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Ontwikkelingen
naar de toekomst
C. W. Stortenbeker
Vanaf de dageraad van zijn bewust bestaan worstelt de mens met de
vraag naar zijn identiteit, met vragen over zijn verhouding tot de hem
omringende wereld, zijn reden van bestaan, zijn opdracht. Meer dan
ooit tevoren is nu nooazakelijk dat hij probeert tot klaarheid te
komen, of op zijn minst tot overeenstemming over de belangrijkste
eisen die gesteld moeten worden aan zijn gedrag ten aanzien van het
natuurlijk milieu, het milieu waarvan hij uiteindelijk afhankelijk is.
Het probleem
De biosfeer is het huis van de mensheid.
Onzorgvuldige bewoning heeft gevolgen
voor de kwaliteit van het bestaan; waar
mondiale evenwichten worden verschoven is misschien zelfs onze duurzame
overleving in gevaar.
Al decennia lang wordt er gewaarschuwd voor de gevolgen van de plundering van onze planeet, zoals Prof. Egbert
de Vries dat al in 1948 deed in zijn boek
'De Aarde betaalt'. Pas, toen de Club
van Rome op grond van het werk van
Forrester en Meadows (1972) een bijzonder somber toekomstbeeld schetste,
kwam de discussie goed op gang kwam.
Al kwamen de - overigens door de
schrijvers zelf al gerelativeerde - voorspellingen nog niet uit, het effect was
wel dat de mens op zeer indringende
wijze geconfronteerd werd met de beperktheid van zijn natuurlijke bestaansbronnen en de eindigheid van zijn leefruimte. Dit werd nóg eens zeer aanschouwelijk benadrukt door foto's van
het 'Spaceship Earth', die door maanreizigers waren genomen.
Een scherp contrast met deze
fraaie beelden van een schijnbaar onaangetaste aarde vormden toen al de gegevens over de zich in versnellend tempo
voltrekkende onttakeling van de aardoppervlakte. De afname in oppervlakte van
het tropisch regenbos en de voortschrijdende uitdunning van het savannebos,
de uitbreiding der woestijnen zijn algemeen bekend eiJ. leidden tot veel verontrusting, zij het nog weinig tot effectieve
maatregelen.
Preciese cijfers over achteruitgang
in soortenrijkdom zijn op wereldschaal
niet te geven. Voor Nederland is de situatie nog redelijk goed gedocumen-

teerd (De Molenaar, 1980). Tussen 1900
en 1970 zijn er van de ruim 1400 soorten
hogere planten bijna 60 zeker uit Nederland verdwenen, nog eens 30 vermoedelijk verdwenen en er raakten er bijna 400
bedreigd; dat laatste wordt voor nog
eens 260 soorten in de nabije toekomst
verwacht. Ook de soortenrijkdom per
km 2 nam sinds 1900 met bijna de helft
af. In minder dan een eeuw is daarmee
de helft van de Nederlandse flora verdwenen of in de gevarenzone gekomen.
Van de Nederlandse zoogdieren
ging (sinds 1940) 54% der soorten sterk
achteruit, bij de amfibieën en reptielen
was dit 95 %. Bij de libellen is in 40 jaar
40% van de soorten uit ons land verdwenen of sterk achteruitgegaan en bij de
dagvlinders 33%. Zelfs onder de zogenaamde cultuurvolgers ging een aantal
soorten sterk achteruit.
Voor de toekomst kunnen slechts
ruwe schattingen worden gegeven, maar
die zijn bij het doorzetten van de huidige ontwikkelingen zonder uitzondering
somber. Zeer veel indruk maakte het
'Global 2000 Report to the President'
(in 1980 aan President Carter uitgebracht), dat tot het jaar 2000 een toename id de oppervlakte aan woestijnen
met 20% voorspelt als gevolg van voortgaande overexploitatie. Het rapport
sprak de verwáchting uit, dat bovendien
de bodemvtu:chtbaarheid op een derde
van alle landbouwgronden sterk zal afnemen en dat de helft van het resterende
bos zal verdwijnen. Dat zou betekenen
dat over de gehele wereld gezien in 2000
als gevolg van de intensieve menselijke
beïnvloeding gedurende slechts enkele
decennia ongeveer 20% van alle planteen diersoorten zal zijn uitgestorven.
