken ot ccosystemen.

heel van) de menselijke ervaringen met

Dat vcreist naast een socialc moraal die

de natuur - en dus ook de christelijkc

de verantwoordelijkheden tussen men-

duiding van die ervaringen. 0 De ecolo-

<t:

sen underling helrt beschrijven, ccn

gischc cri'.is is dus niet aiken matericel,

c...

rersrcctief voor de omgang van men-

maar ook (en voor christcncn in ieder

sen met de natuurlijkc omgeving. Dit

geval) radicaallevcmbeschouweliJk van

persrcctiel is hinncn de katholieke kerk

aard. In dcze zin verwijs ik graag naar

rcligieus gemotiveerd

de thcoloog Houteren die dit stand-

Milieuproblematiek een
religieus feit

CDA-bijeenkomst in december 1994
(op een pick die ovcrigens met het

Welke rol kunnen en willen de kerkcn

orenbaar vervocr nauwelijks te bcrci-

innernen hij cen bcoordeling van hct

kcn was) "De werkelijkheid om ons

gedrag en de orvattingen binnen onze

heen, ot we die natuur, milieu ol schcp-

punt als volgt verwoordde tijdens cen

modcrne cultuur die de aardc zo sterk

ring nocmen zit vol ambivalenties,

beheersen en bdnvloeden dat ook het

aporicn, chaos en ruis. De oorlog van

mensclijk Ieven wordt aangetast, dat

allen tegcn allen wocdt, van nature, tot

landscharrcn verdwijnen, hulrbronnen

in bet diepstc niveau van alles wat is en

oprakcn en de in te adcmen Iucht, het

niet ras op het nivcau van mcnscn en

te drinken water vcrvuild rakenJ Hoe

volkercn. Prccies met dit wankelc even-

vanzelfsrrekend hct ook rnoge klinken,

wicht, met de ambivalcnties van de na-

die rol is op de eerste plaats religicus en

tuur en de broosheid van bet mcnsclijk

levensbeschouwelijk van aard. Het gaat

Ieven en de menselijke cultuur conlron-

om houdingen en opvattingen over de

teert ons de

Bijbel,

met name

in

l llV !'H '!7

Cencsis. Uit de toim wahohu -de cham-

dit terrein, vereist overigcns wei een le-

van de materie ordent de <,cheppcnde

vensbe.,chouwelijk

Cod een kmmi.,che orde, door ditfc-

vraag: wic i'> de mens in de Schepping'

antwoord

op

de

rcntiatie: ecn water<,cheiding tussen zee

Politicke maatregelcn zullen pas effect

en land, een tuin van Fden, plantcn en

hebhen wanncer zc gedragcn worden

dieren, allcs in vaste soorten en patro-

door een verandering van mentaliteit

ncn en tenslotte de mens, man en

hij de burgers. Van die mentaliteitsver-

vrouw die de twee gczichten vormen

andcring zal afhangen of burgers indcr-

van het gelaat van Cod. Scheppcn (br'.

daad 'van harte' deze maatregelcn zul-

hara) hctckent: .,cheiden, diHercntic-

len opvolgen en of ze daarin ook een

ren, atzonderen, ordcnen, richting ge-

stimulans vinden om op eigen initiaticf

ven, orienteren Het scheppingwerhaal

verdere stappen te zetten tot het ver-

hood als rdlectie op de gang van zaken

klcinen van de huidige milieuproblema-

in de natuur, troost tijden<, de balling-

tiek en tot het voorkomcn van nieuwe

schap in Me<,opotamic waar dit hock

verslechtcringen.
[r bcstaat cen opvallendc tegenstelling

ontstond. l:lallingcn en vluchtelingen
spiegelcn zich aan de zegen van het

in onze cultuur tusscn encrzijds hct he-

verhond en aan de ordcnende econo-

wustzijn dat 'een nieuwe lcvensstij\' no-

mic van hun Cod. In de schepping, tc-

dig is, en anderzijds het fcitelijk milieu-

midden van aile contingcntie en chaos

gedrag van mensen. Dat gedrag staat

schuilt een gcrichtheid tegen aile wet-

haaks op de overtuigingcn van mensen.

ten van vcrval en vcrnietiging in, die de

Daar ligt voor christenen een boeiende

mer1sen zich hebhen weten eigen te

uitdaging omdat zij de samenhang tus-

makcn."'
l:linnen het wankelc cvenwicht tusscn

sen ovcrtuiging en handelen (orthodoxie en orthopraxie) voortdurend benadrukken

hct perspcctief van de eindighcid van

lagen binncn de kerken zouden uitge-

ons Ieven en de kwctshaarheid van de

daagd kunnen worden door groepen

aarde en hct hecla\ Ieven christenen

die hicr vcrkennend nieuwe wegcn

zonder vcrmetel

gaan. Ecn voorbeeld van zo'n groep

in

de

hcvorderen.

