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Duurzaamheid van binnenuit

Marjolein Tiemens-Hulscher

Als we ons innerlijk verbonden voelen met alles wat bestaat zullen 
soberheid en zorg spontaan ontstaan 

Laudato si’ 11

Inleiding

Iedereen kent de discrepantie tussen willen en doen. In ons persoonlijk 
leven speelt het op vele terreinen: stoppen met roken, afvallen, nee kunnen 
zeggen. Hoe zit het met de wil om ‘duurzaam te doen’? Obstakels zijn er 
te over. Het resultaat van je persoonlijk doen is niet herkenbaar. Ook kan 
er enige gêne of schaamte zijn. ‘Anderen doen ook niet duurzaam,’ denken 
velen, ‘waarom ik dan wel?’ Je wilt natuurlijk geen gekke Henkie zijn. Dit 
zal allemaal zeker meespelen, maar vermoedelijk ligt er een veel diepere 
oorzaak aan deze discrepantie ten grondslag: het ontbreken van een inner-
lijke verbondenheid met alles wat bestaat.

Wel willen maar niet doen

Het klimaatprobleem en de ecologische crisis zijn zo complex en veelom-
vattend (denk aan de opwarming van de aarde, vervuiling, uitputting, ver-
lies van biodiversiteit, armoede, klimaatvluchtelingen), dat de urgentie en 
de schaal nauwelijks zijn te bevatten. In onze Westerse contreien onder-
vinden we de effecten van de klimaatverandering nauwelijks aan den lijve; 
ze zijn nog onmerkbaar en onzichtbaar. Ook is er geen direct zichtbare of 
voelbare relatie tussen wat we doen en het effect ervan. Je kunt met de auto 
de boodschappen om de hoek halen en er gebeurt niets. Je kunt elke dag 
vlees eten en in jouw omgeving verandert er niks. Bovendien kampen veel 
mensen met het gevoel dat hun eigen bijdrage zo klein is dat het allemaal 
niet uitmaakt. 

Wat ook meespeelt is het beeld dat je voor duurzaamheid van alles ‘niet 
meer mag’: vlees eten, het vliegtuig nemen, autorijden – allemaal zaken 
die in de samenleving worden beschouwd als welverdiende rechten. Daar 
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mag je niet zomaar aankomen. Dan gaan bij veel mensen de hakken in 
het zand. Bovendien wordt dikwijls de schijn gewekt dat veel, of alles, met 
nieuwe technieken kan worden opgelost, zoals bij het scheiden van afval, 
elektrisch rijden, isolatie en warmtevoorziening, of zonnepanelen. Maar 
een werkelijke omslag naar een duurzame levensstijl waarbij je bij alles wat 
je doet rekening houdt met het effect ervan op de leefomgeving, hier en ver 
weg, nu en in de toekomst, is vaak teveel gevraagd. 

De Amerikaanse schrijver Jonathan Safran Foer zegt in een interview 
over de drijfveer om zijn boek We are the Weather te schrijven: ‘Ik werd er 
moe van om mezelf te horen zeggen: ‘We moeten iets doen.’ Ik werd gek 
van de kloof tussen het geluid dat mijn stem produceerde en de weten-
schap dat ik eigenlijk geen actie ondernam. Het maakt namelijk helemaal 
niet uit of we het klimaatprobleem erg vinden. Waar het om gaat is het 
doen, de actie!’1 Natuurlijk gaat het er uiteindelijk om dát wat we doen. 
Het maakt echter wel degelijk uit of je de klimaatverandering en alles wat 
ermee samenhangt erg vindt of niet. Wanneer iets je onverschillig laat, zal 
je daar geen moeite voor willen doen. Kijk maar naar alle blikjes en plastic 
flesjes in de berm van de weg. Het is maar een kleine moeite om die niet 
onderweg in de berm te gooien, maar in een prullenbak of mee te nemen 
naar huis. Gezien de hoeveeheid afval in de berm moet er een grote groep 
mensen zijn die die kleine moeite al niet kan opbrengen. Waarom niet? 
Laat al die troep ze onverschillig of hebben ze werkelijk geen enkel besef 
van de consequenties voor de natuur? Of laat ze ook dat onverschillig: So 
what?