Ik heb de indruk dat velen derge-
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lijke cijfers niet echt geloven, of denken
dat de werkelijke situatie wel mee zal
blijken te vallen omdat' de techniek' wel
weer oplossingen zal vinden. Het onherroepelijke van vele veranderingen lijkt
tot velen nog .steeds niet te zijn doorgedrongen. En als dat wel het geval is
wordt dat inzicht niet, te laat of onvoldoende omgezet in regels voor het individueel en collectief gedrag.
Er is grote behoefte aan een collectieve moraal ten opzichte van het milieu, een nieuwe milieu-ethiek die vertaald wordt in nationale en internationale wet- en regelgeving en die het duurzaam overleven op een redelijk bestaansniveau voor alle wereldburgers garandeert. Ook op andere terreinen van de
moraal overigens worstelt de mens met
existentiële vragen; Dupuis (1986) gaf er
kort geleden, bij haar intrede als bijzonder hoogleraar in de medische ethiek aan
de Leidse Universiteit een boeiende uiteenzetting over. Op de vele opmerkelijke parallellen met het onderwerp van dit
artikel kom ik aan het eind nog terug.
Huisman (1986) vestigde er onlangs op de studiedag 'Bestuur van de
Natuur', georganiseerd door de Provincie Gelderland nog eens de aandacht op,
dat regeren valt te omschrijven als het
wachten met de behandeling van allang
als ernstig herkende problemen totdat ze
als zo knellend worden ervaren, dat ze
algemeen bespreekbaar en behandelbaar
zijn geworden, omdat er een maatschappelijk draagvlak voor oplossingen is ontstaan. De geschiedenis leert echter dat
de maatregelen dan vaak te laat komen.
In Mesopotamië moet er door velen tijdig op zijn gewezen, dat het bloeiende
landbouwsysteem tot ondergang was gedoemd als men geen maatregelen nam
tegen de dreigende verzilting. Nochthans ging het systeem ten onder.
De vraag is gerechtvaardigd of wij
niet een vergelijkbare ontwikkeling tegemoet gaan. De toename van freonen in
de atmosfeer schijnt gaten in de ozonlaag te veroorzaken, wat betekent dat
harde en gevaarlijke straling de aardoppervlakte kan bereiken. Ook het CO r
gehalte in de atmosfeer neemt toe. De
verwachting is dat het gecombineerd effect van freonen en CO 2-stijging in 2030
gelijk zal zijn aan dat van een verdubbeling van het CO 2-gehalte ten opzichte
van het begin van deze eeuw. Over de
omvang en preciese aard van de te verwachten effecten bestaat er in de verschillende modelstudies nog geen over-

eenstemming , maar het is mogelijk dat
zij zich zullen manifesteren in de vorm
van een stijging van de gemiddelde temperatuur met tussen de 1,5 en 4,5 C, of
veranderingen in weerspatronen en van
weersextremen, van afsmelten van gletsjers en ijskappen op de polen en gebergten en stijging van de zeespiegel. Vooral
dat laatste effect spreekt sterk tot de verbeelding en over symptoombestrijding
als het ophogen van zeeweringen wordt
al druk gepraat. Veel ingrijpender zouden echter veranderingen in weerspatronen zijn, met name die in regenvalpatronen en evapotranspiratie. Die zullen
de vele gebruiksvormen van land en water zo ingrijpend kunnen beïnvloeden
dat een grote economische ontwrichting
het gevolg zal zijn. Voor het natuurlijk
milieu (of wat daarvan over is) zouden
de gevolgen in omvang die van de ijstijden kunnen benaderen, al zullen ze geheel anders van aard zijn. De tijdspanne
waarin de veranderingen optreden zal
voor veel milieutypen te kort zijn voor
geleidelijke aanpassing van de levensgemeenschappen en soorten.
