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Er zijn drie fundamentele gestalten van natuur: de 'werkelijke', de
'imaginaire' en de 'symbolische' natuur. Duurzaamheidsdenken beroept zich op de 'symbolische' natuur; rentmeesterschap beoogt de
morele omgang met de natuur te verdiepen door het beroep op de

<(

'imaginaire' natuur. In beide gevallen lijkt de 'werkelijke' natuur uit

<(

N

het zicht te verdwijnen. Wij kunnen die 'werkelijke' natuur slechts
redden door haar te Iaten begaan, haar te Iaten zijn.
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n dit artikel wil ik een fundamen-

twee manicren. Enerzijds is 'natuur' het

tele paradox verhelderen die de ac-

niet-technische, het niet-kunstmatige,

tuelc discussies rondom duurzaam-

datgene wat op eigen kracht verschijnt

heid en rcntmeesterschap parten

en bestaat. Andcrzijd., is 'natuur' het

speelt, namelijk de paradox dat de na-

wczen van iets. 13eide bctckenissen

tuur zelf niet duurzaam is

worden door hem nadruk-

en dat het hchcrcn en ver-

kelijk met elkaar in ver-

duurzamcn ervan bijgevolg

band gebracht.

een vcronachtzaming of

wat ongedwongen en op

zelfs beschadiging inhoudt

eigcn kracht tcvoorschijn

van wat de natuur zelf is.

treedt, datgene wat cr bui-

Datgcne

Om deze paradox te ver-

tcn ons toedocn is, heeft

heldcren zal ik drie funda-

een eigcn aard. De term

mcntele ge<,taltcn van de

'aard' of 'wezen' moct daar-

natuur, drie betekenissen

bij echter nict essentialis-

van de term 'natuur' onder-

tisch worden opgcvat. Het

schcidcn. Het duurzaam-

eigene van het natuurlijke

heidsdcnken lijkt zich op
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ccn andere natuur te beroepen dan het

bestaat immcrs hierin dat

hct (op eigen kracht) beweegt en ver-

denken in termen van rentmecster-

andert. Veranderlijkhcid is wezenlijk

schap. In beide gcvallen stelt zich ech-

voor de natuur. Het zijn de mensclijke

tcr de vraag naar de 'werkelijkc' natuur.

tcchnicken, de mcnsclijke intervcntics
die de dingen hun duurzaamheid vcr-

Wat is natuur?

schaffen De mens is het, die datgene

Aristotcles, die dezc vraag voor hct

water van nature i'>, vastlegt en bestcn-

eerst stelde, beantwoordde haar op

digt
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De 'Criekse' nadruk op het verander-

aan het einde van de Middelceuwen en

lijke en ongedwongene van de natuur

in het begin van de Moderne Tijd lijkt

(op natuur als phy<>i<>) staat dan echter

Cod als Schepper aan morele betckenis

al op het punt plaats te maken voor een

in te boeten, terwijl Cod als rechter aan

-l

andere uitleg van natuur, een uitleg in

betckenis wint. De chaotische natuur
client door de mens te worden ondcr-

z

termcn van ordc en stabiliteit, waarbij
het wczen van de natuurdingen van

worpen door haar op wetenschappe-

meet at aan vastligt. Dit 'cssentiali<>me',

lijke wijze te ontsluiten en op techni-

dat in aanzct al bij Plato kan worden

sche wijze te behcersen.

m
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aangetrotfen, is kenmerkcnd voor de

Naast de natuur als datgene wat op ei-

wijze waarop de natuur voor het vroege

gen kracht verschijnt en bestaat (natuur

christelijke denken verschijnt. De na-

als physis) en naast de natuur als dat-

z

tuur is niet Ianger veranderlijk en vlie-

gene wat door Cod geordcnd en gc-

dcnd, maar geschapen 'Scheppcn' is af-

schapen

Schepping)

0

gelcid van 'schcpel' of 'schap', een

treedt de natuur nu in een nieuwe fun-

voorwerp waarin het vliedende tot stil-

damentele gestalte tevoorschijn, name-

c
c

stand komt en waarin het overvloedige

lijk als 'natuurwetenschappelijke' na-

en vormeloze een algepaste afmeting

tuur,

krijgt. De natuur vcrschijnt voortaan als

natuurwetten gedetermineerde natuur.