Empathie

Het lijkt erop dat je de ecologische crisis waarin we zitten wel erg moet 
vinden om in actie te komen. Dat je begaan moet zijn met de aarde, de plan-
ten en dieren, de mensen, kortom met het hele ecosysteem aarde. Mensen 
die geraakt zijn zullen eerder geneigd zijn om wat te doen. Maar ook dan 
hoeft dit nog niet langdurig te zijn. Een groot deel van Europa werd een 
paar jaar geleden geraakt door de foto van Aylan Kundi, het op het strand 
aangespoelde Syrische jongetje dat verdronken was in de Middellandse zee. 
Hij was een tijdje icoon van de vluchtelingenproblematiek. Die foto, dat 

1 Trouw, 6 september 2019. Het boek is J.S. Foer, Het klimaat zijn wij. De wereld redden 
begint bij het ontbijt (Amsterdam 2019), oorspronkelijk in het Engels verschenen onder 
de titel We are the Weather: Saving the Planet Begins at Breakfast (New York 2019).
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jongetje, maakte bij veel mensen gevoelens van empathie los. Stel dat het 
jouw kind was geweest, dat daar op het strand lag? Individuele verhalen 
maken grote problemen ‘bevatbaarder’ doordat je je er tot op zekere hoogte 
in kunt inleven. Empathie drijft ons dikwijls om tot actie over te gaan. We 
doneren geld of tijd aan een goed doel, vaak eenmalig of kortstondig en 
gaan weer over tot de orde van de dag. 

Empathie leidt er niet vanzelfsprekend toe dat we onszelf de vraag stel-
len: ‘Heb ik een aandeel in het leed dat daar geschiedt?’ We kunnen be-
gaan zijn met klimaatvluchtelingen, die de plek waar ze woonden moesten 
verlaten omdat die onder de zeespiegel dreigt te verdwijnen. Maar zijn we 
bereid om ter wille van deze mensen bijvoorbeeld af te zien van vliegva-
kanties? Is doneren aan goede doelen, maar tegelijkertijd doorgaan met 
‘business as usual’ dan eigenlijk niet meer dan schone schijn? Empathie 
alleen is dus niet genoeg voor het bewerkstelligen van de gedragsverande-
ring, die we zo nodig hebben om echt duurzaam te zijn. We zullen een stap 
verder moeten gaan en dan kom je uit bij compassie. Columnist Babah 
Tarawalluy verbindt empathie aan het individuele verhaal en compassie 
aan het grotere geheel.2 Compassie staat voor hem voor verbondenheid 
en gezamenlijkheid, de ander aanvoelen en begrijpen. Compassie is een 
proces. Je hart wordt geraakt door de situatie waarin iemand zich bevindt, 
er ontstaat een band tussen jou en degene die lijdt, een behoefte om te 
helpen, om te beschermen.3 

Compassie

Compassie wordt doorgaans alleen gerelateerd aan mensen. Zo bijvoor-
beeld in het ‘Charter for Compassion’, tien jaar geleden gelanceerd door 
onder andere de Engelse schrijfster Karen Armstrong, rabbijn Soetendorp, 
de Dalai Lama, Tariq Ramadan en bisschop Tutu.4 Maar niet alleen 
mensen lijden. Ook de aarde lijdt. In haar boek Het lichaam van God werkt 
Sallie McFague een ecologische theologie uit.5 Hierin stelt zij dat de chris-
telijke visie op lichamelijkheid zich onderscheidt door zijn aandacht voor 
onderdrukte, kwetsbare en lijdende lichamen ten gevolge van onverschil-

2 B. Tarawally, “Medelijden is geen compassie” (Trouw, 5 september 2019).
3 C. Berkvens-Stevelinck & A. Alblas, Catechismus van de compassie (Vught 2010).
4 “Charter for Compassion” (https://www.charterforcompassion.org/)
5 S. McFague, Het Lichaam van God. Een ecologische theologie (Zoetermeer 1997), 177. 

Oorspronkelijk in het Engels verschenen onder de titel The Body of God: An Ecological 
Theology (Minneapolis 1993).
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ligheid of hebzucht van de sterken. In een ecologisch tijdperk moeten ook 
de onderdrukte niet-menselijke dieren en de aarde zelf hiertoe gerekend 
worden. Paus Franciscus schrijft in de encycliek Laudato si’ eveneens over 
het lijden van de aarde: ‘Daarom behoort onze onderdrukte en verwoeste 
aarde, die ‘kreunt en barensweeën lijdt’ (Rom 8,22) tot de meest in de 
steek gelaten en slecht behandelde armen.’6 Om uit de ecologische crisis te 
geraken heeft de aarde zelf meer compassie nodig. Zoals we zagen begint 
compassie met geraakt worden, met ontmoeting en verbondenheid. 