Wij zijn derhalve bezig 'te morrelen aan de afstelling van de motor van
het wereldsysteem '. Het is daarom van
cruciaal belang dat op mondiaal niveau
een overeenstemming wordt bereikt over
de noodzaak om naar oorzaakbestrijdende oplossingen te zoeken en die dan te
vertalen in wat wel 'ecologisch ingepast
gedrag' wordt genoemd. Daarbij doet
zich de vraag voor of de in het verleden
heersende visies op de relatie tussen de
mens en zijn natuurlijk milieu een rol
speelden bij het ontstaan en verergeren
van de problemen en derhalve van belang kunnen zijn bij het ombuigen van
de ontwikkelingen.
In dit artikel wordt eerst het ontstaan van verschillende mens-natuurbeelden kort geschetst, vervolgens zal
worden bezien welke visies op de relatie
mens en natuur op het ogenblik herkenbaar zijn in de samenleving en tenslotte
wordt ingegaan op de trends in de
beeldontwikkeling naar de toekomst.
Daarbij zijn zowel ecologische, religieuslevensbeschouwelijke als sociaal maatschappelijke aspecten aan de orde.
Westhoff heeft zich vanuit zijn
werk voor behoud, bescherming en beheer van natuurwaarden indringend met
bovengenoemde vraagstukken beziggehouden en er regelmatig over gepubliceerd. Deze persoonlijk gekleurde beschouwing wordt dan ook met grote
0

waardering voor zijn persoon en werk
aan hem opgedragen.

Het verleden
De biosfeer - 's mensen milieu en
bestaansbron - is een onderdeel van het
samenstel en samenspel der sferen.
Kosmosfeer, atmosfeer, hydrosfeer, lithosfeer en biosfeer verkeren in voortdurende wisselwerking en onderhouden relaties door middel van een aantal ecologische basisprocessen van fysische, chemische en biologische aard. Toen de
mens zich bewust begon te worden van
zijn omgeving ontstond de 'noösfeer',
de sfeer van de mens, van zijn verstand
en zijn creatieve geest. De andere sferen
hadden toen al een zeer lange ontwikkeling achter de rug. De fysieke werkelijkheid zoals die zich aan de mens voordeed was de resultante van die langdurige ontwikkeling: een samenstel van patronen en processen, van dynamische
evenwichten in voortdurende evolutie.
Hij vormde deel van het geheel en bezette er zijn eigen ecologische nis in een
leven van eten en gegeten worden.
De mens moet in het begin zijn
omgeving als zeer vijandig hebben ervaren. Hij gebruikte met toenemend vernuft en creativiteit alle mogelijkheden
om minder afhankelijk van zijn milieu
te worden en de zijn levensduur en populatieomvang beperkende factoren terug te dringen of op heffen. In dat proces kan een drietal sprongen worden onderscheiden, die als de culturele, de
agrarische en de technologische revolutie
bekend staan. In die hele ontwikkeling
werd hij steeds meer heerser over, dan
overheerst door zijn omgeving.
In de vroegste fase oefende de
mens als jager-verzamelaar weinig invloed op de door hem bewoonde ecosystemen uit, maar zodra hij het vuur
leerde beheersen en gebruiken als middel om zijn jachtbuit te concentreren
nam het proces van geleidelijke uitdunning van het savannebos een aanvang. Er
zijn sterke aanwijzingen dat hij zich al
spoedig ontwikkelde tot een geducht en
efficiënt jager, zo geducht dat hij in het
Laat Pleistoceen de hand had in het uitsterven van een groot aantal, vooral grote zoogdieren. Dit verschijnsel deed zich
overal voor waar de mens zich had gevestigd, het sterkste in Noord-Amerika.
De aarde genomen vanuit de Apollo 11.
Wolken boven Europa en Afrika, rechtsonder Indische Oceaan.