is

als

(natuur als

herekenbare

en

door

schepping, als het sublieme en voorbeeldige artefact van een metafysische

In navolging van de Franse filosoof

Cod, een almachtige Schepper die de

Jacques Lacan zal ik deze fundamentele

dingen hun wezcn heeft geschonkcn en

gestalten van de natuur achtereenvol-

in een bepaalde gestalte heelt besten-

gens aanduiden als de 'wcrkelijke' na-

digd. De super-ambachtsman die op

tuur (de natuur als 'physis'), de 'imagi-

reu<,achtige schaal en op maatgevende

naire' natuur (de natuur als 'schepping')

wijze datgene hceft volbracht waartoe

en de 'symbolische' natuur (de 'natuur-

de mens zelf slechts in zecr beperkte

wctenschappelijke' natuur). In devol-

mate bij machte is. Aan Diem schep-

gende paragraat zal ik deze tcrminolo-

ping<>werk client de mens zich bij het

gie kort toelichten. Vervolgens zal ik

inrichten, bestendigcn en vastleggen

haar gebruiken om de actuele ethische

van zijn eigen wereld (zijn 'micro-kos-

discussie

mos') te spiegelen.

duurzaamheid te verhelderen. Van be-

over

rentmeesterschap

en

lang daarbij i<> dat de wijze waarop de
Bchalve als almachtige Schepper laat

natuur verschijnt niet zondcr verband is

ht.'l christendom Cod nog in een an-

met de manier waarop Cod of het god-

dere, 'morele' gestalte verschijnen, na-

delijke wordt ervaren. De symholische

melijk a], degene die met ems een ver-

(natuurwetenschappelijke)

hond ge<>loten hedt en ten overstaan

ontsluiting van de natuur correspon-

uitleg

en

van wie wij vcrantwoording verschul-

decrt met een ervaring van Cod als

digd zijn Terwijl de natuur aan Cod als

'symboli-.chc' vader (als Rechter wiens

-.chcpper haar <>chittering en glans ont-

woord ecn wet behelst) De imaginairc

leent, werpt deze morcle gestalte van

uitleg van de natuur correspondecrt

Cod (die de natuur juist overstijgt of

met een crvaring van Cod als 'imagi-

'transccndeert'), een donkere schaduw

naire' vader (als almachtige Schepper).

over alles wal natuurlijk is. Met name

De 'werkelijke' natuur ten slotte corre-
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spondeert met een religieuze levens-

beeld strekt De nieuwe mens ervaart

houding die men heidendom zou kun-

zichzelf immers als beeld - imago - van

I-Ll

nen noemen en waarbij de natuur als

Cod. In de plaats van de werkelijke na-

I

een wisselvallig krachtenspel verschijnt

tuur treedt een imaginaire natuur, het

waarin diverse 'imaginaire' vaders en

fascinerende beeld van een geordende

::::>:
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moeders (Diana, Freija, enzovoorts)

macro-kosmos, een imaginaire orde die

participeren

men in de veranderlijke en chaotische

<{

N

er::

~

!

:J
:J

0

z

I
~

I
~

natuur meent te ontwaren en waarop

De werkelijke, de imaginaire
en de symbolische natuur

bestendiging van

Het onderscheid tussen de drie ge-

orienteert. De imaginaire vader, aldus

men zich bij de actieve vormgeving en
de

eigen

wcreld

noemde, fundamentele gestalten van

Lacan, is het fundament en de garantie

natuur kan worden toegelicht aan de

van de orde in de wereld, zelfs in haar

hand van de geschiedenis van de water-

meest brute en massieve elementen

huishouding in Nederland, te beginnen

( 1994, pagina 275) Enerzijds is de orde

bij onze heidense voorouders die zich

een projcctie van de mens: imaginair in

tegen de drciging van de veranderlijke

de zin van denkbeeldig omdat zij door

en vliedende, ontzaglijke

de mens zeit wordt voort-

Vl

en angstaanjagende, onbc-

gebracht. Anderzijds is het

er::

hcersbarc

u..;

lende natuur verdedigden

z

door terpen op te werpen -

f-

er::
<{

c..

en

overspoe-

men zou dit een passieve
waterhuishouding kunnen
nocmen. Bij ontij wachtten zij gelaten het moment
af waarop het demonische
krachtenspel

was

uilge-

woed. Anders gezegd: zij
Iedden in overeenstemming met de werkelijkc
natuur door zich naar haar

Om te kunnen
overleven moeten
wij de werkelijke
natuur
verduurzamen
zodat zij bij
voorbaat a! geen
'werkelijke' natuur
meer is.