‘Als we ons innerlijk verbonden voelen met alles wat bestaat zullen so-
berheid en zorg spontaan ontstaan.’ Deze zin uit Laudato si’ is van we-
zenlijk belang.7 Het woord ‘spontaan’ spreekt hier tot de verbeelding. 
Soberheid en zorg, niet van buiten opgelegd, niet als morele plicht, maar 
als iets dat bij je hoort, wat van binnenuit komt, spontaan. Die spontani-
teit is in onze maatschappij marginaal. Bij de overheid en het bedrijfsleven 
is spontane soberheid en zorg niet vanzelfsprekend en vaak ver te zoeken. 
Dat is ook geen wonder in een economie die gestoeld is op economische 
groei en niet op verbondenheid met de natuur, ofwel waar ecologische 
belangen ondergeschikt zijn aan economische.8 Voor het individu is het 
een hele opgave om binnen deze context gehoor en uitvoering te geven 
aan soberheid, eenvoud en zorg. Wie brengt dat voor elkaar? Filosoof Ton 
Lemaire ontvluchtte Nederland om zo eenvoudig mogelijk te leven, ver-
telde hij in Trouw toen hij in Nederland was om zijn boek Met lichte tred. 
De wereld van de wandelaar te promoten.9 Daarin beschrijft hij een ide-
aaltype als tegenhanger van onze normale bedrijvigheid en gehaastheid. 
Wandelen, gewoon met je voeten de weg zoeken, is je openstellen voor je 
omgeving en helpt je om je los te maken van de obsessie voor markt, geld 
en consumptie. 

6 Encycliek Laudato Si’ van Paus Franciscus. Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis. 
Kerkelijke documentatie 2 (2015), 2.

7 Encycliek Laudato Si’, 11.
8 Zie hierover K. Raworth, Donut economie. In zeven stappen naar een economie voor de 

21e eeuw (Amsterdam 2018). Oorspronkelijke titel: Doughnut Economics: Seven Ways to 
Think Like a 21st-Century Economist (London 2017). Zie ook de “Duurzame troonrede” 
van Louise Vet (Trouw, 3 september 2019).

9 Trouw, 7 september 2019. Het boek is T. Lemaire, Met lichte tred. De wereld van de 
wandelaar (Amsterdam 2019).
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Innerlijke verbondenheid

Waar het een groot deel van de Westerse mensheid aan ontbreekt is die 
innerlijke verbondenheid, waar onder meer paus Franciscus op doelt. 
Rationeel kunnen we onze verbondenheid met alles om ons heen, met de 
aarde, de natuur, wel navoltrekken. We ademen de lucht in, we drinken 
het water, we eten van de vruchten van de aarde, we gebruiken bomen 
voor hout, zelfs de fossiele brandstoffen zijn van plantaardige en dierlijke 
afkomst. We weten dat we van de natuur afhankelijk zijn en proberen die 
zoveel mogelijk naar onze hand te zetten. De waarde van de natuur wordt 
uitgedrukt in ecosysteemdiensten.10 Ecologische verbondenheid met de 
natuur kunnen we ons nog voorstellen, maar hebben we een innerlijke ver-
bondenheid met de natuur? We vinden de natuur, de aarde, heel gewoon. 
Die was er altijd (vanuit ons eigen leven gezien) en zal er altijd zijn, we zien 
het wonder er niet van. 

Gescheidenheid, de afstand tussen mens en natuur

De Franse filosoof en wiskundige René Descartes (1596-1650) zag de hele 
aardse werkelijkheid als twee entiteiten: denkend bewustzijn en materie. 
Hij was van mening dat de mens het enige wezen is waarin een stoffe-
lijk lichaam bestaat naast een onstoffelijke geest. Tegenover de denkende 
mens stelde hij de geest- en zielloze natuur, die begrepen en beschreven kan 
worden met behulp van mechanische principes – als was het een machine. 
De afstand tussen mens en natuur werd hiermee vergroot.11 Deze visie heeft 
tot in onze tijd grote invloed gehad. In feite was deze zelfde gedachtegang 
in de natuurwetenschap, met name in de gedragsbiologie, tot het einde van 
de vorige eeuw nog gangbaar. Alleen bij de mens zouden mentale processen 
bewust zijn, dieren zouden ‘mechanisch, instinctmatig’ handelen.12 

In plaats van verbondenheid gaan we uit van het misverstand van ge-
scheidenheid, schrijft Irene van Lippe-Biesterfeld in haar boek Leven in 

10 K. Hendriks et al, Natuur voor iedereen: participeren, investeren en profiteren (Wageningen 
2010).

11 M.G.C. Schouten, De spiegel van de natuur. Het natuurbeeld in cultuurhistorisch 
perspectief (Utrecht 2005).

12 Zie F. de Waal, Mama’s laatste omhelzing. Over emoties bij dieren en wat ze ons zeggen over 
onszelf (Amsterdam 2019). Zie ook: R. ten Bos, Dwalen in het Antropoceen (Amsterdam 
2017).
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verbinding.13 Zij stelt dat de afgescheidenheid waarin wij leven en het an-
tropocentrisme dat daar uit voortkomt veel stuk gemaakt heeft. Paus Fran-
ciscus stelt eveneens dat de de relatie met God, met de naaste en met de 
aarde, vitale relaties waarop het menselijk bestaan is gebaseerd, verbroken 
zijn: ‘De harmonie tussen Schepper, mensheid en aarde is verwoest, om-
dat wij de pretentie hebben gehad de plaats van God in te nemen.’14 We 
kunnen het christelijke gedachtegoed dus als mede schuldig beschouwen 
aan de kloof tussen mens en natuur en daarmee als een van de oorzaken 
van de huidige ecologische problemen. Het beeld van de mens als kroon 
van de schepping reduceerde de natuur in de beleving van veel christenen 
tot een ding waarmee we mogen doen en laten wat we willen.15 De mens 
is zich hierdoor als een overheerser gaan gedragen. Paus Franciscus noemt 
het antropocentrisme in één adem met het technocratisch paradigma als 
menselijke wortel van de ecologische crisis.16

