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INLEIDING
In 1984 publiceerde mijn collega Lucas Reijnders een fors
boek waarin hij een pleidooi hield voor een duurzame relatie
met het milieu. Die kant moest het volgens hem op als we de
milieuproblemen willen oplossen; u kent die problemen zo
langzamerhand wel. Ze zijn vijftig jaar geleden al beschreven
door Rachel Carson, door Paul Ehrlich en door Dennis
Meadows en de zijnen
Reijnders toonde een prima neus te hebben voor de goede
richting, want in 1987, verscheen het Brundtland rapport,
waarin gepleit werd voor ‘Sustainable Development’.
Duurzame
ontwikkeling.
Een intrigerend
dubbel
concept. Niet meer weg te denken is
uit het internationale milieudebat
en -beleid. Dit jaar is dus een echt
jubileumjaar.
Reijnders keek ook naar het verleden. Aan het eind van zijn boek stelde hij de
vraag wat onze westerse maatschappijgeschiedenis te bieden heeft als het gaat
om de gewenste duurzame relatie met het natuurlijk milieu. Op welke tradities,
ideologieën en concepten kan een beroep worden gedaan als we de koers willen
verleggen?
Voor
antwoorden
ging
Reijnders ook te rade bij
denkers uit de tijd van de
Verlichting, de achttiende en
de vroeg negentiende eeuw,
de periode waarin de
moderniteit filosofisch en
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praktisch vorm kreeg en de industriële revolutie op gang kwam.
Hij zag aanknopingspunten in de drie grote politiek sociale stromingen van die tijd:
conservatisme, liberalisme en socialisme, hier belichaamd door Edmond Burke
(1729-1797), John Stuart Mill (1806-1873) en Karl Marx (1818-1883). Drie loten
aan de toen nog overwegend christelijk
humanistische stam van onze cultuur.
Hoewel Reijnders heel wat overhoop haalde,
hadden critici toch nog wat te makken. Zo meende
een recensent in Trouw –toch een heel serieuze
krant – dat het boek onaf was. Vooral het
slothoofdstuk verdiende volgens hem aanvulling en
uitwerking. Aan Reijnders was deze aansporing
helaas niet besteed, want die was al weer op weg
naar een ander pleidooi, dit keer voor een nieuwe
ijzertijd. En dat bleef zo, zodat er niks anders opzit
dan het nu, bij deze Rite de passage, zelf ter hand te
nemen.
Aan de hand van enkele sleutelfiguren wil ik een bescheiden vergelijking maken
tussen de laat achttiende, begin negentiende eeuw en de afgelopen vijftig jaar.
Met name Mill heeft mij daarbij geïnspireerd. En mij niet alleen (Sen 2012).

1962
1968
1972
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OPBOUW
Ik bespreek eerst de randvoorwaarden. Hoe dacht men daar twee eeuwen geleden
over en wat is nu de benadering. Vervolgens ga ik na hoe sommige samenlevingen
dat goede leven hebben bereikt en wat de consequenties waren voor de natuur.
Daarna volgt een pleidooi voor levensbeschouwing als onmisbaar element bij het
realiseren van een duurzamer samenleving.

KERN
Er is behoefte aan een verhaal. Minimaal het verhaal van Mill. Dat lijkt me te
onthouden: Minimaal Mill.

BEVOLKING
Van alle veranderingen in de
laatste
eeuwen
is
de
spectaculaire groei van de
wereldbevolking ongetwijfeld een
van de meest ingrijpende
geweest. Duidelijk te zien op deze
grafiek. De wereld telt nu 7
miljard wereldburgers. We zien
dat de versnelling al in de
achttiende eeuw begint. De Britse
geograaf, econoom en predikant
(mooie combinatie overigens) Thomas
Malthus (1766-1834) vroeg zich af of de
wereld zo’n groeitempo wel aankon. Zijn al
die extra mensen op termijn wel te voeden?
In het beroemde “Essay on the Principle of
Population”, uit 1798, gaf hij ook het
antwoord: nee. Zijn redenering was even
simpel als onthutsend. De voedselproductie
(de rode lijn) groeit lineair, eenparig en zal
dus vroeger (blauw) of later (groen) worden
3

voorbijgestreefd door de bevolkingsgroei, die in beide varianten exponentieel
toeneemt. Wat dreigt is honger en ellende. Afremmen van de bevolkingsgroei met
drastische middelen is nodig en dat zouden mensen noodgedwongen ook gaan
doen volgens Malthus. Het ergste zou worden voorkomen. Wel een soort
duurzaamheid, maar met weinig kwaliteit.

