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6.Eentreetje lager?

Antrop o cenffisme ín christelíjke theologie

EvavaN Unr

Draait alles in het christelijk geloof om de mens, die door God boven de
'schepping' gesteld zou zijn en daarom mag heersen over de dieren? of zijn
er ook andere, meer inclusieve visies denkbaar? rn deze bijdrage bespreek

ik de eeuwenoude achtergrond en doorwerking van theologisch antropo-
centrisme, waarna ik een perspectieí aanwijs dat beter recht doet aan de

onderlinge verbondenheid van mensen en dieren als Gods schepselen.

Daarbij laat ik ook de antropocentrische dan wel kritische rol van religíeaze
kunst de revue passeren.

De term 'theologisch antropocentrisme' verwijst naar een palet van
houdingen waarin alles in het christelijk geloof om de mens draair, en

waarin de natuur en andere dieren geenínherente maar instrumentelewaarde

hebben. God zoa de aarde speciaal voor de mensheid gemaakr hebben. En
mensen zoaden dichter bij God sraan en daarom'geestelijker' zijn dan an-
dere schepselen. Helaas, maar ook begrijpelijkerwijs, sraat het christendom
vanwege dit soort accenten bij velen niet zo positief op de kaart. voor een

deel is dat terecht, zoals ik zallaten zíen, maar voor een deel ook onterecht.
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In de (joods-)christelijke traditie hebben namelijk altijd diverse, uiteenlo-

pende stemmen geklonken.as

Voordat ik insteek bij antropocentrisme, zal ik eerst verduidelijken wat

ik onder christelijke theologie versta en mijn 'ecotheologische' uitgangs-

punt introduceren. Zo is duidelijk van waaruit ik vertrek. Ten tweede zal ik
laten zien dat (religieus) antropocentrisme als zodanig eeuwenoude papie-

ren heeft, maar ook in lang vervlogen tijden al werd bekritiseerd. Dat is dus

niets moderns. Ten derde bespreek ik de antropocentrische invloed en

doorwerking van het antieke wereldbeeld van de scqla nature ('great chain

of being' of 'de ladder van de natuur'), en de invloe d daawan op invloedrijke

interpretaties van de imago Dei (de joods-christelijke notie dat mensen 'naar

het beeld van God'geschapen zijn).Ten vierde schets ik enkele ontwikke-

lingen in de hedendaagse ecotheologie waarin de verbondenheid en afhan-

kelijkheid tussen mensen en dieren meer en meer benadrukt wordt. Ten

vijfcle, en tot slot, sta ik stil bij antropocentrisme in de religieuze kunst.

Waarderen we dieren vooral om hun symbolische en educatieve functie, of
hebben we ook oog voor echte, lichamelijke dieren met eigen belangen, en

die een moreel beroep op ons doen?

De aardvan chnstelijke theologie

Bij de beoeíening van theologie gaat het onder meer om de wetenschappe-

Iijke analyse en doordenking van de manieren waarop mensen uitdrukking
hebben gegeven en geven aan hun voorstellingen over God en/ofhet rrans-

cendente en de relaties tussen God, mensen, andere dieren en de natuur.

De l(roatisch-Amerikaanse theoloog Miroslav Volf en zijn collega Matthew

Croasmun stellen dat het in de theologíe gaat over'het floreren van mensen

en alle andere schepselen in de aanwezigheíd van God'. Volgens hen is het

a8 Als ik over de (joods-)christelijke traditie oíhet christendom spreek, doe ik dat in her
besefdat er achter deze aanduidingen een grote diversiteit aan stromingen schuilgaat.
Ik kan in deze bijdrage niet recht doen aan alle variëteiten en nuances.
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de taak van de theologie om vruchtbare visies te ontwikkelen op florerend

leven in het licht van wat we van God ontdekken. Zo kan de theologie parti-
ciperen in het bredere culturele en maatschappelijke gesprek over wat het