Verbondenheid van mens en natuur

Deze gegevens rechtvaardigen de overtuiging dat innerlijke verbondenheid 
de sleutel is voor een ecologische bekering om te komen tot een duurzame 
levensstijl, of misschien is levenshouding een beter woord.17 Hoe verkrij-
gen we een gevoel van innerlijke verbondenheid, of hoe versterken we dat? 
Franciscus van Assisi had die innerlijke verbondenheid met alles wat bestaat 
in hoge mate. Hij kan ons tot voorbeeld zijn. Bonaventura, een volgeling 
van Franciscus, getuigde dat Franciscus ‘vervuld werd van een nog grotere 
tederheid als hij de gemeenschappelijke oorsprong van alles beschouwde en 

13 I. van Lippe-Biesterfeld & M. Schouten, Leven in verbinding: Prinses Irene in gesprek met 
prof. dr. Matthijs Schouten over mens-zijn (Deventer 2010), 62.

14 Encycliek Laudato Si’, 66.
15 Zie T. van Montfoort, Groene Theologie (Middelburg 2019), 14. Zie over het christelijke 

aandeel vooral L. White, “The Historical Roots of Our Ecologic Crisis”, in Science 155 
(1967), 1203-1207.

16 Encycliek Laudato Si’, Hoofdstuk 3.
17 Veel ecologische ethici verbinden duurzaamheid aan een persoonlijk bewustzijn en 

een persoonlijke levenshouding. Zie hierover bijvoorbeeld L.H. Newton, Ethics and 
Sustainability: Sustainable Development and the Moral Life (Upper Saddle River 2003), 
12: ‘Ultimately, the only moral consciousness that will last will proceed from a personal 
worldview, directed to the behavior of the person himself for himself – the behavior that 
best expresses the life he lives because, having learned what is best for himself, he wants 
to live that way.’
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hij sprak alle schepselen, hoe klein ook, aan als broeder of zuster.’18 Zelfs 
de elementen, ja heel het universum behoorde tot de broeder- en zuster-
schap. In het Zonnelied zingt Franciscus over broeder zon en zuster maan, 
over broeder wind en zuster water, over broeder vuur en zuster aarde.19 
Ons klinkt dit wellicht vreemd in de oren. We vinden het zelfs moeilijk om 
vreemden onze broeders en zusters te noemen, laat staan niet-menselijke 
schepselen of de elementen. Ook in de tijd van Franciscus van Assisi was 
dit ongewoon. Franciscus bracht een nieuwe, andere kijk op het leven. De 
wind en het water voelen anders wanneer je ze broeder en zuster noemt. 
In het tweede scheppingsverhaal (Gen 2,20) geeft de mens Adam namen 
aan alle dieren. Mensen, dieren of dingen een naam geven is een uiting van 
verbinding. Mensen, dieren en dingen met een naam waardeer je meer en 
bejegen je met meer respect. 

Verwondering

Paus Franciscus stelt heel terecht dat de overtuiging van Franciscus van 
Assisi niet als irrationele romantiek weggewuifd kan worden. Een gebrek 
aan een dergelijke visie van verbondenheid heeft gevolgen voor de keuzes 
die ons gedrag bepalen: ‘Als we zonder deze open houding van verbazing 
en verwondering de natuur en het milieu benaderen, als we niet langer de 
taal van broederschap en schoonheid in onze relatie met de wereld spreken, 
dan gaan we handelen als een overheerser, verbruiker, of pure uitbuiter van 
middelen, niet meer in staat om grenzen te stellen aan onze onmiddellijke 
belangen.’20 Open staan voor verbazing en verwondering over de natuur 
lijkt een logische weg naar het ontwikkelen van innerlijke verbondenheid. 
We moeten dus naar buiten met een open houding die ons ontvankelijk 
maakt om het wonder van de natuur te ervaren, door er te zijn, door haar te 
ontmoeten. Het probleem is dat velen zo weinig buiten komen. 