gocde afloop van de geschiedcni'>. In

binnen de katholieke kcrk is bijvoor-

dit religicuze beset <,prekcn chri<,tenen

heeld de Franciscaanse Samenwerking.

over de medeverantwoordelitkheid van

Dezc kerkelijke beweging vervult op

de menscn voor de schcpping.

klcine schaal een rol op bet tcrrein van

In daad en woord

van de kerkelijke vrcdesbewcging in de

hct milieu die te vergelijken is met die

De

verantwoordelijkheid

voor

de

pcriodc tusscn de wereldoorlogen en na

schepping vcrei<,t op het niveau van het

1945. Het huidige bondgenoot<,chap

hewustzijn ecn pcrspectid op hct gc-

tussen

hecl van de werkclijkhcid. Zo'n leven<,-

International toont aan dat het op tcr-

heschouwelijk beset raakt ver<,tand en

mijn mogelijk is de eigen hoodschap

hart en is een kwestie van attitudes en

zodanig te formuleren dat men ge-

gedragingen die niet gereduceerd kun-

sprekspartner wordt voor een mulii1111-

ncn worden tot vraagstukkcn van poli-

lio1111i als Shell wannecr dezc het eigen

tieke ot technischc aard. Ue vraag naar

heleid in ecn maatschappclijk meer ver-

hct draagvlak voor politicke kcuzes op

antwoorde

Cl lV 7 H 'l7

Pax

Christi

richting

en

hij

Amnesty

wil

z
0

c
c
N
)>
)>

I

rn

Breden~

gehruik en rm.,hruik van de natuur, in

vertrouwen

en

rn

stellen

0

::::J

Kerkcl ijkc groepcn kunncn op basis

lcelde overtuiging en hct kitcli1k han-

van hun gelovige visic in contact trcden

dclcn van de hoodschappcr Daardoor

UJ

met pcr">ncn en organ"aties d1c op het

krijgt dezc hoodsLhap klcur en hetckc-

I

terre in van de mil icuprohlcmatick ei-

nis en wordt zc betrouwbaar en gclool-

gentijdse en creatievc stappen zctten .

waardig. Dcze hoodschap van de kcr-

In Duitsland hcclt de kerkelijke organi-

ken is pas rcligicus van waardc wannecr
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satie l\1isercor iondcrsteund door een

hij verwijst naar Gods aanwczighcid in

aantal milieurdcrenten uit de bisdom-

de schepping. Daar schort hct aan.

N

men - ecn kerkelijke functie die in de

Wanneer de kerken ecn eigentijdsc

~

Ncderlandse kcrkelijkc verhoudingen

hoodschap willcn ontwikkelcn up hct

J11el be'.taat) ecn grootschalig onder-

terrcin van de zorg voor de Schcpping

zock uitgcvoerd sa men met de ver-

zal de inhoud daarom nict aileen hc-
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tl-ekking mocten hebbcn op de Schrilt

(BLIND)

ol op kcrkeli1k leer'>lellig sprekcn; maar

De vergclijking met de vrcdesproble-

ook op hct organiseren van cen orthu-

matick maakt duidcliJk dat de kcrken in

praxls. Celoolspraktijk en gcloolsin-

hun boodschap over cc11 eigcn dimcn-

houd vormcn elkaars toctsstccn. In de

sic heschikken, cLc de mcestc hondge-

documentcn voor Craz wordt ook gc-

notcn niet op dezellde wi)ze zullen vcr-

wczen op her belang dat de kcrk in

woorden. I )e kcrk hcdt een geschic-

haar cigen hui'>houding ecn gcloof-

den is en ccn traditie waarin de culturelc

waardig belcid vocrt. Hoc docn pa-

betckcni'> van de schepp1ng in verhalen

rochic~ aJn cnergicbc~pJring; hoc regc-

en rituclcn gclovigcn en anderen <,piri-

len

tuccl aanspreekt. Dezc lcvenshcschou-

liturgievicringcn, en hoc worden kerkc-

zc

het

vervocr

naar

de

wclijke dicptcdimensic wordt door de

liJkc lwzittingen hchccrd? Dit lijkcn za-

<(

n1i I ic-uorganisatic~ doorgaan~ nict ge-

kcn van ondcrgeschikt hclang, maar he-

:::L

thcmatiscerd. Vanuit hun gelool i> hct

halve de waarde op zich, hchhcn zc

aan vertcgcn\voordigcr"i van

voor hondgenotcn hinnen de milicuhc-

Geloofspraktijk en
geloofsinhoud
vormen ook op het
gebied van het
milieu elkaars
toetssteen.