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De schaarste aan jachtbuit die hier
het gevolg van was, wordt wel gezien als
- op zijn minst een belangrijke - aanleiding tot het ontstaan van de landbouw. Daarmee doet een proces zijn intrede waarin de mens zijn omgeving op
toenemende schaal en steeds ingrijpender gaat inrichten naar zijn eigen eisen.
Het landschap krijgt steeds meer een
cultuurlijk en steeds minder een natuurlijk karakter. Een logisch gevolg was dat
de mens steeds minder deel ging uitmaken van de natuurlijke ecosystemen, verder van zijn natuurlijke oorsprong vervreemdde en zich heer en meester van
zijn zelf gecreëerde fysieke omgeving
voelde.
In zijn bijdrage aan de bundel Natuur en Mens getiteld: 'De verantwoordelijkheid van de mens jegens de natuur' geeft Westhoff (1984) een boeiend
overzicht van de religieuze en levensbeschouwelijke stromingen die de hierboven vooral van de ecologische kant beschreven ontwikkelingen hebben begeleid en richting gegeven.
Gemeenschappelijk in de houding
van veel 'primitieve' volken was het besef deel te vormen van een groter geheel,
een door hogere macht geordend systeem met intrinsieke waarden, die maar
ten dele door de mens zijn te bevatten.
Waarschijnlijk al voor het ontstaan van
de landbouw hield de mens zgn. sacrale
reservaten of sanctuaria in stand. Dit
paste in de zgn. chthonische religieuze

stromingen, die het leven als heilig beschouwden, omdat het afkomstig is van
Moeder Aarde. Deze houding leidde er
bij sommige volken toe dat zij zich in de
voorziening in hun dagelijkse levensbehoeften binnen de draagkracht van het
systeem voegden. Anderen exploiteerden echter hun milieu buiten de sanctuaria naar hartelust.
De opkomst van de landbouw
maakte werkverdeling en stadsvorming
mogelijk. De stadsbewoner vervreemdde
van de natuur en het culturele beeld
werd steeds meer door de stedelijke samenleving bepaald. Deze tendens van
vervreemding werd door de grote wereldgodsdiensten eerder versterkt dan
verzwakt. Weliswaar leert het Boedhisme een verbondenheid van mens en natuur, maar die heeft vooral het karakter
van mededogen van de mens voor andere levende wezens.
Het Christendom is zeker de
meest antropocentrische godsdienst:
Adam werd geschapen naar Gods evenbeeld en God stuurde zijn eniggeboren
zoon in mensengedaante naar de aarde.
Van oudsher zijn er in het Christendom
altijd twee tradities geweest: de visie dat
God de wereld schiep ten dienste van de
mens aan wie het vrij staat zijn milieu
naar eigen goeddunken te gebruiken en
te veranderen, naast de visie dat God
zich ook in zijn schepping heeft geopenbaard en dat de mens derhalve eerbied
voor andere schepsels past en een ge-

bruik in goed rentmeesterschap. Voor
beide visies zijn aanknopingspunten in
de beide Testamenten te vinden, maar
de eerste visie is altijd de dominante geweest.
Sommigen, zoals de historicus
White (1967), leggen daarmee de schuld
voor de milieucrisis bij het Christendom.
Anderen zoals Passmore (1974) zoeken
de oorzaak veel verder terug en leggen
de wortel van de arrogante houding van
de mens ten opzichte van de natuur in
het Grieks-Romeinse denken, met name
bij de Stoa. De oude kerkvaders zouden
deze denkwereld in het Christelijk denken hebben verwerkt. De hernieuwde
belangstelling voor de wereld buiten de
mens in de Renaissance legde de kiem
voor de grote vlucht van de wetenschappelijk-technologische ontwikkeling, die
ook onder invloed van Bacon en Descartes het denken in de westerse wereld
heeft bepaald. En dat denken heeft zich
over de niet-westerse wereld en over alle
politieke systemen verbreid.
Wel zijn er overigens voortdurend
tegenkrachten geweest. De idee van het
rentmeesterschap (dat al bij Plato voorkomt), de natuurmystiek en de belangstelling voor de esthetische kanten van
de natuur in de Engelse landschapsschool zijn daar voorbeelden van. Het
mensbeeld van de mens als heerser bleef
echter dominant.