Prinses Irene vertelde tijdens een bijeenkomst dat zij die middag met 
zakenmensen het bos in was geweest. Het was herfst en ze hadden zomaar 
door het bos gestruind. Een van de mannen verzuchtte dat het misschien 
wel vijf jaar geleden was dat hij de herfstgeur had opgesnoven. Een ander 
biechtte op dat hij nog nooit van de paden was afgeweken. Wat een armoe, 

18 Encycliek Laudato Si’, 11.
19 Zie over de franciscaanse spiritualiteit W.M.Speelman et al., Om de hele wereld. Inleiding 

in de franciscaanse spiritualiteit (Nijmegen 2010).
20 Encycliek Laudato Si’, 11
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wat missen ze veel! Het is buitengewoon zorgelijk dat een grote groep men-
sen het contact met de natuur helemaal verloren heeft. Daaronder vallen 
ook personen met grote maatschappelijke verantwoordelijkheden, zoals 
politici of bestuurders. Wie nooit de ervaring heeft gehad van de vreugde 
van het zien van het eerste bloeiende speenkruid, wie nooit heeft kunnen 
genieten van de geur van de hei of blij verrast is geweest door de zang van de 
fitis of welk vogeltje dan ook, zal nooit merken dat er een glimlach op hun 
gezicht verschijnt bij het zien van een vlinder die van bloem tot bloem flad-
dert. Aan dat soort dingen merk je immers dat de natuur iets met je doet, 
bij je binnenkomt, je raakt – dat je van de natuur kunt houden. Hoe kun je 
compassie ontwikkelen voor de natuur als je die niet werkelijk ervaart? Hoe 
kunnen zachte krachten anders hun werk doen: ‘De zachte krachten zullen 
zeker winnen / in ’t eind – dit hoor ik als een innig fluistren / in mij: zoo ’t 
zweeg zou alle licht verduistren / alle warmte zou verstarren van binnen.’21

Deugden en ethiek

Het woord deugd is in deze bijdrage nog niet gevallen. Ik wil eerst dui-
delijk maken dat aan deugden iets vooraf gaat, namelijk de ontvankelijk-
heid voor verwondering voor de natuur en het gevoel van verbondenheid.22 
Paus Franciscus formuleert dat in één zin: ‘Als we ons innerlijk verbonden 
voelen met alles wat bestaat zullen soberheid en zorg spontaan ontstaan.’ 
Als we ons innerlijk verbonden voelen ... zal soberheid spontaan ontstaan. 
Soberheid – maat houden – geldt als een van de kardinale deugden. Velen 
noemen het de meest fundamentele deugd, naast de andere kardinale 
deugden moed, rechtvaardigheid en verstandigheid. Voor mij is de weten-
schappelijke deugdethiek, ik zal het maar eerlijk zeggen, onbekend terrein. 
Volgens deskundigen zoals Paul van Tongeren zijn deugden in de deug-
dentheorie van Aristoteles, waarop zoveel van de Westerse deugdentraditie 
teruggaat, karaktertrekken of houdingen.23 Dat trof mij, omdat duurzaam-

21 Henriëtte Roland Holst, Verzonken grenzen (Rotterdam 1918).
22 Zie over de ethische erkenning van de natuur ook Newton, Ethics and Sustainability, 28: 

‘There is no way that we will find sustainability in our communities unless we recognize 
that, whatever its moral basis otherwise, the natural world is part of our community, 
and we cannot do without it.’

23 Zie bijvoorbeeld P. van Tongeren, “Een korte schets van een lange traditie”, in Speling 
71 (2019), 8-14. Zie voor de traditie van de kardinale deugden: K. Pansters, De 
kardinale deugden in de Lage Landen, 1200-1500 Middeleeuwse studies en bronnen 108 
(Hilversum 2007).
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heid een bepaalde levenshouding vraagt. Volgens Van Tongeren gaat het 
in de klassieke deugdenethiek niet zozeer om handelingen, zoals in veel 
gangbare vormen van ethiek, maar over houdingen: ‘Deze ethiek heeft het 
niet zozeer over wat je moet doen en wat je niet mag doen, maar over wie je 
bent.’ Het gaat over vragen over hoe jij in het leven staat, hoe je de wereld 
beschouwt, wat jouw leven zin geeft. Juist nu, in deze tijd van klimaatver-
andering, komen deze vragen in volle omvang op ons af. Dat laat zien dat 
duurzaamheid niet alleen een praktisch probleem is, maar in wezen een 
levensbeschouwelijk vraagstuk.