de kcrkcn om in het milicu-

weging een bclangrijke '-;ignaahvcrking.

dchat de positie naar vorcn

Vcrvolgens is hct van grout he lang dcze

tc hrcngcn, dat in de zorg

thcmatick in tc hrcngcn in catcLhesc, li-

voor de schcpping hoop en

turgic en vcrkondiging. Daarmcc kan de

vertrouwen de doorslag nw-

kerk het woord hij de daad voegcn en

gen gcven

cen din1ensic van bczinning 1nbrcngcn

door hct gcloof

in de Scheppcr De kerkcn

ten hehoeve van allen die vcrantwoor-

gctuigen van hct tran"icen-

dclijkheid willcn d,-agcn in de milicuhe-

dente karaktcr van de schcp-

weg1ng.

ping en de po'>itie van de
men<,/men<,hcicl daarin. Daarbij gaat hct

Een katholiek perspectief

mecr om pun ten van orienta tic. dan om

De ontwikkeling van die hood,chap

de gchoektc resultaten•

vindt nu hinnen de katholickc kerk

Bij het uitdragcn van dcze christclijke

plaats in de margcs van de hcrnicuwdc

hoodschap i> ccn ,-eligicuze authcntici-

aandacht voor de katholicke <,ocialc leer.

teit vcronder'>tcld; hct uitdragen van de

Dczc kathnlickc -;ocialc leer hcschouw

gcloofshoodschap hangt nict aileen at

ik a]<, cen dynamisch lccrproccs waarin

van de inhoud maar ook van de door-

de kcrk haM vi,ic op de sociaal-econo-

(llV7~'J7

m"che en politieke a<,pecten van de <,a-

Het membeeld van de katholieke Kerk

menlcving telkem tormuleert met het

vormt de hasi<> van dczc beginselen bin-

oog op ccn 'algcn1ccn wclzijn'

L)aarin

ncn de <>ociale leer. Dit mensbeeld he-

zal vanwege de rechtvaardige vcrdeling

staat uit twee elkaar complementerende

van goederen tu<,<,en de huidige en ko-

perspectieven, dat van de per<>oon en

nlcndc gcncratJc-.., n1aar

ook

vanwcgc

de

dat van de gemeenschap. De kcrk han-

eigenwaarde van de natuur, plaah ziJn

teen de opvatting dat cr vanuit het per-

voor de ecologi'>che dimen'>ie.

<.pectid van de per<,oon socialc normen

Ecn voorbeeld van een <,tap in dit lcer-

be<,taan waarin de waardigheid van de

proce<,

de

Enge\<;e

mens en zijn ontwikkeling als pcr<>oon

van

oktober

worden gewaarborgd. De samenlcving

,;oo,f, waarin de visie

i<> er voor de mens en niet omgekeerd;

van katholieken op de tweedeling in de

"de indivtduele mem i<> noodzakelijk

llrit'>e <,amenleving wordt uiteengelegd.

