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Elke dag worden we geconfronteerd 
met klimaatverandering en de milieu-
problemen die daarmee samenhan-
gen. Daar word je zacht gezegd, niet 
vrolijk van. Dan kun je je afvragen 
hoe het zover heeft kunnen komen. 
Ecologen waarschuwen al decennia 

dat het de verkeerde kant opgaat. Een 
belangrijk deel van dit antwoord is te 
vinden in hoe we als mensheid tegen-
over de natuur staan, ook wel onze 
grondhouding genoemd. 

Eigen nest bevuilen
In het moderne Westen overheerst de 
laatste twee eeuwen de houding van 
de despoot of heerser. De despoot 
leeft vanuit de overtuiging dat de 
mens ver boven de natuur staat en de 
natuur alleen bestaat voor het nut van 
de mens. mede de puur mechanisch 
analytische wetenschap reduceert de 
natuur tot een levenloos ding dat van 
buitenaf gemanipuleerd kan worden. 
Dit heeft uiteindelijk geleid tot de 
staat waarin de aarde zich nu bevindt: 
aangetast, vervuild en overbelast. 
We beseffen onvoldoende dat we wel 
degelijk deel van de natuur zijn. Im-
mers alles wat we nodig hebben komt 
er oorspronkelijk vandaan. alles wat 

we doen heeft invloed op andere men-
sen en op alle andere levensvormen 
van diezelfde natuur. Bovendien komt 
ons afval erin terecht. Die verbonden-
heid is uit ons bewustzijn verdwenen, 
waardoor we er niet naar handelen. 
Daardoor bevuilen we ons eigen nest 
en putten we de aarde uit. Om het tij 
te keren zou dat besef van verbonden-
heid met de natuur weer tussen onze 
oren moeten komen.
ten opzichte van de despoot doet 
de rentmeester het een beetje beter. 
De rentmeester ziet God (christelijke 
variant) of de mensheid (wereldlijke 
variant) als ‘eigenaar’ van de natuur. 
De rentmeester mag de aarde met 
alles wat ze te bieden heeft gebruiken, 
maar moet voldoende overlaten voor 
volgende generaties. Je kunt dit zien 
als leven van de rente, maar het kapi-
taal ongemoeid laten. 
maar net als bij de despoot staat ook 
bij de rentmeester de mens boven 

Spirituele verbondenheid als nieuwe grondhouding

Rentmeesterschap helpt ons niet verder

Als ik in gesprek raak met mensen over duurzaamheid en 
geloof, dan hoor ik al gauw de woorden ‘goed rentmeester-
schap’. Maar is de houding van de rentmeester toereikend 
om de milieucrisis een halt toe te roepen? Naar mijn idee zijn 
we het stadium van de ‘schepping behoeden’ voorbij. Er zijn 
helende krachten nodig zoals verbondenheid, compassie en 
zorg. We kunnen daarbij niet zonder een stukje spiritualiteit. 
Dit alles vinden we bij de grondhouding van de participant. 
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de natuur. Het nut voor de mens is 
voor alle (economische) activiteiten 
het uitgangspunt en de natuur vormt 
slechts een randvoorwaarde. Dit is in 
mijn ogen een valkuil. De rentmeester 
is van goede wil en tracht schade aan 
de natuur te voorkomen, met het oog 
op de volgende generaties. maar dat 
is nog iets anders dan te kijken naar 
wat goed is voor de natuur om haar te 
laten floreren. Bovendien is schaden 
een glijdend begrip. Wanneer is er 
sprake van schade? als de visstand 
daalt? als er 10 procent is ontbost 
of pas bij 20 procent of 50 procent? 
Of pas als er echt geen herstel meer 
mogelijk is? 

Geestkracht
Het christendom worstelt nog steeds 
met de plaats en de rol van de mens 
in de schepping. In overeenstemming 
met het mechanische wereldbeeld, 
plaatste de kerk lange tijd de mens als 

kroon boven de schepping. Daarbij 
had de mens van God de opdracht ge-
kregen de aarde te bewerken, te behe-
ren en te behoeden, wat in de praktijk 
vaak neer kwam op overheersen. nu 
groeit in de kerken steeds meer het 
besef dat de mens deel uitmaakt van 
de schepping en er niet boven staat. 
De raad van Kerken schreef in 2009: 
‘De mens en zijn natuurlijke leefom-
geving van dieren en planten zijn in 
een web van leven in kwetsbaarheid 
met elkaar verbonden en op elkaar 
aangewezen.’ 
Wordt het niet tijd om in lijn hiermee 
het beeld van de rentmeester, die 
boven de natuur staat, los te laten en 
die van de partner of liever nog de 
participant te omarmen? De partner 
staat naast de natuur en de belan-
gen van de natuur zijn gelijkwaardig 
aan die van de mens. Dit kan alleen 
omdat de partner de natuur niet 
louter instrumenteel benadert en 
haar beschouwt als een bron voor 
grondstoffen, maar ook de intrinsieke 
waarde of eigenwaarde van de natuur 
erkent. Het christelijk geloof leert ons 
dat iedereen waardevol is en er mag 
zijn. Iedereen heeft een eigen waarde, 
simpelweg doordat hij of zij ‘is’. In de 
visie van de partner en van de partici-
pant heeft het begrip intrinsieke waar-
de betrekking op de gehele natuur. als 
partner zorgt de mens, vanuit respect, 
goed voor de natuur maar blijft er zelf 
in wezen buiten staan. 
De mens en natuur staan naast elkaar. 
De participant heft deze afstand op.
De participant neemt werkelijk deel 
aan de natuur en ervaart zich met 
lichaam en geest, met hart en ziel, 
ermee verbonden. Het gaat bij de par-