De vier klassieke deugden

Bij de Griekse filosofen Plato en Aristoteles komen we de vier deugden 
moed, maat rechtvaardigheid en verstandigheid tegen.24 Ze worden de vier 
‘kardinale’ deugden genoemd, omdat ze het ‘hengsel’ (cardo) zijn waarom 
omheen het hele morele leven draait. Deze deugden kunnen niet zonder 
elkaar en zijn onmisbaar voor elke andere deugd. De kerngedachte is dat je 
de deugden kunt cultiveren door ze steeds maar weer te beoefenen, opdat 
je maximaal zult ‘lukken’ als mens en dus gelukkig zijn. Want daar gaat 
het om: gelukkig zijn en nadenken over hoe je dat doet. Zijn deze kar-
dinale deugden na al die eeuwen ook in onze tijd nog steeds relevant en 
bruikbaar? Kunnen ze ons helpen bij het vorm geven van een duurzame 
levenshouding?

Moed
Moed hebben we zeker nodig. Het vergt moed om in de ‘ecologische spie-
gel’ te kijken en jezelf de vraag te durven stellen: Hoe duurzaam ben ik 
eigenlijk? Hoe ben ikzelf bezig? En waarom? Wat vind ik van waarde om 
door te geven aan volgende generaties en wat zou ik willen beschermen? 
Het gaat immers niet alleen om mijzelf, maar ook om de volgende genera-
ties. Zij zijn net zo belangrijk. Dat is het centrale punt van duurzaamheid. 

Moed kunnen we ook gebruiken om radicale keuzes te maken voor 
duurzaamheid en daarin te volharden. Deze keuzes gaan immers meestal 
tegen de mainstream in. Je wordt al gauw voor gek uitgemaakt of erger. Je 
moet best stevig in je schoenen staan. 

24 Zie hiervoor, in relatie tot duurzaamheid, ook Newton, Ethics and Sustainability, 28-34.
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Maat
In navolging van Socrates noemde Tolstoj maathouden, ofwel zelfbeheer-
sing, de eerste deugd voor het leven. Hij wijst in zijn essay ‘De eerste stap’ 
erop het ethiekonderwijs gebruik maakt van een filosofische ladder en dat 
de juiste volgorde in het verkrijgen van de deugden een onmisbare voor-
waarde is in de richting van een goed en rechtvaardig leven.25 Hij begint 
bij de onderste sport: zelfbeheersing of zelfverloochening. Prediken over 
hogere deugden, zoals liefde tot God, met het weglaten van de lagere, is 
schone schijn. Tolstoj kwam rond zijn vijftigste tot geloof en besefte dat 
zijn leven als graaf erg decadent was. Het stond in schril contrast met het 
leven van de hardwerkende boerenstand, die slechts een karige boterham 
verdiende. Hij brak radicaal met zijn rijke consumptieve leven en oefende 
zich in zelfbeheersing. Dat was voor hem de eerste stap.

Vrijwel iedereen zal het er wel over eens zijn dat zelfbeheersing, so-
berheid, of maathouden, inderdaad onmisbaar zijn voor een duurzame 
levenshouding. Om deze deugden te cultiveren is veel oefening nodig. Het 
gaat niet vanzelf. Het gaat zelfs tegen onze natuur in. Mensen en dieren 
reageren op overdreven, ook niet-natuurlijke kenmerken. Deze worden su-
pranormale prikkels genoemd. Ze zenden bepaalde signalen uit die sterker 
aan bepaalde gedragspatronen appelleren dan waarvoor ze bedoeld zijn.26 
Onze hersenen reageren op prikkels nog op de wijze uit de tijd dat we 
jagers-verzamelaars waren. Dat was een tijd van schaarste en voedselonze-
kerheid. Onze hedendaagse cultuur kent doorgaans overvloed, feitelijk een 
onnatuurlijke situatie. Ons brein is daar nog niet aan aangepast. Dat zien 
we bijvoorbeeld in de toename van obesitas in onze samenleving.27 

De benedictijn Anselm Grün laat zien dat begeerte de mens bepaalt 
en drijft om steeds meer te willen en steeds meer te willen hebben.28 Dat 
verlangen is onverzadigbaar. Begeerte is echter niet alleen destructief. Onze 
hebberigheid maakt veel kapot, maar ze heeft ook een dimensie van vitali-
teit en levenslust. Het is een drijfveer om dingen te bereiken. De kunst is 

25 L.N. Tolstoj, De eerste stap, vert. S. Haverhoek (z.p. 2019). Dit essay werd in 1892 
geschreven als voorwoord van een Russische vertaling van H. Williams, The Ethics of 
Diet: An Anthology of Vegetarian Thought (1883).

