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111 REFLECTIES 

7 Rentmeesterschap: een 
klassielc christelijlc model 
opnieuw onderzocht 
Marieke van der Linden en Joep Dubbink 

Deze bijdrage gaat in op de vraag in hoeverre het model van 

rentmeesterschap bijbels onderbouwd kan worden, aan de hand 

van twee verschillende contexten: hedendaags en bijbels-historisch. 

Inleiding 

De ecologische crisis is door de Wereldgezondheidsorganisatie en het World Eco
nomie Forum aangewezen als één van de grootste bedreigingen voor de mensheid .1 

Onderzoek laat zien dat de belangrijkste systemen die onze aarde stabiel houden, 

zoals het klimaat en de biodiversiteit onder druk staan door toedoen van menselij

ke activiteiten. 2 De ecologische crisis zorgt ervoor dat de mens zijn rol in de natuur 
bevraagt . Wat is onze relatie tot de natuur en wat zegt deze relatie over onze verant
woordelijkheid voor de aarde? 

In de literatuur rondom dit thema is te zien dat er steeds meer nadruk ligt op 
concepten en modellen. Met name rentmeesterschap is een veelvuldig terugkomend 

model dat wordt gebruikt in verschillende disciplines, zoals de politiek, filosofie, 

biotechnologie, bestuurskunde en theologie. 3 Naast een stijging in het gebruik van 
het model, is ook een toename van kritiek op het model waar te nemen. 4 Eén van de 
kritiekpunten die veel wordt voorgedragen door christelijke theologen en academici, 
is dat het model geen bijbelse onderbouwing zou hebben. 5 Volgens die academici 
wordt hier vaak wel van uitgegaan, waardoor het model ten onrechte meer autoriteit 

heeft voor gelovigen. 
Naar aanleiding van deze veronderstelde onterechte bijbelse autoriteit van het 

rentmeesterschapsmodel, probeert dit artikel antwoord te geven op de volgende 
onderzoeksvraag: In hoeverre kan het model van rentmeesterschap bijbels onder
bouwd worden? 6 

Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden gaan we in op twee verschillende 
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contexten van rentmeesterschap: de hedendaagse en de bijbels -historische context. 
Voor de bijbels-historische context wordt teruggegrepen op Douglas J. Hall, die een 
verhandeling geeft over de betekenis van rentmeesterschap in bronteksten . Hall 
is een gerenommeerd auteur op het gebied van bijbelhistorie en betekenis . Aan de 

hand van zijn werk zal in het derde deel van dit artikel beargumenteerd worden hoe 
het rentmeesterschapsmodel bijbels gehanteerd kan worden. 

Rentmeesterschap wordt hierboven bewust beschreven als 'model,' hoewel 'con

cept' wellicht meer voor de hand ligt. Een concept verwijst echter vaak naar een een
duidige betekenis, terwijl rentmeesterschap een complex begrip is. Deze complexi
teit wordt beter weergegeven in de term 'model'. Gezien deze complexiteit wordt 

bovendien een brede definitie gehanteerd: Het rentmeesterschapsmodel verwijst 

naar de verantwoordelijkheid van de mens om te zorgen voor de natuur in naam van 

een groter goed. 
Oorspronkelijk is dit artikel in het Engels geschreven, waar gebruik werd gemaakt 

van de term 'stewardship '. In dit artikel is gekozen voor de Nederlandse term 'rent
meesterschap' . Bovenstaande definitie geeft aan hoe breed deze term opgevat wordt 

in deze bijdrage. 