ticipant dus niet alleen om de fysieke 
verbondenheid, maar om ook een 
spirituele verbondenheid in de vorm 
van zingeving, die hij aan de natuur 
ontleent. Spiritualiteit is de geest-
kracht die mensen vervult, inspireert, 
in beweging brengt en op de been 
houdt. 

Sleutel
Spirituele verbondenheid met de 
natuur is dan voor mij het gevoel van 
ontzag en verwondering, dat je plotse-
ling kan overvallen voor een boom, 
een bloem, een vlinder, het land-
schap of de kleuren in de herfst. Veel 
mensen met een burn out vinden heil 
bij het werken in de natuur of op een 
biologische (zorg)boerderij. Wie gaat 
er niet even een ommetje lopen om 
het hoofd weer leeg te maken? 
In het gedachtegoed van Franciscus 
van assisi deelt de natuur in de broe-
derschap en is daarmee een spoor van 
Gods aanwezigheid. Voor Franciscus 
is een ontmoeting met planten en 
dieren een Godsontmoeting en is 
de natuur dus niet een deel van ons 
menselijke verhaal, maar getuige-
nis van een goddelijk verhaal. Het 
gevoel van spirituele verbondenheid 
met de natuur, met de schepping, 
kan weleens de sleutel zijn om uit de 
natuur- en milieucrisis te komen. met 
het uitdragen van de grondhouding 
van de participant kan ook de kerk  
een positieve rol spelen.
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met haar echt-
genoot en twee 

kinderen woont marjolein (1964) 
in Driebergen. na haar studie plan-
tenveredeling in Wageningen werkte 
ze tien jaar in de plantenbiologie 
en maakte daarna de omslag naar 
onderzoek voor de biologische 
landbouw. ‘In de tijd die ik bij het 
Louis Bolk Instituut werkte heb ik 
leren denken in samenhangen. Het 
werken met planten versterkte mijn 
verwondering voor de natuur en de 
schepping. maar ook de zorg voor 
de aarde nam toe. We overvragen 
haar draagkracht en daardoor wordt 
de aarde, de schepping en dus ook 
ons eigen bestaan bedreigd. Door 
mijn inzet als lekenvoorganger in 
de parochie en het geven van gast-
colleges ontdekte ik hoe inspirerend 
het is, om kennis en ideeën te delen. 
mede door enthousiaste reacties van 
mensen die zeiden dat er een nieuwe 
wereld voor hun open ging, ben ik 
begonnen met GroenGeloven.’

In het komende num-

mer van De Linker 

Wang schrijft de au-

teur een vervolgartikel. 

Centrale vraag: ‘Wat 

heeft de nieuwe grond-

houding voor gevolgen 

voor de landbouw?’ 

Spirituele ver-
bondenheid met 

de natuur kan 
weleens de sleutel 

zijn om uit de mili-
eucrisis te komen

tussen ‘groen geloven’ en duurzaam doen’ ligt de wereld van de biologie; een wereld van 
samenhangen en relaties waar we veel van kunnen leren. Dit is een leidraad in de cur-
sussen, gastcolleges, workshops en lezingen die GroenGeloven aanbiedt. Kennis uit de 
biologie, economie, ethiek, filosofie, theologie wordt ingezet om inzicht te geven in: 
	 • de achtergronden en samenhangen van milieuproblemen
	 • de gevolgen van ons dagelijks handelen
	 • inspiratie en motivatie voor een duurzame levensstijl 

Een greep uit het aanbod:
	 • tien geboden voor het milieu
	 • De ecologische voetafdruk
	 • Grondhoudingen en omgang met de aarde
	 • Consumanderen, niet minder maar anders
	 • De wereld van de plantenveredeling(inclusief. genetische manipulatie)
	 • Bintje en haar opvolgers (aardappelveredeling)

GroenGeloven levert maatwerk. In overleg is heel veel mogelijk. 
Hebt u interesse of wilt u meer informatie neem dan contact op met 
marjolein tiemens-Hulscher, tel. 06 20 77 40 93, 
e-mail: groengeloven@kpnmail.nl. Website: http://groengeloven.com.

‘GroEn GElovEn iS duurzaaM doEn’