leven de moeite waard maakt, en wat'het goede leven' inhoudt.4t Bij deze

visie sluit ik me graag aan. Mijn ecotheologische uitgangspunt houdt in dat

mensen als schepselen van God door ontelbare draden verbonden zijn met

alle andere levende wezens. Daarbij is het belangrijkste onderscheid niet

dat tussen mensen en dieren, maat dat tussen God en diens schepselen. Als

mensen en dieren zitten we in hetzelfde boxje. Er is meer dat ons gemeen-

schappelijk is dan wat ons scheidt.so

' Ou derw ets' antr op o c enffi sm e

Antropocentrisme is aI zo oud als de mensheid. Ook kritiek op antropocen-

trisme dateert alvan lang geleden, en is dus geen recente uiwinding. Al in

de Griekse klassieke oudheid was men het er in religieus-filosofische krin-
gen niet over eens of het terecht was om zich de goden in menselijke ge-

daante voor te stellen, en of de aarde speciaal voor mensen was gemaakt.

Ook in de joods-christelijke traditie hebben zowel antropocentrisme als kri-

tiek op antropocentrisme eeuwenoude papieren. Zo voerde de hellenisti-

sche joodse filosoof Philo van Alexandrië in de rste eeuw na Christus een

verhitte discussie metzijn neefAlexander over devraagof dieren door God

voor de mensheid geschapen waren. Volgens Philo beschikken mensen over

een rationele, niet-aardse en eeuwige ziel, terwijl dieren irrationeel, aards

en sterfelijk zijn. Dieren zijn er daarom om door mensen benut te worden.

En de schepping is voor de mensheid als een rijk banket. Alexander, op zijn

o' M. Volf & M. Croasmun, For the Lífe of the World: Theology that Mal<es a Dffirenc4
Grand Rapids: Brazos Press, zot9.
so De notie 'schepping'houdt voor mij in dat de aarde met alles erop en erin door God

tot stand gebracht is, waarbij ik uitga van een door God geleid proces van evolutie. De

notie 'schepselen'verwijst voor mij naar alle levende wezens in hun relatie tot God als

Schepper en'leven-geve1.
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beurt, was ervan overtuigd dat dieren ook over rationaliteit beschikken,

hoewel in minder perfecte vorm. Élk schepsel bezit volgens hem onder-

scheidingsvermogen en een zekere wijsheid. Zo doet de intelligentie van de

bij nauwelijks onder voor de menselijke geest wanneer die aan het contem-

pleren is. Volgens Alexander mogen dieren dan ook niet aan hun lot worden

overgelaten, maar verdienen ze menselijke bijstand. Philo, daarentegen,

verweet Alexander dat hij zich, gezien de speciale plek die God de mens

heeft toebedeeld, aan heili gschennis bezondigde.5'

I(ortom, in de Westerse ideeëngeschiedenis is er al van oudsher een

neiging om mensen op een voetstuk te plaatsen, en ook om die hoge plek in

twijfel te trekken. Er is dus vandaag de dag niets nieuws onder de zon wan-

neer we de (veronderstelde) verschillen tussen mensen en dieren, en de an-

tropocentrische betekenissen die we daaraan toekennen, kritisch bevragen

en desnoods corrigeren.

De 'scala nature' en de invloed van dit wereldbeeld op de theologíe

Zoals ík aangaf, gaat het in theologisch antropocentrisme om de gedachte

dat alles in het geloof om de mens draaít, oftewel: de rest van de schepping

is er voor de mens. Historisch gezíen kunnen we deze houding deels begrij-

pen, als we kijken naar de invloed op de theologie van een wereldbeeld dat

vanaf de Grieks-Romeinse oudheid lange tijd in zwangwas, zo ongeveer tot

in de r9d" eeuw, en dat bekend staat als de scalanaturn ('great chain ofbeing'

of 'de ladder van de natuur'). op basis van de scala nature stelde men zich

een hiërarchisch, vast geordend universum voor met God aan de top, ge-

volgd door achtereenvolgens engelen, mensen, dieren, planten en helemaal

onderop de stenen en mineralen. I(ortom: de ladder liep van hoog naar laag.