het fundament, de oorzaak en het doe\

Deze hriel i<, de ecr'>lc van een aantal

van aile sociale instellingen".' In de sa-

actuelc brieven van Europese bi<><>chop-

nlcnleving n1oetcn

i'>

de

briel

van

\li.,.,choppenconlerentie
Jl)lJ(,

'On

cOI111110ll

de

uitgang-;puntcn

penconlcrentie<, (in Frankrijk, Duits-

rechtvaardigheid en subsidiariteit wor-

land, Schotlandl die de aandacht ve'>li-

den beschermd. De rechtvaardigheid is

gcn or de ncgaticve gcvolgcn van ccn

binnen het kerkelijk spreken dikwij\.,

ongcrcgulccrd kapitali~n1c voor grotc

aan de orde gcsteld op globaal niveau

grocpcn aun de ondcrkanl van de sa-

en i<> als principe betrokken op de uni-

menlcving <'n voor het milieu. De hi<>-

versele bestemming van de aardse goe-

"choppen hebhen al<> vcrtegenwoordi-

deren "Cod hedt de aarde mel aile<>

ger'> van kerkcn op grond van hun

wat daarin i'>, be.,temd voor het gebruik

pa<>toralc crvaringen een politick signaal

van aile mensen en volkcren, zodat de

afgcgcvcn. Hun vi':.ic hcvat ecn plcidooi

geschapen gocderen in een billiJke ver-

voor cen meer solidaire <>amenleving en

deling aan allen mocten toekomen, on-

'>laat daarmce in lijn met de religicuzc

der de <>chut<;e van de rechtvaardigheid,

traditie van hct opkomen voor recht-

vergezeld door de lidde "'• Zo wij<>t ook

vaardighcid \lijzonder i'> dat de Enge]<,c

de huidige paus op de slechte verdeling

hi<,<;choppcn zich uitdrukke\ijk beroe-

van de goederen en dicmten die oor-

pcn or de katholicke <,ociale leer zoak

<>pronkelijk be<>temd zqn voor allcn. 7

dcze in ccn reck<> van cncyclickcn en

Subsidiariteit en

andere documcntcn -;inds hct einde van

naa<,l de rcchtvaardigheid op de hulp

de ncgcnticnde ceuw een voortdurend

die de gcmeenschap aan zijn !eden

commentaar vormde or misstanden die

moet geven iol de ruimte die zc moet

samcnhingen met de indu<,lrialisatie in

Iaten) om de eigen ontrlooitng van de

de mmkrnc tijd, en met de globalc ver-

\eden van die gemecnschap gestalte te

participatie

wijzen

dcling van goederen tu<;<,en de volkcren.

geven en de gemeen<>chappclijke vcr-

In die brid vall de cxpliciete aandacht

antwoordelijkheid moge\ijk te makcn.

voor de milicuproblcmatiek bijzonder

De <,Ociale encyclieken leggen de na-

op naa<;l de aandacht voor de twce cen-

druk op concrete knelpuntcn in de in-

trale tradittonele thema\, hct bcginscl

ternationalc orde vanuit cen op het eer-

van de '>uh<>idiariteit/parlicipatie en ht:t

<;te gezicht antropocentrisch {de mens

hcginscl van de rechtvaardigheid/,oli-

staat in hct midden l wereldhceld Voor

darilett.

de betekeni'> van de katholieke sociale

( [)V-; :-; '!/
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leer als zoekproccs in de tockomst is

tuur

ontcgenzcglijk ccn visic noodzakelijk

ook om die reden worden vcrbeterd; de

de mcnselijkc ledruimte moet

op de levcnloze, de plantaardige en de

zorg voor de schcpping is als de zorg

dierlijke omgeving van mensen. De re-

voor een tuin - men client gcen wocste-

den hiervoor is nict aileen gegcven met

nij achter te Iaten aan het nageslacht

de hcschadiging en vernietiging van

Dat wordt ook nog eens gelovig hear-

dezc omgcving, maar oak met de

gumentcerd: zowel dieren als planten

noodzaak om binnen de katholiekc tra-

zijn weliswaar door de mens ten eigcn

ditie de lundcring van de wcrkelijkheid

nutte in te zetten en zelfs te dodcn,

in Cod te bcnoemcn en tc verbcclden.

maar op grond van het schepsel-zijn

Die wcrkelijkheid blijlt in de katholieke

van Cod gaat de waardc van dieren en

visie nict bepcrkt tot de relaties tussen

planten hoven hun nut voor de mensen

mensen. Zo wordt het hcgrip vcrlos-

uit; het zijn geen wegwcrrartikelen De

sing niet aileen toegepast op menscn,

kerk heeft tijdens de bisschoppensy-

maar ook op de lcvenloze natuur.' In

node van Rome in 1971 gewezen op

die zin wordt een antropocentrische

een zorgvuldigc omgang en heschcr-

benadering in de katholiekc socialc leer

ming van de schatten der natuur. 111 Hct

gcrelativeerd door cen thcocentrische.

kerkelijk standpunt kenmerkt zich hi) de
analyse van de problcmatiek vooral

Zorg voor de schepping

door te wijzen or de cigen verantwoor-

Onder de huidige paus maar oak a! eer-

delijkheid van de mens. Waar het gaat

der hcelt het kerkelijkc lecramht op dit

om oplossingen is dit standpunt antro-

terrein een reeks documenten doen vcr-

pocentrisch. De oplossing van de mi-

schijncn wclke richting gcven aan de

licucrisis vcreist ecn nicuwe attitude tc-

ontwikkeling van cen kcrkelijke ccolo-

gcnovcr

gische en socialc cthiek.'' Het kerkelijk

beschcidcner lcvensstijl Die levenssliJI

de

natuur

en

een

vee!