demonische en onbeheersbare dynamick te schikkcn. Fen duur-

een werkzame fictie die
zich gaandeweg, door toedoen van de ordenende
mens, in de werkelijkheid
realiseert.
In een later stadium wordt
echter een andere technick in het veld gebracht
die tot doe! hecft de scheiding tussen zee en land
duurzaam te bestendigen:
de inpoldering of drooglegging. De kustlijn wordt

op de tekentafel ontworpen, land wordt

zame schciding tusscn zee en land ont-

gewonnen door natuurlijkc hoogtever-

brak.

schillen tc veronachtzamen, vanuit een

Wanneer de dijkcn worden opgewor-

of beweging van de natuur. De natuur

pen, doet ecn nieuwe Cod zich gclden,

wordt op mathematische wiJze, dat wil

geheel andere logica dan de eigen aard

de Schepper van heme! en aarde wicns

zeggen met behulp van wiskundige

scheppingsdaad erin hcstaat land en

symbolen

water van elkaar tc -;cheidcn. Dezc ima-

gemaakt Drie letters van het allabet

ontslotcn en hcrckcnbaar

ginairc Cod is hct voorbecld, waaraan

blijken voldocnde om de wet te tormu-

de mens zich bij de acticve inrichting

lcren waaraan de meest massievc bewe-

en verduurzaming van zijn wereld spie-

gingen van de natuur hcantwoordcn.

gelt, wiens schcpping hem tot voor-

Cod is nu nict zozccr degcnc wiens
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<;cheppende werkzJJmheid zich in de

bolische (woord en getal, verantwoor-

Jrbeid vJn de men<; weerspiegelt, Ji<;

ding en hcrekening). Er is ecn hi'>tO-

\Vel dcgcne wicn~ \Voord n1cn gehoor-

ri<;ch verhi!nd tu;sen inpoldering en

Zilill11t. De orde wordt van buitenaf Jiln

Rcformatie.

-l

de wcrkcliJkc nJtuur opgelcgd Deze
vcrandcring

gaat

gepaard

n1ct

cen

z

Duurzame ontwikkeling

nieuwc grondhouding, niet aileen JC-

Wanneer we vanuit deze terminologie

gen<; de nJtuur, mJJr ook tegcnover

de hedendaag;e discuS'>ie over duur-

Cod.

zaamheid analyseren, dJn kunnen we

rn
V1

om te hcginnen vJststellen dJt in het
De <;ymboli'>ering

(mathemati<;ering)

hegrip 'duurzame ontwikkeling' cen

Viln de natuur vindt zip1 parallel in de

'>ymbolische

grondhouding

gestJge <>ymholi-,ering van de verhou-

ligt Dit zal ik toelichten.

hesloten

z

ding vJn de men'> tot Cod. In de

c
c

1\\iddeleeuwen lijkt de morele (\ymho-

In het hcfaamde llrundtland-rapport

llsche') verhouding tot Cod nog ee11

wordt het begrip 'sustai1111hle dwrlopmcnt'

goeddeel<; economi'>ch karakter te heh-

cJedefinieerd als "a dwclopment that meets the

hen. De mem i-; de hoekhouder van
zijn eigen heil die door goede werken

nmL o{ the fmmil 1oithout comfnomisi>I!J the
11hility o{ the future to meet their· Olilll needs"

zip1 toek01mtig lot wil veilig <,\ellen -

(WCLD, 1987) Deze zinsnede wijst

;I>

die crop rekent afgerekcnd te zullcn

erop dat de natuur als grond<;tof, als

;I>

worden

de

mJtcriaal voor menselijke behoeftehe-

op

zijn

werken.