26 M. Nelissen, “Supranormale prikkel” (https://www.ensie.nl/mark-nelissen/supranormale-
prikkel) (14 oktober 2019).

27 D. Gibhart & M. van Vugt, Mismatch. Hoe we dagelijks worden misleid door ons oeroude 
brein (Amsterdam 2016).

28 A. Grün, Over hebzucht en begeerte. Ontsnappen aan het streven naar meer (Amsterdam 
2015).
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om daar een gulden middenweg in te vinden. Grün noemt dit een bevrijde 
begeerte. Hij geeft in twaalf stappen aan hoe je dit kunt bereiken. Begeerte 
kun je bijvoorbeeld omzetten in dankbaarheid, solidariteit, compassie en 
betrouwbaarheid. Waar bij Tolstoj zelfbeheersing leren de eerste stap is, is 
het bij Grün de laatste stap. Grün geeft aan dat het inzicht dat het uitein-
delijk om ‘het zijn’ gaat en niet om ‘het hebben’ belangrijk is. Dat begint 
met de begeerte te onderkennen, waar te nemen en te aanvaarden als deel 
van de ziel, om het vervolgens los te laten. Dit is een leerweg die moed 
vraagt en veel oefening. Maar het is ook een weg die de moeite waard is 
om te gaan.

Soberheid wordt in het dagelijks leven vaak geassocieerd met negatie-
ve zaken als karig en saai, op een houtje bijten. Dit hoeft helemaal niet 
zo te zijn: ‘Soberheid, die onbevangen en bewust wordt beleefd, werkt 
bevrijdend.’29 Soberheid is de kunst van het genieten van de kleine din-
gen, tevreden kunnen zijn met wat je hebt. Je niet meer gek laten maken 
door alle reclames die je willen verleiden tot kopen van spullen die je niet 
nodig hebt. Soberheid is plezier hebben in het opknappen van gebruikte 
of kapotte spullen. Het is vreugde ervaren bij het krijgen of doorgeven van 
gebruikte kleding of gelezen boeken. Soberheid is je creativiteit inzetten 
om van minder meer te maken. Soberheid is samen delen.

Rechtvaardigheid
Bij de beschouwing van klimaatverandering en alles wat ermee te maken 
heeft zien we vooral veel onrechtvaardigheid. Het meest pregnante is wel 
dat arme en kwetsbare mensen in ontwikkelingslanden het meest door 
de gevolgen van klimaatverandering worden getroffen, terwijl zij er rela-
tief weinig aan hebben bijgedragen. Bovendien beschikken zij niet over 
de middelen om zich te beschermen of zich aan te passen aan de nieuwe 
situatie. Wij ondervinden de gevolgen nog niet aan den lijve, maar zij wel. 
Sommigen raken nu al hun huis en land kwijt door de stijgende zeespiegel. 
Of zij zien oogsten mislukken door extreme droogte, stormen of overstro-
mingen. Boeren wisten tot voor kort precies wanneer ze moesten zaaien 
en oogsten. Hun hele bestaan was afgestemd op natte en droge periodes, 
waarvan het komen en gaan voorspelbaar was. Dat ritme is veelal compleet 
verstoord, wat grote onzekerheid met zich mee brengt.

Ook de aarde zelf wordt getroffen door de klimaatverandering en het 
menselijk handelen. Grote delen van de tropische regenwouden worden 

29 Encycliek Laudato Si’, 223.
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gekapt, koraalriffen sterven af, gletsjers en ijskappen smelten, toendra’s 
ontdooien. Hele ecosystemen gaan verloren, met als gevolg een veront-
rustend snelle afname van de biodiversiteit.30 Wat heeft de natuur hier zelf 
aan bijgedragen? De oorzaak van de klimaatverandering en de ecologische 
crisis moeten we vooral bij ons zelf zoeken. Hiermee bedoel ik met name 
de mens in de rijke landen met economieën die drijven op fossiele brand-
stoffen en voortgestuwd worden door steeds meer consumptie. Natuur-
waarden worden niet meegenomen in economische beleidsplannen die op 
consumptieve groei gericht zijn. De rekening voor het verlies aan natuur-
waarden, waar de mens ook van afhankelijk is, wordt aan ons nageslacht 
gepresenteerd. Rechtvaardigheid begint met dit te erkennen. Velen erken-
nen dit ook. Maar er is actie nodig om iets aan de situatie te veranderen, 
anders wordt rechtvaardigheid een loos begrip.

Paus Benedictus XVI spreekt zich in de tien geboden voor het milieu uit 
voor de schepping en rechtvaardigheid.31 Ik noem daaruit twee geboden. 
Het gebod ‘stromen als een rivier’ gaat over solidariteit en gerechtigheid, 
namelijk over een eerlijke verdeling van de natuurlijke levensbronnen die 
de aarde voortbrengt. Met die eerlijke verdeling is het triest gesteld. Dik-
wijls moeten arme mensen wijken voor het geldelijk gewin van machtigen 
en rijken. Ook wij in Nederland eigenen ons meer toe dan ons toekomt. 
Dat blijkt uit de ecologische voetafdruk.32 De voetafdruk van de gemiddel-
de Nederlander ligt rond de 5 ha., terwijl het eerlijke aarde-aandeel slechts 
1,7 ha is.33 Het andere gebod dat ik wil noemen is ‘we zitten in hetzelfde 
schuitje.’ Dit wil zeggen dat iedereen recht heeft op een veilige en schone 
leefomgeving. Gezien de globalisering lijkt het realiseren hiervan een taak 
van de internationale gemeenschap, die dit kan bereiken door wereldwij-
de samenwerking en het sluiten van internationale akkoorden. Dit zijn 
echter zeer moeizame en tijdrovende processen omdat er zoveel belangen 

30 “Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services” (https://www.
ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services) (14 oktober 2019).