Alles had een door God geordineerde plek ín deze orde. Mensen hadden een

positie in het midden: ze bevonden zich onder de engelen met wie ze gees'

t' zie Philo of Alexandria, Philonis Alexandnni: De animalibus, Engelse vertaling door
Abraham Terian, Chico, CA: Scholars Press, r98r.
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telijke eigenschappen zoals ratio/ intellect deelden, en boven de dieren

waarmee ze lichamelijkheid en sterfelijkheid deelden. Zo ontstond de voor-

stelling van de mens als microkosmos: in de mens weerspiegelde zich heel

de macrokosmos (of het universum). De mens verenigde op unieke wijze

zowel geestelijke als materiële eigenschappen, en vormde zo een uniek ver-

bindingspunt tussen het hogere en het lagere.s'

Wat impliceerde dit wereldbeeld nu voor de religieaze kijk op de ver-

houding tussen mensen en dieren? In het bíjzonder voedde de scala naturre

de gedachte dat mensen geestelijker waren en dichter bij God stonden dan

dieren. Men stelde (zoals we het ook Phílo zagen doen) de idee van de men-

selijke, onsterfelijke en rationele zieltegenover het sterfelijke, irrationele en

instinctmatige dier. Dat dieren in tegenstelling tot mensen geen ziel had-

den, en ook niet beschikten over de rede, betekende concreet dat ze geen

deel hadden aan de verlossing en de opstanding uit de dood. Dieren hadden

in tegenstelling tot mensen dus geen 'eeuwigheidswaarde'. In het wereld-

beeld van de scala nature was het lagere er dan ook om het hogere te dienen.

I(ortom: de mens was er voor God, en de dieren waren er voor de mens.

De 'scala natur@' en het'beeld Gods'( imago Dei)

Het is niet verwonderlijk dat zalke hiërarchische voorstellingen van het

universum meespeelden in de wijze waarop de gezaghebbende joods-

christelijke geloofsvoorstelling van de imago Deí, het beeld van God waaÍ'

naar de mens geschapen is, lange tijd begrepen is.s3 De imago Dei-notie gaat

terug op de bijbeltekst in GenesisL.z6-zs.Daarlezenwe:

t' Zie over de 'great chain of being' bijvoorbeeld de klassieke studie van A. o. Lovejoy,

The Great Chain of Beíng: A Study in the History of an ldea, Cambridge, Mass.: Harvard

Universiry Press, r936.
5' Uiteraard zijn er ook andere contextuele invloeden op de interpretatie van de imago

Dei, die ik nu niet benoem.
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God zei:'Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zljn, die op

ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee

en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over

alles wat daarop rondkruipt.'God schiep de mens als zijn evenbeeld,

als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk
schiep hij de mensen. Hij zegende hen en zei tegen hen: lMees

vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je
gezagt heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel
en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.sa

Door de eeuwen heen hebben gelovigen een beroep gedaan op hun'beeld
Gods zijn'om de speciale en bevoorrechte positie van de mens in of tegen-
over de natuur (waaronder de dieren) te verdedigen. De mens zor.r op unie-
kewíjze iets van God weerspiegelen, en zich daarmee als het ware boven de

dieren verheffen. Denk bijvoorbeeld aan het beroemde fresco'De schepping
van Adam' op het gewelfvan de sixtijnse I(apel, geschilderd door Michelan-
gelo; het is duidelijk dat God en mens nogal op elkaar lijken. Die gelijkenis
tussen God en mens is in verband gebracht met uiteenlopende eigenschap-

pen, al naar gelang van war 'rypisch menselijk' zol zijn: verstandelijke ver-
mogens, moreel bewustzijn, of het beschikken over een ziel. De bijbelwe-
tenschapper Richard Middleton geeft veelzeggend aan dat de meesre

vroegchristelijke, middeleeuwse en moderne uitleggers van deze Genesis-

tekst niet zozeer een bijbels-ercegetische als wel een speculatíe1)e vraag stelden:
in welke opzichten lijken mensen op God, en nier op de dieren?ss