Een substantiële verhoging van de voedselproductie lag volgens Malthus niet in de
rede. Die productie zou, zo dacht hij, min of meer evenredig blijven groeien met
de toename van de hoeveelheid bebouwbaar land. Deze visie werd gelukkig
gelogenstraft door de opkomst van de industriële voedselproductie en de
ontdekking van kunstmest. Dit waren versnellingen in de ontwikkeling die Malthus
niet had voorzien.
In 1968 diende zich een tweede Malthus aan: Paul Ehrlich. Ehrlich - en met hem de
Club van Rome - deelde Malthus’ fascinatie voor het verschijnsel exponentiële
groei. Die exponentiële groei was goed zichtbaar en ook dat het overgrote deel
van die groei in de zogeheten ontwikkelingslanden plaatsvond. Ehrlich dacht ook
dat de voedselproductie die groei nooit zou kunnen bijhouden, maar was
concreter en stelliger dan Malthus over de gevolgen. Honderden miljoenen
mensen zouden onontkoombaar van honger omkomen. Inmiddels weten we dat
4

ook dit rampscenario niet is uitgekomen terwijl de wereldbevolking sinds ‘68
ongeveer is verdubbeld.

In 2009 publiceerde hij samen met zijn vrouw een terugblik. Ze hadden het succes
van de groene revolutie niet zien aankomen. Toch vreemd, want Norman Borlaug
–de vader van die revolutie - boekte met zijn productiviteitsverhogende
technieken al sinds de jaren vijftig stevige resultaten. Hij voorkwam in de jaren
zestig voedseltekorten in India en Pakistan en kreeg voor zijn werk in 1970 de
Nobelprijs voor de Vrede. Mijn vermoeden is dan ook dat De Ehrlichs bleven
uitgaan van een lineaire groei van de voedselproductie.
Dat niet alleen problemen, maar ook oplossingen exponentieel kunnen groeien,
lijkt moeilijk voorstelbaar.
Al in 1968 was te zien dat in de meer welvarende landen met beter opgeleide
vrouwen de geboortecijfers sterk terug liepen en dat de exponentiële curve in die
landen begonnen af te vlakken. Als vrouwen in brede zin meer greep op hun eigen
leven krijgen, worden de beschikbare geboorte regulerende technieken ook
daadwerkelijk gebruikt en gaan de kinderaantallen omlaag. Zie de volgende
afbeelding.
5