Naast deze godsdienstig-filosofische beschouwingen is er nog een
sociaal-psychologische benadering mogelijk. Maslow (1970) onderkent een
hiërarchie van vijf behoeften: categorieën, waaraan later door anderen een
zesde categorie is toegevoegd. Het gedrag van het individu zou sterk bepaald
worden door die behoeftencategorie , die
nog niet is vervuld. De zes categorieën
zijn: 1. fysiologische behoeften (lucht,
eten ete.), 2. veiligheid, 3. sociale behoeften, 4. erkenning, 5. ontplooiing en
6. behoefte aan intrinsieke waarden (als
goedheid, schoonheid, eerbied voor het
leven). Het menselijk handelen en de
moraal, die aan dat handelen ten grondslag ligt richten zich sterk op de eigen
persoon, het individu. Een collectieve
moraal volgt pas later. Deze benadering
kan een verklaring geven voor het feit
dat natuurbescherming als maatschappelijke doelstelling pas laat en bij een
kleine groep tot ontwikkeling kwam,
terwijl milieuhygiëne snel een breed
draagvlak kreeg.
In alle bovenstaande beschouwin-
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gen dringt het beeld van de mens als
heerser zich op. In de afgelopen 100 jaar
heeft dit gedragspatroon geleid tot de
milieucrisis van nu. De mens staat in
zijn denken naast het milieu, hij is vrijwel volledig vervreemd van zijn oorspronkelijke natuurlijke omgeving. De
ernst van de situatie heeft een hernieuwd denken gestimuleerd over de relatie tussen de mens en zijn milieu, de
verhouding tussen mens en natuur.

Het heden
Zolang het hem omringende milieu de
mens in de eerste levensbehoeften voorzag, was er geen reden er bijzondere
aandacht aan te besteden. Pas toen de
kwaliteit zienderogen achteruit ging en
soms zelfs een directe bedreiging voor de
volksgezondheid ging vormen, was er
aanleiding tot ontwaken en werd milieuhygiëne erkend als voorwaarde voor welzijn ert welvaart. Begrippen als algemene
milieukwaliteit, milieubasiskwaliteit en
ecologisch ingepast gedrag deden hun
intrede. Daarmee was er eindelijk een algemene belangstelling voor het milieu
van de mens gewekt. Milieuhygiëne evolueerde tot milieubeheer. Naast het
handhaven van een algemene milieukwaliteit werd de noodzaak tot het
plaatselijk in stand houden van of voorwaarden scheppen voor bijzondere milieukwaliteiten erkend.
In deze fase viel het samenkomen
met een andere stroming. Deze kwam
voort uit de eerder genoemde tegenkrachten in de westerse cultuur en had
zich vanaf de eeuwwisseling gemanifesteerd in de vorm van organisaties voor
natuurbehoud en -bescherming. Het gebrek aan zorg van de mens voor zijn milieu in het algemeen gold uiteraard in
versterkte mate voor de nog resterende
natuurlijke gebieden. Een aanvankelijk
kleine groep vroeg Om herkenning en erkenning van de grote esthetische waarden van natuur en landschap en om
respect voor de natuur als bron van inspiratie en object van wetenschappelijk
onderzoek. Deze groep groeide maar
langzaam in betekenis en werd niet tot
een brede volksbeweging. Wel werd natuurbescherming na de tweede wereldoorlog een algemeen erkende doelstelling, vertaald in overheidsnota's en wetgeving, zij het met een sterk sectorale
betekenis.
Deze stroom komt dan omstreeks
1970 tesamen met de inmiddels brede

maatschappelijke stroming van het milieubeheer en daardoor werd ook natuurbeheer een algemeen aanvaard
maatschappelijk belang. Daarbij speelden de elders in dit nummer door Van
der Aart genoemde motieven voor natuurbehoud en -beheer een belangrijke
rol, maar in het kader van het milieubeheer ontwikkelde zich ook een. meer
functionele benadering. Voor velen
heeft de natuur een intrinsieke waarde,
die vanuit het ethisch motief voortkomt.