Tegenwoordigis zo'n benadering van de imago Dei niet meer zo popa-
lair, onder meer vanwege recenre naruurwetenschappelijke inzichten. Tal
van eigenschappen die voorheen als exclusief-menselijk beschouwd wer-
den, zoals zelfbewastzijn en emparhie, blijken inmiddels (zíj het vaak in

ta NBv-vertali ng (zoo+).
tt R. Middleto n, The Liberating lmage: The Imago Dei ín Genesis r, Eugene: Wipf & Stock,
zoo5, p. t8-L9.
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andere vorm en/of mate) wel degelijk ook bij dieren voor re komen en dus
niet uniek-menselijk te zíjn. Onze menselijke identiteit als 'beeld Gods,

vastpinnen op deze ofgene specifieke eigenschap is dan ook een goeddeels

mislukt project gebleken. Daarnaast - en dit is een ander argument ertegen

- zijn er ook exegetisch geen goede aanknopingspunten voor deze zo gehe-

ten structurele of substantieve benaderingen. In de diverse bijbelteksten

over het'beeld Gods'wordt geen expliciet verband gelegd russen imago Deí

en zaken als de rede of de ziel.

In de huidige theologie gaat de voorkeur dan ook uit naar andere ver-

klaringen van de betekenis van de imago Dei, zoals de speciale functie of rol

die de mens door God krijgt toebedeeld. Men kijkt dan naar de Genesisop-

dracht om te 'heersen' in de schepping. Dat heersen wordt daarbij niet be-

grepen als despotisch en uitbuitend gedrag, maar als verantwoordelijk,

zorgzaam beheer (ook wel aangeduid als rentmeesterschap).su Ook stellen

veel theologen dat het in de imago Dei om de relaties gaat waarin de mens

als schepsel geplaatst is, en waarin mensen mogen floreren. In elk geval

zoekt men, uitzonderingen daargelaten, niet meet zozeer naar één bepaal-

de eigenschap of set van eigenschappen die mensen wel en dieren niet zoa-

den hebben. Dat is een goede stap vooruit.Zokomt er aandacht voor de

diepgaande verbondenheid tussen mensen en dieren, zonder dat ze per se

in alle opzichten aan elkaar gelijk geschakeld worden.

Ontwikkelingen in de hedendaag se ecotheologie

In de hedendaagse theologie, met name op het veld van de zogeheten eco-

theologie, is er toenemende weerstand ontstaan tegen antropocentrische

tendensen, alsof het in het christelijk geloofvooral om de relatie tussen God

en mens zoa draaíen in plaats daawan benadrukt men meer en meer de

tt ondanks de nodige (en vaak terechte) kritiek op de notie'rentmeesterschap'als te

topdown, antropocentrisch en managerieel, lijkt ze me van blijvende waarde vanwege

haar bifbelse en praktische zeggingskracht.
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wederzijdse afhankelijkheid tussen mensen en dieren, en de eigenstandige

waarde van dieren voor hun Schepper. Zo geeft de Schotse, gereformeerde

theoloog David Fergusson aan dat gelovigen en theologen zích steeds be-

wuster worden van de lichamelijke staat van mensen, en van hun ver-

knooptheid met andere levende wezens. Hij stelt dat een wereld die onder-

houden wordt door God er niet een is waarin mensen geïsoleerd en afge-

scheiden kunnen worden van hun medeschepselen met wie zij moreel en

spiritueel verbonden zijn.sT

In het Nederlandse taalveld verscheen er dit jaar een opvallend boek

van de Vlaamse protestants-evangelische theoloog en predikant Raymond

Hausoul, getiteld Gods toeLtomst met dieren. Een voormalig evangelisch-

christelijke uitgever stelde veelzeggend op Twitter datzo'n boek in zijntijd
nog niet denkbaar was geweest. Hausoul constateert dat er onder christe-