leergezag spreekt over de mens als

is volgens de kerk gcen individuelc

evenbecld van Cod en daarom van ccn

kwestic aileen; de verantwoordelijkheid

umeke positie van de mens binncn de

ligt ook bij de maatschappiJ op andere

Opheffing van
armoede is een
voorwaarde voor

hem omringende scherping

niveaus, van hedrijl<;lcven en politick tot

])at betekent echtcr geens-

aan de gehelc inrichting van het ccono-

zins dat de mens met deze

misch stelsel (ecologische vcrantwoorde

schepping

socialc marktcconomic).

willekeurig

kan

omgaan, laat staan deze naar

Ot om de brief van de Engelse his-

eigen helieven zou mogen

schoppen te citcren "I I 06) De kerk cr-

bescherming van het vernictigen. De verantwoor-

kent dat de zorg voor het milieu decl

dclijkheid van de mensheid

uitmaakt van de zorg voor hct algc-

voor de schepping is wereld-

mcen welzijn

wijd en vereist ecn solidari-

meen goed' waarvoor de mcnshcid ecn

teit tussen ontwikkelingslandcn en in-

gemeenschappcl ijke vcrantwoordel ijk-

dustriestaten:

heid draagt. We moctcn ons vcrz<:ttcn

milieu.

de

opheHing van

de

het milieu is een 'alge-

armoede is een voorwaarde voor de he-

tcgen ccn aantal makkelijkc veronder-

scherming van hct milieu. Nicuw in

stellingcn uit cen vrocg stadium van de

kerkclijkc documcnten is daarbij hct

industrialisatie, zeds de gedachte dat

herocp op de toekomstige gencratics

de menshcicl, die van Cod irnmcrs de

als argument voor de zorg voor de na-

hcerscharpiJ over de aardc had gekre-

gen. de onheperkte vrijheid had om de

Retiniteit

natuurlijkc omgeving ten hehoeve van

De katholieke <.ocialc leer heeft sinds

haar eigen doele1nden te plunderen.

haar ontstaan de vraag gcsteld naar de

i\lcmen die zich geroepen voelen tot de

wijze waarop personen en groepen hun

-1

licfdevollc zorg voor de innerlijke ba-

lccfwijze verantwoorden en hoc zij gc-

z

lam van de natuur, geven gehoor aan

stalte gcvcn aan de socialc <.amcnhang

ecn diep religieu<, instinct, dat hen door

in hun wereld. Met het gcgroeidc alge-

Cod inge<.chapen is. Hun intL(itie zegt

mene bewustzijn van de ecologi<.che

hen dat de mensheid haar plaats op

gevolgcn van het cigen handelen staat

deze planect a]<, cen geschenk en een

de mcnsheid voor nieuwe taken en uit-

voorrecht moet zien en een, in de woor-

dagingen. Om de samenhang tu<,<,en de

den van de Catechi-,mus van de katho-

mens en de niet-menselijke natuur aan

lickc kerk, 'religieuze ecrbied voor de
heclheid van de schepping moet ont-

te gcven, pleit de <,ociaal-ethicus Korff
voor het begrip retiniteit. 11 Dat begrip

wikkclcn (2415) "

henoemt een principieel uitgangspunt

Het hegrip 'susl<lillllhlc dwclopmcut' wordt

dat de culturele en socialc systcmen

in de hrid niet direct genoemd, maar

waarin mensen Ieven, beschouwt als in-

naar zijn hetekcni<. wei omschreven:

gcbcd te ziJil in de draagkracht van de

''(I 07) Het 'algemeen goed' van ons mi-

natuur. Die inbcdding noemt Korff op

lieu is cr nict aileen voor ons, om er nu

grond van het Latijnse ',·ctc'(net) retini-

zorgvuldig gehruik van te maken en tc

teitsprincipe. Dat levembcschouwelijk

genieten, we hehben het ook in heheer

principe kan bijdragen aan een ccolo-

voor de toekomstige generaties, zodat

gisch handelingspcrspectief binnen de

die er op hun beurt gebruik van kunnen

katholiekc socialc leer, naast solidaritcit

maken en ervan kunnen genietcn. De

en sub.,idiariteit als sociale handelings-

autoritcitcn mogen het nooit bchandc-

per;pectievcn.