llij

Rdormatie kri)gt Cods oordeel cen ah-

vrediging wordt opgevat. De onuitput-

<,o]uut karakter De vele plus<>cn en min-

telijkc (werkelijke) natuur is in een

nen vJn de Middeleeuwsc morelc rela-

reu-;achtig, maar niet onmetclijk grond-

tie mJken plai!ts voor een absolute plu-,

<;tofreservoir verandcrd, in een hereken-

en een absolute min. Deze symholi-,che

bare, -;ymholische natuur. Zij heeft haar

god"'crvaring hccft grotc gcvolgen voor

eigen, imaginaire, door ons in acht le

de verhouding tot de natuur. Cod i-,

nemen JJrd verlorcn. Met hchulp van

niel zozeer degcne aan wie men zich

wetenschappelijke mctingcn en econo-

hi) de inrichting vJn de eigen micro-

mi-;chc herekeningen tracht het duur-

kosmm '>piegclt, maar veeleer degene

zaamheidsdcnken vast te leggen op

ten ovcr<;taan van wie men zich altijd

wclk gedeeltc van de natuurlijke hulp-

schuldig hliJft voelcn. Hij is ook de

hronnen de huidige generatie aJnspraak

enige van wie men redding kan ver-

mag mJkcn. Want hoewel de natuur

wachtcn. Nict het metafysi-;che wezen

geen eigen betekenis hedt, staat zij

vJn de dingen, maar het woord van

niet geheel en al bloot aan onze exploi-

Cod zegt ons hoe wij dienen te hande-

tatie-drift. Wij Jchten ons verplicht

len. HiJ is het die ons de wet stelt en

vcrantwoording at tc lcggen 0an een

met wie wij ecn verhond zijn JJnge-

heoordelcnde instJntie - die wij 'toe-

gaan. Wij handelcn niet naar de natuur,

komstige generaties' noemen. We zijn

maar naar het woord, naar het gehod.

niet aileen met de natuur, cr i'> een

En niet zclden zet Zijn woord ons ertoe

'derde term', een ah-;tracte, onzichtbJre

aan om tegen de natuur te handelen.

heoordelaar aan wic wij rekemchi!p

Het imJginJire in de nJtuur (de wezen-

ver-,chuldigd zijn - ziJ het dJt wij deze

lijkc orde) mJakt pli!Jt<; voor het '>ym-

instantie niet Ianger in de ruimte hoven

N

I

rn

ons, maar in de tijd voor ons lokalise-

een criterium dat de logica van het eco-

ren. Het bctreft een symbolischc, afwe-

nomische en het berekenbare overstijgt

zigc instantie - we zullen de betrokke-

I

ncn nooit wcrkelijk te spreken krijgen
De toekomstige gencraties functioneren

::J
::J
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Ren tmeesterscha p

als morele referent die zal beoordelcn in

In

hoeverre wij op rechtvaardige wijze met

Rentmeesterschap'

het

rapport

'Schepping
van

en
het

het ons toegemeten grondstofreservoir

Wetenschappelijk In<;tituut voor het

zijn omgesprongen. Anders gezcgd,

CDA (WI) wordt naar een dcrgelijks

Cod is weliswaar dood verklaard, maar

criterium gezocht

het hedendaagse humanisme hceft zijn

zich ten doel een meer fundamentelc

Het rapport stelt

toevlucht genomen tot een substituut,

en specifiek christelijke benadering van

een rest van transcendentie, een derde

de milieuproblematiek uit tc werken

term tussen ons en de natuur wiens

door de verantwoordelijke omgang met

zwijgende stem ons geweten is. In

het milieu in te bedden in hct bredere

plaats van de natuur onbckommerd en

kader

van

een

scheppingsfilosofie.

naar eigen goeddunken te exploiteren
en aan roofbouw ten prooi te Iaten val-

Anders gczegd, het rapport tracht de

len, dienen wij de belangen van toe-

imaginaire natuur (de natuur als schep-

komstige generaties tc verdisconteren.

ping) opnieuw in hct spel te brengen.
In het wezen van de natuur zelf kunnen

u..i

Vervolgens kan echter worden vastge-

we Cods bedoelingen ontwaren. Ons

steld dat, door de natuur geheel en al te

scheppingswerk, de arbeid die wij ver-

neutraliseren, de symbolische dimcnsie

richten om de wereld voor mensclijke

van het duurzaamheidsdenken rudi-

bcwoning geschikt te maken, client

mentair blijft, in de zin van !outer eco-

zich te rich ten naar en te spiegel en aan

nomisch en calculerend. Het duur-

de maatgevcnde, scheppende activiteit

zaamheidsdenken suggereert dat wij

van de imaginaire vader - de Cod wiens

zelf op eigen gezag de criteria zouden

werk, wicns schepping wij bcheren.

kunnen formuleren op grond waarvan

Van Hem ontvingen de natuurdingen

wij beoordeeld zullen worden - en dat

een eigen natuuL "De mens, naar Cods

wij op dit oordeel vooruit zouden kun-

beeld geschapen, moet over hen heer-

nen lopen. De omgang met natuurlijke

sen, maar heeft de eigen natuur van het

hulpbronnen krijgt bet karakter van een

geschapene te rcspecteren" (pagina 21 ).