In alle landen boven de inkomensgrens van $10.000 is het kinderaantal beneden
vervangingsniveau (2.1) gedaald en zal de bevolking op termijn gaan afnemen.
Anno 2009 was dit patroon waarneembaar in alle continenten, met Afrika als
nakomer.
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Zeer recent komt uit de hoek van de Club van Rome een verrassend positief geluid.
U ziet hier een nog niet officieel gepubliceerde toekomstverkenning van Jørgen
Randers. Randers denkt dat we rond 2040 een maximum van 8.1 miljard mensen
kunnen verwachten en dat daarna een daling inzet. Dat is onverwacht snel, de
‘officiële’ scenario’s van de VN gaan weliswaar ook richting stabilisatie, maar
minder snel en het verwachte maximum komt hoger uit: op 9 à 10 miljard. Dit is
gegeven
de
huidige
milieudruk per wereldburger,
een zeer hoopvol verschil.
Randers
ziet
de
kinderaantallen in de armere
stedelijke gebieden harder
dalen dan verwacht en
veronderstelt dat de wereld
sneller
door
deze
demografische transitie zal
gaan.
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GROEI EN VOORUITGANG
Om in de armere delen van de wereld die proces te voltooien, blijven ook in de
komende jaren welvaartsverhoging en educatie nodig. Maar ook de rijke wereld
wil blijven groeien. Waarom? Kunnen we niet beter de weelde verdelen? Kan de
wereld al die groei wel aan?
Dat zijn zinnige vragen, maar wie een beetje om zich heen heeft gekeken de
afgelopen jaren, heeft kunnen zien dat anti-groei sentimenten slecht gedijen op
onze westerse bodem. Mijn neiging is om dat cultuurhistorisch te duiden.
De economische groei is
de materiële vertaling
van een breed gedeeld
geloof in algemene
maatschappelijke
en
culturele vooruitgang.
Dat vooruitgangsgeloof
wordt nogal eens gezien als een typerend product van de Verlichting, maar het
heeft Griekse en Bijbelse wortels. De tijd wordt daarbij gedacht als een rechtlijnig
proces met een begin, een heden en een toekomst, zoals uit dit citaat van de
kerkvader Augustinus op de dia
blijkt. In deze tijdsopvatting is
het verleden anders dan het
heden en wijkt de toekomst af
van het nu. Dit anders zijn van
de toekomst biedt hoop op
verbetering en maakt het
werken aan die verbetering tot
een zinnige onderneming. Dit
brede idee van vooruitgang
dook in de renaissance weer op.
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Bijvoorbeeld in opvatting van wetenschap, waarbij Newton verder kon zien omdat
‘hij op schouders van reuzen stond’. Een uitspraak die Google Scholar – zonder
bronvermelding, tot de hare heeft gemaakt.

Newton & Clinton on Progress
“ If I have been able to see further, it was only because I
stood on the shoulders of giants.”
Isaac Newton
Letter to Robert Hooke, Feb ruary 15, 1675

“The future can be better than the past, and each individual
has a personal, moral obligation to make it so.”

Bill Clinton
Citing Professor Caroll Quigley
In My Life Alfred A. Knopf, New York, p78

Maar Clinton spant de kroon. Hij citeert in zijn biografie met instemming zijn
leermeester professor Quigley. Dat je iets van een professor kunt opsteken is op
zichzelf een troostvolle gedachte, maar wat deze man zegt, is ook zeer illustratief.
Het lineaire denken krijgt nu morele trekken. Het citaat verwoordt de essentie van
het vooruitgangsdenken. Dit denken heeft onze westerse cultuur zo’n ongekende
dynamiek gegeven.
En nog steeds. Je hoeft maar vijf seconden naar politici, consultants en
universiteitsmanagers te luisteren om te beseffen dat dit vooruitgangsstreven
alomtegenwoordig en springlevend is. De zorg, de veiligheid, de bedrijfsresultaten,
het onderwijsrendement, de onderzoeksoutput, de plek op welke ranglijst dan
ook: alles kan en moet beter en het is onze ethische plicht daar dagelijks aan te
werken.
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Die dynamiek heeft natuurlijk ook wat opgeleverd. Sinds het begin van de
industriële revolutie is spectaculaire vooruitgang geboekt. De econoom Angus
Madison heeft dat nauwkeurig gedocumenteerd. De dia doet hieruit een greep.
Neem alleen al de
levensverwachting, die lag
door de hoge kindersterfte
in 1820 nog rond de 35
jaar en is nu bijna 80 jaar,
waarvan ook nog eens
ongeveer
60
redelijk
klachtenvrij. Daar kan een
mens toch dankbaar voor
zijn. Logisch dat in dit
ideologische klimaat economische groei als een conditio sine qua non wordt
gezien, ook voor de toekomst.