len als cen mogelijke bron van winst of

De bijzondere plaats die de mens vol-

verlies. Aldus beschouwd, i'> hct milieu

gcns de katholieke leer inneemt in de

een grotc hron van nalllurlijke riJkdom-

schepping vereist een milicu-ethische

men die de gehelc mensheid, nu en in

benadcring die op diverse punten af-

de toek01mt, vrijelijk en gelijkelijk toe-

wijkt van een sociaal-ethische bcnadc-

komen. Vanwege die hypothcek op het

ring. Een regel als: "wat u niet wilt datu

milieu, die de toekomst op hct heden

geschiedt, doc dat ook ccn ander niet"

hcelt, mogen we ons de natuurliJke riJk-

binnen een socialc cthiek is nict te ver-

dommen niet gcheel en al toceigcnen,

talen binnen de milieu-ethick. Een der-

al-,of aileen de hezittcr zeggcnschap

gelijke regel kan immers we! zinvol aan

hccft over de manicr waarop ze worden

mcnsen worden voorgehouden, maar

aangewcnd. Elkc generatie hecft de na-

niet

tuurlijke omgeving te lcen, en moet die

Datzeltde geldt voor de gcnoemde

na

even

grondprincipes van de katholiekc '>0-

goedc of zelts bctcre staat dan zij haar

cialc leer, gerechtigheid en solidariteit

te lccn heeft gekregen". De Engelse bis-

zijn als sociaal-ethische principcs niet

-,choppen pleiten op grond van dit allcs

zomaar toe te passen op de verhouding

ook voor het in Ieven roepen van auto-

met de natuur. Ook hier geldt als voor-

gehruik

tcruggcvcn

in

een

aan

de

natuurlijke

omgcving.

riteitcn op wcreldniveau die op dit punt

naamstc bezwaar het element van we-

vcrantwoordelijkheid dragen.

derkerige verantwoordelijkheid dat met

([lV7K'J7

z
c
c

I

m
0

0

deze hegrippen gegcven is. lv1ensen

Wolde, henadrukt de vcrhondenhc1d

kunnen wei. de natuurlijke omgeving

van de mens ( hehr Adam) en de aarde

u

kan niet worden aangesproken op 'me-

(he hr. Adam a I. Dat verhaal drukt ( waar-

I

demen-;elijkheid' Hinne11 de ethiek be-

schijnlijk veel meer dan er tot nu toe in

sttiZln er \vel pogingcn 0111 ook de natuur
L.

lh

Ill

II
I II

I

I

I
I

1

I

ill
•

I·

I

at

i~ gclezcn) ccn gclovig hewu-,tzijn uit

tc gcra-

van de CJfhankelijkheid van de mens van

<t

ken van cen antropocentrisme. In dcrge-

de ecosystemcn die hcm/haar omrin-

<t

lijke hioccntrische benaderingen komt

gcn; waarvan wiJ tot in elkc eel dec! uit-

N

aan de natuur niet zozcer de <,tatu<, van

maken.

::L

per<,oon-zijn toe in de zin dat planten en

De kern van dit -,cheppingwcrhaal ligt

~
~

0

z

ccn cigen rccht te gcvcn en

dieren onze hroede,--, en zustcr<, zouden

hij het be-,cf van de afhankeli,kheid van

zijn, maar wordt het respect voor het Ie-

de natuur en het gelov1ge bcwustzijn

ven (in al ziJn vormen) het dragende et-

van uiteindeliJkc dankbaarheid, respect

hi-,che hegimel Korlf meent - en zijn

en heiligheid

standpunt neem ik over - dat hier een

noodzakell)k cen politiekc strategic die

Dit geloot vcreist niet

gevaarlijke grensoverschrijding op de

overeenkomt met di<: van grotc delcn

Iocr ligt. Zo'n hiocentri'>ch ethisch per-

van de natuurhewcging. Voorzover het

specticl lei(lt op den duur toch tot ccn

gaat om een <,tratcgie d1e gcwortcld lijkt

!J)

per-,onalisering van de natuur. Want

in (Tn lcven-,beschouweli)ke visie dat de

::L

wanneer niet principieel gesteld wordt

natuur een van de mens af tc zondcren

u..:

dat menselijk Ieven fundamcnteel afwi)kt

deel van de werkelijkhcid i-;. Fn dat de

z
f::L

<t
c...

van aile andere Ieven, valt elke ethische

natuur bij voorkeur blijvcnd onttrokken

onder<>cheiding weg en i-, er uiteindclijk

moct worden aan memelijk ingrijpen.

geen reden om hij de atweging tusse11

I )e natuur als een cultuurvriJt' zone.

nict-menseliJk Ieven en menselijk Ieven

Zo'n natuuropvatting (die merkwaardig

te kiczen voor het laatste. Een dergelijke

gcnoeg in Nederland onder de hescher-

keuze lijkt aileen principieel religieu<, tc

ming vJn het oude en saa1e cultuurland-

motiveren.

schap het Croene Hart li)kt te liggcn I

Vanuit de JOods-chri<,teliJke traditie is

plaatst de mens tcgenover de natuur.