morele calculus waarmce wij proberen

De rentmcester is aangesteld om Cods

onszelf gerust tc stellen. Er is, zo lijkt

schepping tc bewerken en te bcwaren.

bet, een groene Rcformatie nodig die

Hij mag de werkelijke (primaire, ge-

ons erop wijst dat wij niet bevoegd zijn

welddadige, vliedcnde) natuur matigen,

onszelf te beoordelen maar beoordecld

terugdringen en verandcren, maar dient

zullen worden, dat de maatstaf zich uit-

daarbij de imaginaire natuur (de ge-

eindelijk elders bevindt en dat we bij-

schapen ordening die hij in de natuur

gevolg nooit zekerhcid zullcn verkrij-

ontwaart) in acht tc nemen en te be-

gen

de

stendigen. Hij dient "de beschennwaar-

"toekomstige gencraties" over ons zul-

digheid van het functioneren van het

omtrent

het

oordeel

dat

len vellen. Een morele attitude inzake

milieu naar zijn aard en bedoeling'' te

de natuur vereist met andere woorden

waarborgen ( pagina 56)
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Rentmeesterschap is een imaginaire re-

De dubbclzinnigheid waar het rapport

latie waarbij de mens zichzelf als beeld

op stuit, namelijk het verschil tussen

en plaatwervanger van de Schepper er-

beheren en conserveren, tussen rent-

vaart Gods scheppendc werkzaamheid,

meestcr-natuur en wildernis, henadrukt

-l

aldus het rapport, vindt op het mense-

het belang van het onderscheid tussen
de imaginaire en de werkelijke natuur.

z

lijke vlak ccn parallel in een techniek
die met de schepping meewerkt en op

Wij dienen de imaginaire orde, de ima-

de aard van de natuur is afgestemd -

ginairc bedoeling die wij in de natuur

'rentmeestertechniek'. De scheppende

menen aan te treffen zeit te scheppen

mens die zijn eigen wereld inricht door

door de werkelijke, veranderlijke natuur

de werkelijke natuur terug tc dringen

terug te dringen en te fixeren. Dat wat

en de imaginaire natuur tcvoorschijn te

bcwaard moct worden is niet de werke-

m

z

brcngen, spiegelt zich aan de schep-

lijkc natuur, maar de natuur "naar zijn

pende activitcit van Cod en legitimeert

geschapen aard", dat wil zeggen de

0

zijn eigen orde-scheppende activitcit

imaginaire orde die wij in de natuur

door zich op het voorbeeldige, exem-

ontwaren en tevoorschijn brengen om

c
c

plarische werk van Cod als Schepper te

haar

bcroepen.

"Milieu-beheer betekent niet de conser-

vervolgens

te

verduurzamen:

vering van een vroegere of huidige moDaarbij stool hij onvermijdelijk op de

mentopname van de schepping, maar

werkelijke, veranderlijke natuur. De

het bevorderen van condities waarin de

schepping, aldus het rapport, doet zich

eigen natuur van het geschapene tot

als statische, bestcndige verschijnings-

zijn recht komt" (pagina 33)

werkelijkc natuur) is een verschijnsel

In het duurzaamheidsdcnken blijft de

dat

symholische

voortdurend

ontwikkelt,

dimensie

voortdurend in heweging is, ook als de
mens nict zou ingrijpen - "wat moet cr

oogt de morele omgang met de natuur

dan precie'> behouden worden" (pagina

te verdiepcn door middel van ecn be-

lli)J In de loop van millennia zijn er

roep op de imaginaire natuur. In zijn

onnoemclijk veel diersoorten ontstaan

kritischc

en vergaan (pagina 22). Anders ge-

Houtcpen ( 1995) echtcr dat het rap-

meent

A.

zcgd, de orde, duurzaamhcid en be-

port nict in dezc opzet is geslaagd om-

stcndigheid die wij in onze omgeving

dat ook het beeld van de rentmeester

aantretfen, is imaginair in die zin dat

zijns inziens in een economische ver-

zij door de mens zelf is aangcbracht en

houding tot de natuur blijft steken. De

aangclcgd:

natuur wordt door Houtepen niet als

"Ceen vroegere ver<,chijningsvorm van

een imaginaire, maar als een wcrkelijke

de -,chepping kan als sacrosanct wor-

natuur uitgelegd: zij is chaos en ruis,

den heschouwd, omdat geen moment-

cen reusachtige verzameling atomen en

opname van de schcpping gelijk is aan

molcculen die voortdurcnd in een ge-

enige andere, beheer of geen heheer.

vecht op Ieven en dood met clkaar ver-

Zelfs als het kon behoefden toch niet

wikkeld zijn - "de oorlog van allen te-

krampachtig he-

gcn allen woedt, van nature, tot in het

schermd te worden in de vorm waarin

diepste niveau van al wat is" (pagina

zij zich thans voordoen." (pagina 28).