ON-ECONOMISCHE GROEI EN STEADY STATE
Maar bij nader inzien is dat helemaal niet zo logisch. Al jaren houden
milieueconomen van binnen en buiten het IVM ons voor dat er het nodige mis met
die groei. We gebruiken schaarse middelen zonder ze te beprijzen, we tellen
verkwisting en uitputting mee aan de pluskant, we schuiven
rekeningen door naar het nageslacht etc. Ook de indicator
van de groei, het Bruto Nationaal Product (BNP) deugt niet,
zodat we niet in de goede richting koersen. Wie dat vroeger
riep, deed niet meer serieus mee, nu lezen we het in Nature.
De milieueconoom Herman Daly stelt daarom dat de huidige
groei in feite on-economische groei is. Hij bepleit al jaren
een Steady State Economy. Daly heeft dat idee ontleend aan
de liberaal en utilist John Stuart Mill.
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JOHN STUART MILL
Mill was een van de intellectuele reuzen
uit de negentiende eeuw. Als econoom
van het niveau Ricardo en Adam Smith,
maar als politiek filosoof breder en
origineler. Wat mij meteen al inneemt
voor Mill is diens bewondering voor de
dichter William Wordsworth. Die schreef:
Enough of Science and of Art
Close up these barren leaves
Come forth and bring with you a heart
That watches and receives
Wie zich als rationele utilist laat inspireren door deze romantische dichter, weet
twee belangrijke dimensies van het leven bijeen te houden. Volgens de filosoof
CharlesTaylor zijn het ook de twee polen van de moderniteit. Postuum verscheen
van de agnost Mill nog een bundel met essays over religie. Ook heel knap.
John Stuart kreeg van zijn
vader een straffe opvoeding,
las als kleuter al Grieks en
schreef
als
zesjarige
zelfstandig teksten. Geen
wonder dat hij in zijn latere
leven
wat
belerend
overkwam. Als parlementslid
wist hij zelden anderen voor
zijn
vooruitstrevende
standpunten te winnen.
Mogelijk kwam dat door zijn
typische houding. “Like a
schoolboy saying his lessons”
Dat maakt die lessons overigens niet minder belangrijk. In On Liberty verdedigt
Mill als goede liberaal de rechten van het individu om in vrijheid zijn of haar
11

keuzes in het leven te bepalen. Maar: helder begrenst, want volgens Mill mag de
staat haar autoritair gezag over een individu uitoefenen indien diens gedrag
schade berokkent aan anderen. Dit principe heeft ons in 1875 een van de eerste
milieuwetten opgeleverd, de Hinderwet. Nog steeds een heel bruikbaar idee.

Mill volgde Jeremy Bentham in diens utilisme, kortweg het ‘streven naar het
grootste geluk voor het grootste aantal mensen’ Maar niet zonder ironie. “Zodra je
jezelf afvraagt of je gelukkig bent, neemt je geluk al af” schrijft hij ergens.
Mill had een scherp oog voor de ongelijkheid in de samenleving en hij was een
fervente voorvechter van vrouwenrechten. Zijn vriendschap en uiteindelijk
huwelijk met de feministe Harriet Taylor zal hier zeker aan hebben bijgedragen.
Maar in het Victoriaanse Engeland werd er vaak mee gespot
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MILL’S STATIONARY STATE
Ja, en dan dat fameuze hoofdstuk
“Of the Stationary State” in zijn
Principles of Political Economy.
Daarin vraagt hij zich af waar de
industriële vooruitgang op uit
loopt. De accumulatie van
rijkdom kan niet eindeloos
doorgaan volgens Mill en moet
uitlopen op wat hij noemt de
‘stationary state’, een bepaald
plafond in de materiële welvaart voor een stabiele bevolking. In de armere landen
is het nog lang niet zo ver, maar Mill denkt dat in het westen al snel dit stadium
bereikt kan zijn. Dat is volgens hem een onplezierig idee voor de economen van de
‘oude school’ en noemt daarbij de naam van ene Mr M’Culloch. Die denkt namelijk
bij welvaart niet aan een redelijke productie en een goede verdeling, maar enkel
aan toename van de groei met hoge winsten als criterium.
Mill is niet zo gecharmeerd van het mensbeeld van de aanhangers van de Oude
School. “Ze geloven dat ‘elkaar vertrappen, met de ellebogen werken en op
elkaars hiel gaan staan’ tot de normale menselijke conditie behoort”.
Met Malthus meent Mill dat het beter is om de bevolkingsomvang beperkt te
houden. Er is, zo schrijft hij, ongetwijfeld ruimte op aarde voor meer mensen als
we de productie verhogen en meer rijkdom nastreven, maar hij acht dat niet
wenselijk.
En dan volgt een mooi groen argument. Een overbevolkte wereld verliest zijn
natuurlijke schoonheid. Het wordt moeilijker om alleen zijn en inspiratie op te
doen in die schoonheid en grootsheid. Dat is slecht voor het individu en de
maatschappij. We komen bovendien bij zo’n doorgroei in de verleiding om alle
hoekjes vol te bouwen en elk kruid uit te roeien in de naam van de verbeterde
landbouw. Daar worden we niet beter of gelukkiger van volgens Mill.
Minimaal Mill blijkt een rijk verhaal. Maar is het niet veel te optimistisch? Haast
naïef? Rijk worden maakt toch ook gelukkig?
13