De context van een wereld in crisis 

Onderzoek laat zien dat de ecologische crisis voor een groot deel toe te schrijven is 
aan menselijke activiteiten: urbanisatie, toename in consumptie, groei van de po 

pulatie, industrialisatie zijn alle significant gerelateerd aan de ecologische crisis .7 

Wetenschappers waarschuwen dat als de mens geen actie onderneemt, de aarde kan 
veranderen in een omge~ing die veel slechter bewoonbaar wordt voor de mensheid . 8 

Al in 1967 beargumenteerde Lynn White in zijn baanbrekende artikel dat we de 
ecologische crisis te wijten hebben aan onze verstoorde relatie met de natuur. De wor 

tels hiervan kunnen in de christelijke traditie gevonden worden . 9 Het antwoord op de 
milieuproblematiek ligt volgens White in een radicale verandering van deze mens 

natuurrelatie. In de literatuur vinden we steeds meer auteurs die pleiten voor een hou
ding ten opzichte van de natuur die gebaseerd wordt op rentmeesterschap. Naast een . 
toename in gebruik in de literatuur, laat onder zoek ook zien dat een groot deel van de 
populatie voorkeur heeft voor de mens-natuurrelatie die gebaseerd is op rentmeester
schap.10 

De eerste keer dat het model in de literatuur verschijnt, is in de zeventiende 
eeuw, wanneer rentmeesterschap wordt gebruikt als tegenreactie op Francis Bacons 

ideeën over superioriteit van de mens over exploitatie van de natuur. Met name 
Genesis 1 en 2 werden gebruikt om de gedachte dat de mens moet zorgen voor de 
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natuur te onderbouwen. 11 Later, in de jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw, 
werd het model populair onder een breder publiek. Binnen kerkgemeenschappen 
werd rentmeesterschap in eerste instantie gebruikt om te verwijzen naar verstandig 
omgaan met geld. Later, met de opkomst van milieuproblematiek, werd de term veel 

breder gebruikt en vooral toegepast op het verantwoord omgaan met de natuur. 12 

Naarmate de populariteit van het model onder christenen toenam, werd het ook 
door steeds meer niet-christelijke auteurs opgemerkt. Rentmeesterschap heeft op 
den duur een meer flexibele interpretatie gekregen. In plaats van in naam van God, 

kunnen mensen ook rentmeesters zijn in naam van de mensheid, de samenleving of 
toekomstige generaties. 13 

Bijbelse context van rentmeesterschap 

In totaal telt Douglas J. Hall 26 verwijzingen naar rentmeesterschap in de Bijbel, 
zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. In de volgende paragrafen gaan we 

in op het gebruik van de term in de Bijbel aan de hand van een analyse van Hall. 14 

Verwijzingen naar bijbelteksten zijn overgenomen uit deze analyse en zijn dus niet 
te herleiden naar een specifieke vertaling. 

In de Hebreeuwse Bijbel wordt de term 'rentmeester' gebruikt in letterlijke zin: 

er wordt verwezen naar een echt beroep in de samenleving. De rentmeester is een 
dienaar met een speciale status, bijvoorbeeld als opzichter of meesterknecht. De 

rentmeester geniet het vertrouwen van de meester of eigenaar en is verantwoordelijk 
voor het beheer van diens eigendom. De eerste keer dat we de term tegenkomen is in 
het verhaal over Jozef in Genesis 43 en 44. Hier legt de rentmeester verantwoording 
af aan Jozef, die op dat moment grootvizier is onder de farao. In het verhaal wordt de 

term ha'ish asher al beth (letterlijk: de man/ degene die over het huis is aangesteld) 

vertaald met het Engelse steward. Ook het woord sar (letterlijk: prins, heerser, leider 

of overste) wordt vertaald met steward, zoals in 1 Kronieken 27 en 28. Dezelfde term 
wordt ook gebruikt in Daniël 1: 11 en 16, om te verwijzen naar de rentmeester die 
verantwoordelijk is voor de zorg van de Hebreeuwse gevangenen van Nebukadnezar. 
Ten slotte wordt in Jesaja 22:15-21 het Hebreeuwse sökön vertaald als steward, wat 
letterlijk 'van dienst zijn' betekent. 