77) Terwijl de imaginaire natuur door

aile

landschappen
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sterk econo-

misch. De notie rentmeesterschap be-

bespreking

)>

I

vorm niet aan ons voor. De natuur (de
zich
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ping in een bepaalde gcstalte te hewa-

houding lot Cod door hem wordt inge-

ren, komt dan tc vervallcn.

ruild voor ecn symbolische Wat in het
Wl-rapport ontbrcckt, aldu<; Houtepen,

Slot

i'> cen verwitzing naar Cods verbond

In her vooratgaande hehhen wij dric

dat de chaos beteugelt, de zonde over-

grondhoudingcn ondcrscheiden (namc-

<r:

win! en de aarde niet in de zondvlocd

lijk hcidcndom, rentmcc<;terschap en

laat verzinken. Wat met andere woor-

duurzaamheid,dcnken) die de natuur
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:J
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sie, dat wil zeggen de laak de schep-
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Houtepen wordt ingeruild voor de werkelijke natuur, wordt de imaginaire ver-

den onthreekt i'> de symbolische Cod

op een gehcel eigcn wijzc Iaten vcr-

wiens

schijnen. namelijk als wcrkelijke natuur

"ordcnende

economie"

schcppcnd '>poor trekt door de contin-

(chaos), als imaginairc natuur (schcp-

gente en chaotischc wisselvalligheden

ping, ordel en als '>ymboli,che natuur

van de natuur. Het imaginaire heeld

(grond,totreservoir) De wcrkelijke na-

van ecn Ieven in harmonic met de na-

tuur is de vliedende en woedcndc, niet-

tuur,

wordt

Houtepen

docn

uitdrukkelijk

van de hand gewezen. Fr

Vl

hc.,taan geen gouden tij-

0::

den van harmonie met de

:..:J

natuur en het is niet gc-

z

zegd dar het gocd zal a flo-
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een

pen met de aarde ( pagina
78)

We zullen door Cod

duurzame natuur, datgcnc

Het beangstigende
is dat wij onze
omgeving in
toenemende mate
verduurzamen en
dat wij ons in

beoordeeld worden, niet
up grond van het 'netto resultaat' van

onze

bchc-

rende activiteil a], rentnlccstcr,

n1aar op grond

van onze inzct. onzc lntcntic.

die

aileen

door

toenemende mate
omringen met
artefacten van eigen
makelij zonder

Cod (de symholischc, in

eigen aard.

de werkelijke natuur alwezige Cod) kan worden be-

wat ongedwongen opkomt
en zich terugtrekt, het onmetclijkc

suhliemc

heid zich naM de wisselvallige dynamick van dezc
werkelijke natuur (de natuur als chaos) te richtcn.
Het bestcndigc en duurzame wczen dcr natuurdingcn daarcntegen is hun
in1aginairc natuur: wij zijn

het die hen in dczc vorm
bestcndigen. die deze ordcning, dezc doelgcrichthcid In de natuur ontwaren.
behclst

oordeeld. Het hecld van de rcntmee'>tcr

e11

Heidendom i'> de bereid-

Rentmccstcr'><..hap
een

idcaliscring

van de natuur, als rcntmcestcrs richten

doct gccn rccht aan de piJnlijke en vaak

wij Oil', naar ccn inliJginairc ordc die

catastrolale aspecten van het men.,elijk

door on'>zell

gcvcstigd

en

gcsticht

Ieven in de- werkelijke- natuur (pagina

moct worden. naar de natuur zoals wit

~3). Anders gczegd, wanneer het ima-

zell willcn dat zij i'>. Wij kunnen cchter

ginaire relerenticpunt (de geschapen

niet andcrs dan de wcrkclijke natuur

ordc) wegvalt. wanneer de wcrkclijke

hC'>tendigcn en daarmec in zekcrc zin

natuur weer in plaats trecdt van de imaginairc,

zoal~

in

hct

bctoog

van

hC'>chadigen. I )c mens i'> degene die
va'>tstelt, va<;tlegt, lixecrt - uit zellbe-