nen een verlangen groeit om opnieuw naar de christelijke geloofsleer te kij-
ken vanuit het grotere geheel, de schepping als totaal, met inbegrip van alle

levende wezens. Hij stelt dat God van dieren houdt en hun een bijzondere

plaats geeft in de schepping.En ja: ook dieren hebben een plaats in Gods

verlossingswerk. Er zijn straks daadwerkelijk dieren op de vernieuwde aar-

de die God belooít.s8

Een lichtend voorbeeld voor veel ecotheologen is de rgde-eeuwse heili-
ge Franciscus van Assisi (tt8z-Lzz6). Franciscus dacht meer egalitair en

plaatste zích niet. boven andere schepselen (hoewel hij hun ook opdrachren

kon geven, en dus zijn gezagkon laten gelden). De traditie verhaalt zelfs dat

hij preekte tot de vogels, die vol aandacht naar hem luisterden. Dat is bij-
voorbeeld te zien op een prachtig fresco van de Italiaanse kunstschilder

Giotto di Bondone (c.tz66-tzzi. Hoewel er hier en daar een wat geromanti-

seerd beeld rondom deze natuurminnende heilige is ontstaan, is zijn le-
venswijze wel degelijk inspirerend. De huidige paus, Franciscus, heeft zich

tt D. Fergusson, Creatíon, Grand Rapids: Eerdmans, zot4, p.98-99.
tt 

R. Hausoul, G ods to elzomst met dieren, Utrecht: I(okBoekencen Írum, zotg
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zelfs naar hem vernoemd. De titel van zljn'groene' encycliek Laudato Si

('Wees geprezen, Mijn Heer') verwijst naar het Zonnelied van Franciscus

van Assisi, dat een lof- en danklied voor de schepping is. De eerste regel

daarvan luidt: Wees geloofcl, mijn Heer, door al Uw schepselen'. Zelfs de

'beruchte' historicus Lynn White vok zích op aan Franciscus van Assisi en

zag in zijn theologie een uitweg voor de ecologische problematiek die hij

goeddeels op het conto van het westerse christendom en de daarin heer-

sende imago Dei-gedachte schreef.s' Zo geven de eeuwenoude overleverin-

gen over Franciscus van Assisi op verschillendewíjzen een impuls aan het

overdenken van de betekenis die het christelijk geloofvoor de omgang met

niet-menselijke schepselen heeft.

Religieuze l<unst en antropocenffisme

ook in de relígíeaze kunst, vooÍ zover die een expressie van de christelijke

geloofstraditie is, is het antropocentrisme dikwijls aanwezig. Het valt bij-

voorbeeld op dat dieren vaak een symbolische en educatieve functie vervul-

len, zonder dat ze zelf werkelijke belangstelling genieten. Zo kan het wel en

wee van echte, lichamelijke dieren buiten beeld raken.

Een treffend voorbeeld zijn de middeleeuwse bestiaria (bestiq = dier;

ons woord 'beest' komt er vandaan). Dit zijn fantasierijke, geïllustreerde

boeken waarin dieren (ook fabeldieren en mythische dieren) als symbolen

van religieuze en morele leerstellingen worden geportretteerd. Elk hooícl-

stuk van een bestiarium bevat een stichtelijke les op basis van het karakter

en de gedragingen van een dier. Zo staan kikkers, die het niet zo lang uít-

houden in de zon, voor mensen die niet van volhouden en abstinentie we-

ten. De monnik William van Baskerville verhaalt in Umberto Eco's De naawt

van de roos dat er voor iedere deugd en voor iedere zonde een aan de bestia-

ria ontleend voorbeeld bestaat, en dat de dieren zo een beeld geven van de

5e L. White Jr., 'The Historical Roots of Our Ecologic Crisis', Science LSs, 196T, p. Lzo3-

1ZO7
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mensenwereld. Dieren zijnhier weliswaar overduidelijk aanwezig en spe-

len een rol, maat ontsnappen niet aan vormen van antropocentrisme.