GELUK EN INKOMEN
Laten we eens naar de data kijken van de moderne utilisten, die ook wel de
geluksonderzoekers worden genoemd. In deze figuur ziet u horizontaal de rijkdom
weergegeven in dollars per hoofd per jaar. De getallen zijn uit 1995. Verticaal ziet
u een maat voor het geluk: het percentage van de bevolking dat zegt gelukkig of
zeer gelukkig te zijn.

De punten in de figuur zijn de afzonderlijke landen. De gestippelde lijn geeft de
14

trend weer. Wat we zien is een snel oplopende curve die vervolgens ombuigt en
ongeveer horizontaal gaat lopen.
Boven circa $ 15.000 worden mensen wel rijker, maar kennelijk niet gelukkiger.
Indien het er in de economie ook om gaat mensen gelukkiger te maken, zou je
twee conclusies kunnen trekken. Eén: armoede bestrijding is geboden en twee: op
een gegeven moment is er ruimte om andere doelen na te streven dan verhoging
van de rijkdom.

MORELE VOORUITGANG
Laat dat koppel nu precies het punt zijn dat Mill aan het eind van zijn hoofdstuk
maakt. De Stationary State betekent, zo schrijft hij, geen stilstand in de menselijke
ontwikkeling. Er ontstaat juist ruimte voor verbetering op andere terreinen van
het leven, voor ‘morele en sociale vooruitgang’, voor ‘vormen van geestelijke
cultuur’. En, zo voegt Mill er aan toe, we moeten er voor zorgen dat de
economische groei datgene doet wat ze moet doen: het verlichten van de
dagelijkse last van de mens. Onder voorwaarden van goede en rechtvaardige
instituties kan dit dan aan de hele mensheid ten goede komen.

WAAROM RIJK EN ARM
Maar waarom zijn sommige landen rijk en andere arm? In onderstaande versie is
een lijn getrokken om de voormalige communistische landen en de landen waar
historisch gezien het protestantisme invloed heeft gehad op de staatsvorm en het
denken en die om die reden kortweg ‘historically protestant’ worden genoemd. De
verschillen tussen de twee groepen zijn fors. Wat is hier aan de hand? U denkt
misschien aan Weber, maar is er ook een verklaring die voor meer landen geldt?

INSTITUTIES
Acemoglu & Robinson vergeleken bijna alle landen van de wereld en maken helder
dat Mill ook hier een punt had: goed werkende instituties blijken enorm belangrijk:
Rechtvaardige wetgeving en handhaving, burgerrechten, bescherming van
eigendom, ruimte om te investeren, een open muntstelsel, betrouwbaarheid,
gelijkheid voor de wet etc. Het hele maatschappelijke weefsel dat mijn EPA
collega’s iedere dag Good Governance noemen.
15

Instituties kunnen dus sterk bijgedragen hebben aan het ontstaan van de welvaart
in de landen rechts bovenin.

RECHTVAARDIGE VERDELING
Maar voor het welzijn van individuele burgers is ook een rechtvaardige verdeling
van de welvaart belangrijk. Hier roep ik de studie van Richard Wilkinson en Kate
Pickett, The Spirit Level, te hulp, waaruit het belang van gelijkheid (opgevat als het
klein houden van de inkomensverschillen) zeer overtuigend blijkt. De auteurs
16

gebruiken recente cijfers en volgen een epidemiologische aanpak. Daarbij vonden
ze een significant effect van inkomensongelijkheid op uiteenlopende zaken,
variërend van tienerzwangerschappen tot en met psychisch welbevinden.