Houtepcn hct gcval is. IT'>tcert van het

houd I Heideggcr 1'!61) Om tc kunnen

rentmecstcrschap aileen nog de econo-

overlcven moetcn wij de wcrkciijke na-

mischc tunctie. De imaginaire dimen-

tuur verduurzamen - zodat ziJ hij voor-

(!)\I 7 s !J/

haat al geen 'werkelijke' natuur meer is.

milieuheleid op symbolische wijze tot

De omgang met de natuur wordt niet

stand te komen, namelijk via democra-

door de werkeliJke natuur zclf genor-

tische procedure'> voor be.,luitvorming

meerd. Tcrwijl hct duurzaamheidsden-

en marktwerking (het aantal stemmcn

-l

ken zich op de symholi.,chc natuur he-

voor ot tegen !]burg, het aantal con'>umenten dat hereid is 'groene' produc-

z

roept, verwijst het denken in terrnen
van rentmeesterschap naar de imagi-

ten

te

consumercn,

m

enzovoorts).

naire natuur. In heide gcvallen lijkt de

Milieubelcid is uitcindeliJk ccn kwestie

werkelijke natuur uit het zicht te ver-

van plusscn en minnen.

(fl

dwiplen. De vraag is nu ot en in hoevcrre dit onderscheid tussen fundamen-

Deze '>ymholische wending die zich, in

tclc gestalten van natuur ons in staat

allerlei varianten, in het actuele milieu-

stelt de actuelc omgang met de natuur

dehat voltrekt, bicdt mijns inzien., ech-

111 normat1eve zin te hekritiseren en te

ter geen oplossing voor het eigenlijke

0

corrigcren.

prohleem. Het milieuprohlcem is niet

c
c

Het Wl-rapport reageert op een wijzi-

aard, en het beangstigende hentst niet

in de eerste plaats economisch van
ging die zich in onzc in1aginairc vcr-

in de eerste plaats hierin dat het grond-

houding tot de natuur voltrekt.

In

stolrescrvoir dretgt op te rakcn. Het be-

plaats van ons aan Cod (als imaginaire

angstigende is veeleer, dat wij onze

vader) te spiegelcn en Zijn almacht en

omgeving in toenemcnde mate ver-

voorzienigheid te idealiscren, slagen

duurzamen en dat wij ons in toene-

wij er in toencmendc mate in ons met

mendc mate omringen met artelacten

1-lcm te identificcren door zelf 'voor

van eigen makelij zonder eigen aard.

Cod te spelen' en de wereld op funda-

Houtcpen spreekt in dit verhand van

mentelc

herscheppen.

"een mensonterende ontwikkeling van

Aangezicn Cod zeit daarmce uit het

een monocultuur van de mensensoort,

zicht verdwijnt, is een derde term, een

die op de totale genocide van het Ieven

normatieve maal'>tal voor de omgang

zou uitlopen" (pagina 81 ). Om hct nog

en

WiJze

te

mt'l de natuur niet Ianger aanwezig en

pathetischer uit te drukken: slechts in

een morele houding ten opzichtc van

het klot-;cn van hct water tcgen de zee-

de natuur onmogelijk gewordcn

we

wering vernemen wij cen laatsle echo

zip1 dan aileen met de natuur. Hct Wl-

van de werkelijke natuur. Het verstom-

rapport stelt zich zoals gezegd ten doe I

men van de werkelijke (en in een ver

deze 1maginaire maatstaf opnieuw in

verleden

hedreigende

en

beangsti-

het <.pel te hrengen. maar de vraag is

gende) natuur is cen hron van on rust

dan wie er hevoegd is om namens dcze

die door de talloze economi-;che, eco-

term het woord te voeren. Het ontstaan

logische en andere 'symholische' gege-

van een hureaucrati<.che controlcstaat

vens om trent de staat waarin wij de we-

die hepaalde gedrags- en levenswijzen

reid

dwingend aan burgers oplegt, moet

achtcrlaten eerder verdrongen dan ge-

voor

"toekomstige

generaties"

worden voorkomen, aldus het rapport.

articuleerd wordt. Kunnen we de wer-

In plaats daarvan opteren de auteurs

keliJke natuur nog reddenc

voor een 'm1x' van zelfregulcring door
overheidsingrijpen.