Hoewel het symbolisch en metaforisch portretteren van dieren in
kunst en literatuur waardevolle inzichten kan opleveren, blijfr tegelijkertijd
het risico dat we niet de verrassende eigenheid van dieren waarnemen,

maar hen slechts als vaste stereorypen zien. Zo verwijzen de dieren in besti-

aria niet naar echte, lichamelijke dieren, maar zíjn het slechts fantasierijke
ficties, bedoeld om mensen te vermaken en op het rechte pad te houden. De

stap is niet groot naar de gedachte dat God de dieren heeft geschapen om

mensen wat te leren, niet omdar de Schepper belangstelling zoa hebben in
het dierenleven als zodanig. Zo stelde kerkvader Augustinus in de 4de eeuw

na Christus dat kwaadaardige dieren er waren om mensen te straffen en

schrik aan te jagen, zodat ze zich niet aan dít leven zouden hechren, maar

zích zoaden richten op het betere, geestelijke leven dat God hun aanbiedt.6o

Het is al met al een ecotheologische uitdaging om van de fictieve dieren,

zoals we die in de kunst verbeelden, over re stappen naar de échte dieren

met hun eigen belangen, en die een moreel beroep op ons doen. We kunnen
hier bijvoorbeeld denken aan populair-kunstzinnige afbeeldingen van de

bekende Psalm B (De Heer is mijn herder, her onrbreekt mij aan niets'),

met beelden van dromerige groene weiden, grazende dieren en een goede

Herder. Frappant genoeg identificeren gelovigen zíchhier met gelukzalige

weidedieren voor wie de goede Herder zorgdraagt. Hebben we intussen ook

oog voor het leed van landbouwdieren in de bio-indusrrie, wanneer we zo'n

psalm op onszelf betrekken?

to Augustine, On Genesis: A nefutation of the Manichees, Llnfinished Líteral Commentary on

Genesís, the Literal Meaning of Genesís, The Works of Saint Augustine, John E. Rotelle
(ed), Edmund Hill (trans), New York: New York Ciry Press, zooz, book r, chapter 16,

$ze.
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Slotsom

De geschiedenis van het antropocentrisme in de christelijke theologie leert
ons dat het een uitdaging blijft om onszelf niet rot andere dieren re verhou-
den als een soort halfgoden, maar als medeschepselen. Die uitdaging is nog
urgenter nu we in het zogeheten antropoceen leven, 'het tijdperk van de

mens': niet eerder hebben menselijke activiteiten zo'n grote invloed gehad

op de aarde en het klimaar. Het is absoluut noodzakelijk om onszelf meer
ingebed te weten in het aardse leven, en als motto te hanteren (naar de titel
van deze bundel):'leven dat leven wil. In de joods-christelijke geloofstradi-
tie en de bijbel zijn voldoende aanknopingspunten om, als het ware, de ver-
ticale as met de horizonrale in balans te brengen. Enerzíjdshebben mensen
een speciale positie en veranrwoordelijkheid, zoals uitgedrukt in de imago

Dei-theologie. Anderzijds zijn en blijven ze schepsels onder de schepselen.
rn dít opzicht is het nodig om een gezonde balans re bewaren; het zou ook
gevaarlijk zijn om de eigen macht re onrkennen, terwijl die juist zulke grote
consequenties heeft. ook als we de mens blijven beschouwen als 'beeld van
God', voorop staat dat elk levend wezen, elk menselijk en niet-menselijk
dier, iets van God weerspiegelt. Mijn hoop is dan ook dat onder meer de

kunst en de literatuur ons een kritische spiegel voorhouden, zodatwe die-
ren tot ons laten komen als wie ze zijn en in wat ze nodighebben, en zodat
we verder leren kijken dan onze eigen neus lang is.
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