31 Zie W. Koenig-Bricker, Ten Commandments for the Environment: Pope Benedict XVI 
Speaks out for Creation and Justice (Notre Dame 2009). Zie ook “10 geboden voor het 
milieu” (https://groengeloven.com/10-geboden-voor-het-milieu/) (14 oktober 2019).

32 De ecologische voetafdruk is een instrument om te meten hoeveel hulpbronnen en land 
gebruiken, inclusief wat nodig is om CO

2
-uitstoot te compenseren. De voetafdruk kan 

vergeleken worden met de bioproductiviteit van de aarde. Beide grootheden worden 
uitgedrukt in hectares. Dit kan worden berekend per persoon, land of bedrijf. 

33 “Ecological Footprint Explorer” (https://data.footprintnetwork.org/#/) (15 oktober 
2019)
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meespelen. Bovendien leert de ervaring dat eenmaal gemaakte afspraken 
niet heilig zijn. Menig land komt de afspraken niet na. 

Als bewoners van de planeet aarde hebben we echter een eigen verant-
woordelijkheid. Paus Benedictus wijst erop dat we medeverantwoordelijk 
zijn voor de negatieve effecten van de producten die wij kopen, namelijk 
vervuiling, uitbuiting, uitputting, CO

2
-uitstoot en verlies van biodiversi-

teit. Het gaat niet alleen om het product zelf, maar ook om het proces van 
het maken, het gebruik en het ‘afdanken.’ Het cultiveren van rechtvaardig-
heid als deugd betekent dat je bewust keuzes maakt en kiest voor alterna-
tieven die minder belastend of schadelijk zijn voor de natuur, voor andere 
mensen, hier en ver weg, nu en in de toekomst.

Verstandigheid
Rechtvaardigheid kan niet zonder verstandigheid. Om rechtvaardig en 
duurzaam te kunnen handelen is het nodig om enige kennis te hebben van 
de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering en de ecologische crisis. 
In grote lijnen is kennis nodig over het productieproces, herkomst van de 
producten, het gebruik en het afdanken. Verstandigheid als deugd in deze 
context is de bereidheid om te leren over de impact van producten en jouw 
keuzes op het leven van mensen, dieren en planten. Veel van die impact is 
niet direct zichtbaar, maar verborgen. Boeken zoals De verborgen impact en 
Goede waar geven ieder op een eigen maar toegankelijke wijze inzicht in de 
processen achter ons voedsel, onze spullen en onze kleding.34 Eigenlijk zou 
iedereen die een duurzame levensstijl werkelijk handen en voeten wil geven 
dit soort kennis in huis moeten hebben.

Conclusie: de klassieke deugden zijn nog steeds actueel

De vier kardinale deugden – maat, moed, rechtvaardigheid en verstandig-
heid – zijn eeuwenoud. Toch zijn ze in onze tijd, waarin nieuwe vraagstuk-
ken op ons afkomen, nog steeds actueel, relevant en bruikbaar, zeker als 
het gaat om het realiseren van een duurzame levenshouding. Denkers zoals 
Tolstoj noemden maat of zelfbeheersing de belangrijkste van alle deugden, 
de eerste sport van de morele ladder. In deze bijdrage heb ik willen laten 

34 B. Porcelijn, De verborgen impact. Alles wat je wilt weten én wat je kunt doen om eco-
neutraal te leven (Amsterdam 2016); A. Slomp et al, Superwaar. Je volgende stap in 
duurzaam boodschappen doen ([Amersfoort] 2019).
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zien dat compassie en moed daaraan nog voorafgaan. We hebben compas-
sie, betrokkenheid, innerlijke verbondenheid nodig om ons ontvankelijk 
te maken voor het begrip van een gezamenlijke bestemming, een harmo-
nieuze wereld waar plaats is voor iedereen, voor elk schepsel. We hebben 
moed nodig om te onderkennen wat onze eigen bijdrage is. Als hieraan is 
voldaan, dan bieden ook maat houden, rechtvaardig handelen en verstan-
dig zijn ons houvast in een duurzaam bestaan: ‘Als we ons innerlijk verbon-
den weten met alles wat is, zullen soberheid en zorg spontaan ontstaan.’ Als 
we zover zijn, dan komt duurzaamheid van binnenuit en zal ‘willen’ ook 
‘doen’ worden.