het heginsel van het l111aQo [)ei (de mens

Tu.,sen de natuur en de mens is in die

als heeld van Cod) cultuurdragend gc-

strategie tundamenteel sprake van ccn

weest. In dit heginsel ligt de mogelijk-

vijandschap aan de kant van de mens.

heid voor een argumentatie binnen de

Dezc vijandschap kan hooguit worden

milieu-cthiek die theologisch-ethi.,ch

beheer<>t wanneer menscn de natuur te-

van aard is. Daarin draagt de men<, voor

gen de mens be-,chcrmcn. Het chri<.tc-

Cod verantwoordelijkheid voor ZIJn

li,ke alternaticf voor deze at tc wijzcn

schepping en is scheppcr naast Cod gc-

hcnadering is dat menscn zich funda-

worden. Fen dergelijk centraal stellen

menteel - of religieus/l<:venshcschouwe-

van de mens wil niet zeggeo dat de

liJk - in een lcvcnd vcrhand met de na-

men<, per se nngevoelig i-, of zou moe-

tuur heschouwen. Hct is veclcer dit

ten zijn voor de noden van de natuur of

bcsef van het opgcnomcn zijn 111 eco-

dat de mens de natuur zou moeten de-

sy<,tcmen die de mem vooraf gaan. dat

graderen tot gebruiksvomwerp. len ge-

de mogelijkheden en grcnzen bepaalt

lovigc visic, hijvoorhceld gcfundeerd in

van memelijk ingrijpcn len dergelijk

cen eigentijd<>e lezing van hct ecr-.te

lcven.,he-;chouwcll)k bc.,ef kan met het

scheppingsverhaal in C<:nesis door Van

woord 'retiniteit' worden henoemd. Dit

Cl lV

~

s '!7

hegrip houdt ons cen ethisch pcrspec-

No ten
Hct ccr'>lC document vcr'>L hccn ondc1 de tltcl

ticf voor waarin de sociale netwerken
tu".r..,cn

111Cil'>t'll

Zo1g voo1

worden ingcbcd in na-

de -,chcpping'

111

de hunck\ De

lllodn'lll!} of) ll'ddr,lcn l}C'chdl, uitgavc van

'-d-

de ka-

tuurlqke nctwcrkcn ot ccosystcmcn. Dit

tholH.:kc RCtJd voor Kcrk en Samcnlevtng. ·..,_

perspectid dat or1Zc -.ociaal-culturele

Hcrtogcnbo<,ch dcu.:mhcr 1t)l)()· hct twccdc
Ant wort

kJthoii'->Lhc

( hgJni'-.JtJoncn

cco~y.:..,tcnu:-n,

lklglcll, ])cut<.,chland und den N1edcriJnden

hedt niet de as<,ociatic van onvcrander-

Jul dJ'-> 1cT'-.te :, Arhelt'-.dokunJclH lur d1c Zwutc

voorgcgcvcn

z

J.l.., 'Vcr'>(ihnung tllll dcr '1chiiplung, L1nc

structuren weet tc verhinden met de aan
nlCil"iCil

-1

Eulopzil'->Lhe ( )kumcni-.che Vn-.ammlung 111

litkhcid die verhondcn is met het hegrip

(,r<~z 1lJ 1)7 i\Jchcn. Bnh-.cl ·-.-llcrtogcnho'->Lh

duurzaamheid. Ecn culturelc inhedding

]clllUJ!l 1() 1)7
( )nder n;tluul wordt h1er vcr-.tJJil de \\ crkc-

in ccosystcmcn kan en moct wei degc-

],Jkhe~d VJn de ko'->llHh en de oardc met Jllc lc-

litk cvolucrcn. 1 ' In dit hegrip van retinitclt i<; er voor Kortt soualc, techni<;chc

:::ovLT

en cconon1i~chc vooruitgang tnogclijk,

hJmkl1ngcn wcrd hcpJJid. lllJJr hlcr<lJil voor-

maar aileen wannccr dezc door de rand-

J!gJJt
[)czc o\Trwcg111gcn Zllll ontkcnd aan ccn

voorwaarden die de natuur stelt, gedra-

lcldlng van A \VI Houtcpcn l11dcn.., ecn '->tu-

gen wordt. Dat hctckcnt voor politick

diu_illllcrenlll' vttn hct Cl)l\ de Lhtt\tcn-dcllWl

hclcid dat cr in ccn rcligicu<, gcmoti-

n1ct door men<,clqkc kennl'> en

LC

rali'>Lhc

p;:nt11

NnlcJiand

Jll-

d1ng Ill ( ./l!i'-/(')1

voor hct begrip retinitcit, dat nict con-

/i-~

/)n!IOHILidii'L/1( \'nhlll/111:/lll

2 ()')