Ook in het Nieuwe Testament verwijst rentmeesterschap vaak naar een dienaar 

of knecht met speciale status. Bijvoorbeeld in Matteüs 20:8, Lucas 8:3 en Johannes 
2:8. Hier fungeert steward als vertaling van het Griekse architriklinos (letterlijk: ta
felmeester) en epitropos (letterlijk: iemand aan wie zorg of eer is opgedragen). Naast 
het gebruik van rentmeesterschap in letterlijke zin, wordt in het Nieuwe Testament 

aan rentmeesterschap een theologische en metaforische betekenis gegeven. Rent-
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meesterschap is één van de karakteristieke kenmerken van Christus' volgelingen . 
De meester aan wie de rentmeester verantwoording aflegt is niet een koning of 
heer , maar de opgestane Christus. In bijvoorbeeld Lucas 12:42 , 1 Korintiërs 4:1 -2 
en Efeziërs 3: 1-2, wordt het Griekse oikonomos ( de beheerder van een huishouden) 

vertaald met steward . De rentmeesters zijn niet verantwoordelijk voor het beheer 
van eigendommen, maar voor het evangelie. Dit is ook de manier waarop het woord 

rentmeesterschap in 1 Petrus 4: 10 , Titus 1:7 en Lucas 16 :1-8 wordt gebruikt. 
De hedendaagse interpretatie van rentmeesterschap - de mens als rentmeester 

van de schepping - vinden we in bovengenoemde teksten niet terug. Dit is niet 
verwonderlijk: het Oude Testament werd meer dan tweeduizend jaar geleden ge

schreven in het Midden-Oosten in samenlevingen met voornamelijk herders en 

landbouwers. Deze samenlevingen waren afhankelijk van de natuur en werden er
door bedreigd. Mensen zagen zichzelf niet als heersers over de natuur, maar waren 
ervan afhankelijk. De relatie tussen mens en natuur was dus een radicaal andere dan 
die van ons in het moderne Westen van 2020 . Naast de expliciete verwijzingen naar 

rentmeesterschap, zoals hierboven besproken, beschrijven auteurs nog enkele vrijere 
interpretaties van rentmeesterschap die in de Bijbel te vinden zijn . De belangrijkste 

teksten zijn te vinden in Genesis , Psalmen en Job. Genesis 1 en 2 worden hieronder 
besproken worden in lijn met dit model. 

Genesis 1 

Hoewel Genesis 1: 28 vaak wordt geïnterpreteerd als uitdrukking van menselijke 

heerschappij over de natuur, wordt het ook gebruikt om het rentmeesterschaps 
model te onderbouwen . De tekst vormt dan een bevestiging voor de verantwoorde 

lif kheid van de mens om voor de natuur te zorgen in naam van God . Deze interpre 
tatie is niet onomstreden, omdat dit vers volgens sommigen ook een houding van 
superioriteit over de natuur impliceert , wat tegen de gedachte van rentmeesterschap 

ingaat .15 

Wanneer we de conte xt waarin Genesis 1 is geschreven beschouwen, is het zeer 
de vraag of de tekst iets zegt over de mens-natuurrelatie . Genesis 1, samen met delen 
van het zondvloedverhaal en delen van de genealogieën in Genesis, wordt veronder 

steld te behoren tot de geschriften van de priesterlijke traditie. 16 Deze geschriften 
dateren uit de tijd van de Babylonische ballingschap in de zesde eeuw voor Christus. 
De tekst zou geschreven zijn als bemoediging voor de Israëlieten, die geconfronteerd 
werden met de superieure Babylonische militaire en politieke macht .17 Het verhaal 

gaf hoop omdat de schepping van de aarde de God van Israël superieur maakte over 
de Babylonische goden . Daarnaast bevestigt het verhaal het bestaan van Israël als 
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uitverkoren volk . Want God schiep niet alleen de aarde, waartoe de andere goden 

niet in staat waren, maar God schiep ook Israël 'als een speciaal object van Jahweh's 
aandachtige trouw'. 18 Wanneer we rekening houden met de historische context 
van Genesis 1, lijkt het zo dat we de tekst niet moeten lezen als beschrijving van de 

mens-natuurrelatie, maar eerder als bevestiging van de relatie tussen Israël en God. 