Deze dia vind ik één van meest overtuigende. We zien dat er een duidelijke
positieve correlatie is tussen inkomensongelijkheid en een samengestelde index
van tien sociaal/maatschappelijke problemen. Grotere ongelijkheid, meer en
ergere problemen, dat is de lijn.
De Scandinavische landen die nog wat meer leunen op de sociaal democratische
tradities, scoren het best, samen met Japan De VS komen hier van alle westerse
landen het slechtst uit de bus. Je kunt aan de relatief slechte score van het
Verenigd Koninkrijk zien dat John Stuart Mill daar inmiddels is opgevolgd door
andere goeroes, die vermoedelijk hun ideeën uit de Verenigde Staten hebben.

17

Verzwakte instituties en een schevere verdeling van rijkdom. Wat gebeurt er met
de westerse sociaal democratieën als we die ‘oude (Chicago!) school’ kant op
gaan? Ik maak me daar net als de Britse historicus Tony Judt grote zorgen over “Er
staat wat op spel schrijft” hij in dit mooie boekje vlak voor zijn dood.

NATUUR EN LANDSCHAP
Het wordt tijd om wat te zeggen over natuur en landschap en over de kansen dat
dit goede leven ook voldoende groen is. Of ruimte laat voor groen. Heeft Mill gelijk
gekregen en heeft ‘de overbevolkte wereld zijn schoonheid verloren?’
Hier raken we aan een minder fraaie kant van onze vooruitgang. Er is veel
schoonheid verdwenen. Van de door Mill geformuleerde wenselijkheid om je
medemensen te ontlopen en alleen in de natuur de nodige inspiratie op te doen, is
te weinig terecht gekomen.
Integendeel. Er is voor al die verworvenheden uit de studie van Angus Madison
een stevige prijs betaald. Deels door de natuur, deels door de derde wereld en
vaak in combinatie. Ik beperk me tot de natuur.
18

NATUUR EN MENS
Op zichzelf is het tamelijk voor de hand liggend dat er natuur en natuurlijke
hulpbronnen worden gebruikt voor menselijke projecten. We gebruiken nu
eenmaal akkers voor voedsel, bomen voor boeken, klei voor kerken en
kathedralen en ijzererts om met mes en vork te kunnen eten.

De nuttige, gedomesticeerde natuur heeft in veel culturen dan ook een speciale
status, met beschermende maatregelen en wetten. Voornamelijk uit welbegrepen
eigenbelang maar toch zeker ook omdat er altijd mensen zijn geweest die de
natuur waardeerden op esthetische gronden (o.a. Plutarchus; Montaigne).
Er is ook een samenhang tussen de kwaliteit van cultuur en deze natuur. Dat is te
zien prachtig op de fresco’s van Lorenzetti in het stadhuis van Siena over het
goede en slechte bestuur. Goed bestuur blijkt niet alleen zegenrijk voor het
woonklimaat en de bedrijvigheid binnen de stadmuren, maar ook voor het
omringende landschap. Cultuur en natuur zijn hier verbonden door bestuur.
19

Govert Buijs wees er in zijn oratie op dat dit goede bestuur zich daarbij wist
geïnspireerd door de Bijbelse drieslag: geloof, hoop en liefde. Een sterk trio.

WILDE NATUUR
Er heeft zich echter in onze cultuur ook een ander idee genesteld en dat is dat het
terugdringen van de onnutte en wilde natuur als zodanig ook een daad van
beschaving is. Keith Thomas beschreef dit in detail voor Engeland. Het bedwingen
en beheersen van het ongetemde werd een beschavingsproject. Elementen van dit
denken zijn overigens al bij Griekse filosofen te vinden. Een tamme boom met voor
ons eetbare vruchten stond hoger in de hiërarchie dan een boom zonder eetbare
vruchten. Was iets schadelijk voor de mens, dan mocht je het bestrijden.
Tijdens de industriële revolutie kreeg dit beschavingsproject van de wilde natuur
een praktische impuls (meer mensen, meer machines).
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SLANG EN WATERWOLF
De laatste jaren zijn hierover fascinerende studies verschenen. Ik geef één
voorbeeld, dat ik ontleen aan het werk van David Blackbourn. Hier zien we de
Duitse ingenieur Johan Gottfried Tulla (1770-1828) een vroege tijdgenoot van Mill.