)>

hrck JJ!l rullllll'

tuurlijke omgeving nict naast ander he-

R\\'JlldJ tot ccn vTc<,c]qkc hurgcroorlog ],Jng'>
de

kid is opgenomcn, maar cen intrinsiek

l'll

'->Lhcid<..lqncn

grond<..tollcn IL'tddc

v,m

de

Ill

<,(;11l1VC1handcn

1\ Lu}1~11.1 1 )(J l 2 1iJ
d \JlC'>, ()l)
SoiiiL i11d(• w '-Olrdlr~ ' 11>.S7 1, 2.S
Enkt:lc vra<lgo.,tukkcn over Cod J]o., Vcr]o..,..,el
Cdidllllil

7

5!1-

[)ocumcnl vJn de lntcrnatton,llc Thcologt<..chc

sldilldblr ,/wclo{1111C11l, zij hct dat de nadruk

( :omtnJ'-><,tc

valt op de ethische/lcvembe<;chouwe-

Kerkclqke Documcntat1c ]JJrgang 2 I nr. .S, 15

ZIJil

nocmt op een politick niveau datgene

rcligieus tc duiden is, gaat hinncn ecn
'katholiek sociaal-ccologi'>chc lcerpro-

t/Jeolo!}t~dJe

ovcrztcht gccn ondcr-;Lhcld tli'->'->Cil de Ult-

..,prokcn v;:~n lokalc

111

het hiJZondcr de I )ult\e

hl<..o.,choppcnconkrcntreo.,,

wat blllnen de katholickc godsdienstige
Ecn dcrgelijke lc-

111

name de pog1nJ's 162-I.SO Schlttt moJkt 111

de Janeiro algcmcen is aanvaard, hc-

vcnsbc,Lhouwclijkc visie die ten dicp<;te

vcrtallllg

Llriiii'Jtdhik rhrlo~of/w.dHtilJo,l/Jc
( ,mn,/ldi}crr
Kntnrn1
P<tdcJhorn. J\1unchcn, W'icn, ZunLh 1r>92 1\kt

l<.c{/nrniiCI1

en Jcosy'>lcmen hcnadrukt. Wat in Rio

traditie aanwczig i<;

Ncdcrland<,c

novcmhc1 1q
Schlitt, J\1

9

no"dzakclijke <;amcnhang tu<;<;en mens

11

em ycl ickcn

en

pau<,c\qkc prckcn
10 In /\

11

l11!JIJ,Io 11)/1 nr .S
\X/ SLhoptung'->gl'ICthtcr I orhchrllt

J11'1illlllll

Korll

( ~rundlagcn und 1\_.r..,pckllvcn der Llmwelt-cth,k 111

flcdCJ

Koru~ro11dcHL

2· lfJ 1)7 p /X-.S...J-

12 \)CJt 111 de gc..,ch!cdenl<, van de mcll'>hctd

111

ces' waarschijnlitk ecn eigen plaats inne-

zulkc ondcr..,chcJdcn rcgio\ olo., de r--.:oordpool,

nlcn naa..,t en in <.,anlenhang tnct ccn vi-

cLlllc en o.,tJd'->WOC\tlllll'll, en cou\Jo.,-;cnlond-

'>ie op gerechtighcid en subsidiaritcit.

..,ch:~ppcn 111 Twcnte, mcer ol mlndcr . . ucccwo\
10.,

a:~ngctoond

13 In d1e z1n hetckcnt k:~thol1ck op ccn rcltgll'll'>-

Drs H .I Cwis is ,uljullcl-scn-rl~~ris hij de
K<~tholickc R<l,lli Poor Krrk Cl1 SdlllrlllrPilll}
[KRKS1

I

1

,\ Lril'l ci

decl uitmaakt van ieder andcr helcids-

lijkc ovcrtuiging die de fcitelijke en

)>

mihcuprohlemclliek o.,teed.., du,del11kcr hct gc-

Dat hetckent dat de omgang met de na-

hct pnncipe van Rio de Ianeiro van

N

i

( )vcrtgcn<.. wordt hct vc1 hJnd tuo.,..,cn \'Jedco.,- en

currecrt met de andere twec principes.

c
c
c

op

10·12-11JIJ.f ,\\.., Jrtlkcl \'cro.,chcen dcze 111k1-

vccrdc kathol;ckc socialc leer plaats i'>

veld. In die zin ligt hct hegrip dicht hij

z

venlozc voorwcrpcn en levendc wezelh, voor-

ctht<..ch

lll\'C;Jtl

'J]f!CillCC!l'

c