Genesis 2 

Genesis 2, met name Genesis 2: 15, wordt vaker gebruikt om rentmeesterschap te 
onderbouwen, omdat er meer nadruk ligt op zorg voor de natuur. De tuin van Eden 
wordt dan geïnterpreteerd als de aarde, en de mens moet de aarde 'bewaken', 'verzor
gen' , 'kleden', 'aanbidden' of'bewaren'. 19 

Aangenomen wordt dat Genesis 2 samen met Genesis 3, 4, 11: 1-9, delen van 
de genealogieën en delen van de zondvloedverhalen eerder zijn geschreven dan de 
geschriften uit de priesterlijke traditie. Sommigen beschouwen deze geschriften als 

een aanklacht tegen (misschien Salomonische) koninklijke autonomie, aldus Brueg
gemann . De tekst is een reactie op de trotse en opstandige mens die hunkert naar 
macht, in plaats van in relatie te leven tot diens Schepper. Meer dan in de context 
van wanhoop, zoals in de priesterlijke traditie, zijn deze teksten geschre ven in een 

context van opkomend koninklijk bewustzijn, met nadruk op kwesties als vrijheid 
en macht. Genesis 2 wordt verondersteld geen tweede of parallel scheppingsverhaal 
te zijn, maar eerder een 'intense reflectie op de implicaties van creatie voor het lot 

van de mensheid'. 20 De tekst benadrukt volgens Brueggemann dat de mens is ge
schapen voor en afhankelijk is van gehoorzaamheid aan God. De tekst vertelt over de 
juiste manier om met kennis , wijsheid en macht om te gaan en wat de rol is van de 

mens in de schepping. Deze interpretatie komt overeen met het rentmeestermodel. 

Echter is ook deze vergelijking niet onomstreden . Zo wordt beargumenteerd dat de 

tuin van Eden niet vergeleken kan worden met de aarde. 21 De tuin van Eden wordt 
beschreven als een plantage met decoratieve planten en fruitbomen, geïrrigeerd door 
rivieren. Dit is vergelijkbaar met gecultiveerd land in de tijd dat deze stukken zijn 
geschreven. Hieruit volgt dat Adam, die de mensheid vertegenwoordigt, niet wordt 
bevolen om de hele aarde inclusief al haar wildernis te bewerken en behouden , maar 

alleen het bewerkte land. 

Of het model van rentmeesterschap gebaseerd kan worden op de eerste twee 
hoofdstukken in Genesis valt dus te betwisten . Hoewel voor het onderbouwen van 
het rentmeesterschapsmodel vaak wordt verwezen naar deze hoofdstukken, moet 
voorkomen worden dat de rest van de Bijbel wordt genegeerd. Zo beargumenteert 

David Field dat in de Bijbel een veelheid aan manieren te vinden is waarop de mens 
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zich tot de natuur kan verhouden . Rentmeesterschap is volgens hem te beperkt om 
al deze mens -natuurrelaties te omvatten. Ook andere teksten, zoals Psalmen 104 
en 148 en Job 38 -41 moeten volgens Field worden meegenomen in een beschou
wing. Juist de onbeduidendheid van de mensheid in de schepping wordt hier onder

streept. 22 Gods majesteit en voorzienigheid maakt dat een bemiddeling van de mens 

tussen de natuur en God overbodig is. Dit is in tegenspraak met het rentmeester
schapsmodel waarin de mens als rentmeester een essentiële rol speelt in de schep
ping als schakel tussen God en de natuur. 