Links ziet u een prentje uit 1789 waarop de Rijn is afgebeeld in zijn ‘wilde
natuurlijke staat’, volop meanderend door de Zuid-Duitse laagvlakte. Een
schitterend natuurgebied waar de schaarse bewoners regelmatig met
overstromingen hadden te maken. Tulla vond dat de natuur hier getemd moest
worden. Hij beschreef daarbij de Rijn als een ‘slang die door het Duitse landschap
kronkelt’ en iedere Bijbelkenner weet dat er dan iets fundamenteel verkeerd zit.
Onder Tulla’s leiding werd een enorm ‘correctieplan’ uitgevoerd waarbij de rivier
door kanalisatie en bedijking 75 kilometer korter werd tussen Basel en Bingen. Een
van de grootste Europese rivier ecosystemen verdween tussen 1805 en 1840
compleet van de kaart. In het begin werd het nauwelijks veiliger voor de bewoners
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en met de bevaarbaarheid ging het al evenmin goed. Er moest voortdurend
gebaggerd worden. Tulla ervoer wat een Amerikaanse ingenieur aan het eind van
de negentiende eeuw onder woorden bracht. Ingrijpen in de natuur noodzaakt om
te blijven ingrijpen.
Deze geschiedenis is voor Nederlanders herkenbaar. Hoewel bij ons de vraag “wat
levert het op” domineert,
kennen we ook in ons land de
metafoor van de ‘waterwolf’.
Het was onze plicht om die net als de slang van Tulla – te
bestrijden.
En we zijn er ook toe
gerechtigd,
omdat
het
woeste land en de zee
eigenlijk van ons zijn. ‘Land reclamation’ zeggen de Engelsen, we claimen iets
terug dat van ons was. Tot diep in de twintigste eeuw werd over de woestheid
gesproken in termen van onland.
Mijn Nijmeegse collega Hub Zwart schreef onlangs: “Transformaties van het
landschap gaan onvermijdelijk met bekering- of beschavingsoffensieven, of met
ontkerkelijking gepaard”. Af en toe moet je een grote kwast gebruiken om een
punt te maken. Hij ziet dan ook een mogelijk verband tussen de Reformatie en de
inpolderingprojecten. Omgekeerd zou je dan een relatie vermoeden tussen
Ontpoldering en Ontkerkelijking. Het is de waterwolf in
huis laten.
In de emotionele discussies over de Hedwigepolder en
de ‘wilde natuur’ in de Oostvaardersplassen zie je
misschien reminiscenties van dit sentiment.