Om deze vraag te heantwoorden wil ik

Ander<. gezegd, uiteindelijk client het

tcruggrijpen op wat in hct vooral-

consumenten

en

z

0

0

gaande over de geschiedenis van de

symbolische natuur: zij is het rcsultaat

waterhuishouding werd gezegd. Freud

van democratischc besluitvorming en

heeft de versterking van het lk in de

helangenafweging, een natuur die een

moderne cultuur vergeleken met de

maatschappelijk draagvlak nodig hcdt.

drooglegging van de Zuiderzee, een

We kunnen ons niet meer in de natuur

project dat

hem

hcgeven zondcr ons in organisaties te

maakte toen hij destijds Nederland be-

begeven, merkt Van Zoomeren op, or-

<(

zocht. Enkele decennia nadien vroeg

ganisaties die ons informeren en enque-

N

Lacan (1978) zich af wat het voor ons

tercn, en die ons confronteren met dis-

zal opleveren wanneer de drooglegging

cussies over hoe de nieuwe natuur moet

is voltooid. Zijn antwoord luidt dat we

worden ingericht. De nieuwe natuur

<(

;
IIll
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0

diepe

indruk op

dan voor een dijkbreuk moeten vrezen.

wordt ingericht aan de hand van het

De werkelijke natuur is datgene wat te-

aantal stemmen voor en tegen, het aan-

rug wil keren.

tal plussen en minnen op de vragenlijst.
Ondanks de bochtigc riviertjcs is de

z

I~
I

z

f-

<(

Die dijkhreuk lijkt zich thans daadwer-

nieuwe natuur niet werkelijk maar sym-

kelijk te voltrekken, maar op geheel an-

bolisch, een natuur die op haar produc-

dere wijze dan voorzien. Het laatste

tiviteit wordt heoordeeld, op het aantal

hoofdstuk van de geschiedenis van de

exemplaren of soorten dat door haar

waterhuishouding lijkt tc zijn, dat de

wordt voortgebracht, op het aantal

overheid de dijkcn weer doorsteekt om

menscn dat zich voor haar uitspreckt.

de 'natuur' te Iaten tcrugkercn. In een
voortreffelijk

NRC

Aan de vraag naar de wcrkelijke natuur

Handelshlad wijst Koos van Zoomeren

artikel

in

kan niet worden heantwoord door dij-

( 1997) cr echter op dat we ons nu pas

ken door te stckcn, imaginaire wildcr-

echt zorgen mocten gaan maken. Want

nisscn te creercn ol 'uithccmse' dennen

om welke natuur gaat heP Niet om de

te decimcren. Veelccr gaat hct erom de

werkelijke natuur. De werkclijke natuur,

natuur. in de wcinige gehieden waarin

aldus Van Zoomeren, dat was het on-

haar onopzettelijke expressiviteit nog

opzettelijke en helangcloze, hct rivier-

kans zict tevoorschijn te trcden (zoals

tje dat op eigen beweging door het

in de watervlakte voor de kust), te Iaten

landschap

zijn wat zij is, in plaats van ons op te

meandcrde,

voordat

het

door het watcrschap werd rcchtgetrok-

sluiten in een wereld van eigen makelij

ken, de bontc verzameling eendachti-

waarin ook de "natuur" ccn factor is die

gen die gcheel op eigen initiaticf op het

verdisconteerd en geproduceerd moct

I] kwam overwintercn. In plaats van

worden. We kunnen de werkclijke na-

met de terugkeer van de werkelijke,

tuur slcchts redden door haar te Iaten

worden we thans met de opkomst van

begaan. Dit is gcen pleidooi om dijken

een "nieuwe" natuur geconfrontecrd:

door te breken, maar cen oprocp om,

een imaginaire, dcnkbeeldigc natuur

ongeacht het symbolische draagvlak en

die ten onrechtc voor wcrkclijk wordt

de cconomischc waardc crvan, datgene

gehoudcn omdat zij in ovcreenstem-

wat cr aan natuur nog rest te Iaten zijn.

ming is gcbracht met ons hccld, ons

De symbolisering van de werkelijkhcid

fantasma van hoc de 'echtc' natuur hchoort te zijn.

ons hcstaan i'> de werkelijke natuur on-

Anderzijds is de nieuwe natuur een

ontheerlijk. Hct gevaar van een voort-

i'> onvermijdclijk, maar als moment van

UlV 7 H '!7

schrijdende symbolische sterilisering
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wordt, zodat we op een gegeven ogen-
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