Discussie en conclusie: rentmeesterschap als bijbels model 

In hoeverre kan er dus gezegd worden dat het model van rentmeesterschap bijbels 
onderbouwd is? In voorgaande paragrafen is beargumenteerd waarom het belang
rijk is om rekening te houden met de context van het rentmeesterschapsmodel. Het 
gebruik van rentmeesterschap als verwijzing naar een mens-natuurrelatie zien we 
pas voor het eerst in de zeventiende eeuw. Later, in de tweede helft van de twintigste 

eeuw, begon het in populariteit te groeien door toename van milieuproblemen. De 

huidige interpretatie van rentmeesterschap is dus vooral ontstaan als een resultaat 
van maatschappelijke ontwikkelingen in de moderne tijd. Daarnaast hebben we 
laten zien waarom deze interpretatie van rentmeesterschap problematisch is. De 
historische context van Genesis 1 maakt duidelijk dat deze tekst niet verwijst naar 
een mens-natuurrelatie. Genesis 2 geeft meer aanleiding om uit te gaan van deze 

relatie. Echter zien we dat de Bijbel een veelheid aan mogelijke mens-natuurrelaties 
beschrijft. Het model van rentmeesterschap volgt dus niet vanzelfsprekend uit de 
bijbelse teksten, maar kan in verschillende contexten een uitkomst zijn wanneer ge

zocht wordt naar de relatie tussen mens en natuur. 
De bevindingen laten zien dat de betekenis van rentmeesterschap afhankelijk is van 

de context waaruit men spreekt: de huidige notie van rentmeesterschap wordt gehaald 

uit de oude bijbelse verhalen. Er is dus een discrepantie tussen de intentie van de au
teur en de interpretatie van de lezer. 23 Dit roept vragen op met betrekking tot de mate 
waarin we trouw moeten blijven aan de intenties van de auteurs. Sommigen beweren 
dat de intentie van de auteur als betekeniscriterium onjuist is. Teksten spreken op hun 

eigen voorwaarden en zijn autonoom. Hierdoor staan ze open voor nieuwe interpreta
ties. Er moet een balans gevonden worden tussen de eigen interpretatie en de intentie 
van de auteur. Niet alle interpretatieve keuzes kunnen namelijk worden verdedigd. 24 

Deze interpretatieve keuze is dan ook waar de kritiek op het rentmeesterschapsmodel 
vooral is terug te vinden . Van Montfoort stelt dat rentmeesterschap in de huidige con

text te veel als kapitalistisch-economisch model wordt geïnterpreteerd. Men gaat ervan 
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uit dat technologische ontwikkelingen de crisis op zullen lossen . Er is kri t iek omdat 

het model te antropocentrisch zou zijn, anderen zeggen juist dat een antropocentri 
sche interpretatie zorgt voor een zeker verantwoo rdelijkheid sgevoel bij de mens om 

zorg te dragen voor de schepping . Als de mens de facto rentmeester is, laat het dan ook 
maar een goede, bijbelse rentmeester zijn . 

Er is dus geen simpele oplossing voor de discrepantie tussen de intentie van de 

auteur en de contextuele interpretatie van de lezer. Er zal altijd een spanning zijn en 
het is de verantwoordelijkheid van academici om deze spanning bloot te leggen. Zo 
stelt Ernst Conradie met betrekking tot ecologische hermeneutiek: 

' ... een ecologische hermeneutiek moet rekening houden met het vermoe

den dat veel bijbelse teksten niet ontsnappen aan een antropocentrische 
vooringenomenheid.' 25 

Daarom moeten we accepteren dat de Bijbel ecologische attitudes niet altijd onder 
steunt . Dit betekent echter niet dat er geen wijsheid in de Bijbel kan worden gevon

den bij het omgaan met de ecologische crisis. Het model van rentmeesterschap kan 
wellicht niet op de ~ijbel worden gebaseerd, maar de hedendaagse theologie kan ons 
helpen dit model te begrijpen, te verbeteren, of om een nieuw model te construeren . 
Indien er zorgvuldig mee wordt omgegaan , kunnen de originele teksten dienen als 

inspiratie voor de huidige context . De theologie bewijst zich daarmee als een onmis

bare gesprekspartner bij het omgaan met hedendaagse vraagstukken. 
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