BESCHAVING EN HET DRAGENDE VERHAAL
De overgang naar een duurzame relatie met het milieu
is dus inderdaad Een vorm van Beschaving zoals mijn
collega Klaas van Egmond schrijft.
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De filosoof Charles Taylor maakt duidelijk dat daar een dragend verhaal voor nodig
is, ook in deze geseculariseerde tijd. Een betekenisgevend verhaal dat ook de
balans tussen rationaliteit en gevoel weer herstelt. Veel mensen zijn daar ook
privé naar op
zoek. Er zijn
tekenen
van
een
morele
leegte die zich
vroeg of laat zal
wreken.
De
wereld
is
anders
dan
toen Reijnders
zijn
boek
schreef.
Op welke waarden kunnen we nu met vrucht een beroep doen? Wordt het een
samenhangend verhaal of een bricolage? Hoe verbinden we dat met het vele
bruikbare uit het verleden? Wat biedt perspectief voor een duurzamer toekomst?
Dit is de zoektocht van de afgelopen jaren geweest. Hieraan heb ik gewerkt samen
met promovendi en dat is intellectueel fascinerend, emotionerend en vruchtbaar.
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HET VERHAAL VAN DE PROMOVENDI
Carolien Hoogland stuitte in haar werk haast onbedoeld op het belang van zo’n
dragend verhaal. Zij onderzocht of mensen duurzamer en meer verantwoord eten
als ze goed en volledig over relevante aspecten van bijvoorbeeld vleesconsumptie
worden geïnformeerd. Ze vond inderdaad een effect van deze vorm van
‘transparantie’ maar alleen bij de groep met een voor die informatie gevoelige
levensbeschouwing. Bij de meerderheid haalde het weinig uit. De
levensbeschouwelijke voedingsbodem moet er dus al zijn om het zaad van de
informatie te doen ontkiemen. Niet à la Brecht “Erst dass fressen und dan die
moral”. Het is omgekeerd: De moraal bepaalt wat en hoe je eet.
Martine Vonk heeft onderstromen in het westerse christendom beschreven en
ervaren. Zij ontdekte bij de Amish, Hutterieten, Franciscanen en Benedictijnen de
betekenis van het ‘deel uitmaken van een gemeenschap’ voor het duurzame leven.
Inderdaad anders dan onze op het individu gerichte samenleving. Of van haar werk
de komende tijd voldoende van doordringt in de bovenstroom valt te bezien. In
ons land is politiek gezien de Christen Unie daar meer vatbaar voor dan het CDA.
Hanna Schösler onderzocht o.a. groepen die nieuwe wegen inslaan op het gebied
van voeding, zoals de Slow Food beweging en de Eco’s. Wat drijft deze pioniers?
Hanna heeft Taylor gebruikt en laten zien dat we tot een beter begrip komen als
we een langere cultuurhistorische aanloop nemen.
In 2004 maakte het Natuur en MIlieuplanbureau in haar duurzaamheidsverkenning
gebruik van wereldbeelden. Dat was ambitieus en nog nooit eerder gedaan. Maar
waren het wel echte wereldbeelden? Met die vraag ging Annick de Witt van start.
Ze is geïnteresseerd in de nieuwe spiritualiteit. Waarin onderscheidt die zich, hoe
is ze in de westerse filosofische traditie te plaatsen? Zien we bij hen de
Easternization waar de socioloog Campbell over schreef? Wat kunnen we op
milieugebied van hen verwachten? Annick gaat voor de synthese en heeft zelfs
een Integrative Worldview Framework ontworpen.
Nederland is multicultureel geworden. In Wageningen kijkt Marjolein Kloek hoe
jongeren met een Turkse en Chinese achtergrond omgaan met de ‘groene ruimte’.
In de ‘echte’ natuurgebieden zie je deze groep Nederlanders zeer weinig, maar van
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(stads)parken maken ze veelvuldig gebruik. Wat betekent dat voor hun sociale en
culturele identiteit?
Cis van Vuuren kijkt naar de Konikpaarden in de Oostvaardersplassen. Waarom
heeft dit paard een iconische
status als oerpaard? Hoe krijgt hier
de balans tussen cultuur en
ongereptheid vorm.
Giuseppe Ferrari woont in
Modena. Hij kijkt naar de
grondslagen van de milieueducatie
en werkt met mij, Hanna, Martine
en anderen aan een boek over de
Quality of Life

DANK
Dank brengen aan wie dank toe komt, dat past bij een afscheidsrede. Namen
noemen van levenden en van gestorvenen, van instituten en organisaties en
natuurlijk iedereen nog een paar zinnen toevoegen; eindigend bij je naaste familie
en natuurlijk bij de Harriet Taylor in mijn leven. Ik ben eraan begonnen, maar het
bleek ondoenlijk. Het zou een groot deel van de rede hebben kunnen vullen. Dat is
ontroerend veelzeggend! Mede dankzij al die mensen ben ik alle dagen van mijn
45 betaalde arbeidzame jaren met plezier naar mijn werk gegaan. Ik heb nooit een
dag door ziekte hoeven missen en voel me een gezegend mens.

ECO
Ik heb overwogen om u straks bij de uitgang allemaal een boekenbon te geven,
zodat u in elk geval één van al die belangrijk titels uit mijn verhaal zou kunnen
aanschaffen. Bij nader inzien vond ik dat toch te ver af staan van een aspect van
het Goede Leven, dat ook invulling verdient. Vandaar dat u uitgenodigd wordt
voor een receptie die, net als bij mijn oratie 10 jaar geleden, geheel biologisch
verzorgd is. Dit is pas de tweede eco-receptie aan de VU. Dat moet beter kunnen
en om de frequentie te verhogen, zal ik over vijf jaar weer een afscheidscollege
geven. Intussen blijven we - met kleinkinderen - vrolijk door Leiden fietsen.
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