Daarnaast vervult de natuur als onderdeel van het totale milieu een groot aantal nuttige functies voor de mens; de
motieven voor natuur- en milieubeheer
vallen daarmee als het ware te objectiveren.
Bekend is de indeling in vier
hoofdgroepen van functies, zoals die in
het Globaal Ecologisch Model (GEM)
(Van der Maarel & Dauvellier, 1978) zijn
gegeven: 1. de draagfuncties (het milieu
als substraat voor leven en werken), 2. de
productiefuncties (het milieu als
bestaansbron en hulpbron, productie
van biomassa en delfstoffen), 3. de regulatiefuncties (zuiveringsprocessen en stabiliserende effecten), en 4. de informatiefuncties (het natuurlijk milieu als
bron van wetenschappelijke en genetische informatie, inspiratie, educatie en
recreatie). Dit is zonder twijfel een utilistische benadering, maar daarmee
krijgt de bescherming van het natuurlijk
milieu wel een algemeen maatschappelijk draagvlak.
Inmiddels zijn wij in de decennia
vlak voor het jaar 2000 aangeland op het
niveau van zorg voor mondiale ecologische evenwichten. Het besef is er, men
is zich bewust van de problemen en van
de oorzaken, maar de noodzakelijke
maatregelen worden nog maar nauwelijks genomen. De benadering is er nog
één van halfhartige symptoom-bestrijding inplaats van aanpak van de oorzaken.
Het is duidelijk dat er onomkeerbare, of op zijn minst zeer ingrijpende
veranderingen in de biosfeer dreigen. En
in versterkte mate doet zich de vraag
voor welke de verhouding tussen mens
en natuur moet zijn. Wat is natuur?
Wat is in ons zo sterk cultuurlijke landschap als natuur te beschouwen? Welk
aandeel moet de natuur in ons ingerichte milieu hebben? Dat zijn vragen die
bezinning op de achterliggende visies
van levens- en wereldbeschouwing, van
religieuze of politieke overtuiging nodig

Gezicht op noordwesten van Ver. Staten
en Canada vanuit de Apollo 11 met het
kustgebergte van Oregon en Washington.

maken. Vragen naar visies op mens en
milieu, mens en natuur.
In de huidige samenleving is een
aantal duidelijk verschillende visies te
herkennen. In het eerder genoemde artikel van Westhoff wordt een aantal al genoemd. De Groot en Udo de Haas bereiden een rapport voor waarin zij een veel
verder uitgewerkte indeling in typen
mens-natuur-beelden geven: De Groot
(1986) gaf daar onlangs een voorproefje
van. De hier gegeven indeling loopt grotendeels parallel met de zijne. Het gaat
om een aantal basisbeelden; de behandeling is schematisch en doet geen recht
aan de voorkomende schakeringen en
nuancenngen.
A. De mens als heerser is het dominante
beeld van de afgelopen eeuwen. Dit
beeld heeft zo sterk wortel geschoten
in het rationalistische, wetenschappelijke en technologische wereldbeeld
van het Westen, dat het nog steeds
een belangrijke, zelfs overheersende
rol speelt. Het heeft wel een modern
jasje gekregen; de mens als verlicht
despoot, die zijn omgeving volledig
naar zijn hand zet, maar zich realiseert, dat hij de duurzaamheid van
zijn macht in gevaar brengt als hij
niet met al zijn vernuft de fundamenten ervan in stand houdt.
B. Het beeld van de mens als rentmeester heeft onder invloed van het
ontwakend milieubesef sterk aan aanhang gewonnen. Dat is het beeld van
de mens als zorgvuldig beheerder van
het aan hem toevertrouwde kapitaal,
dat hij in stand houdt en zelfs tot verdere ontwikkeling kan brengen. Dat
is het beeld dat al eeuwen lang latent
in het Christendom aanwezig was en
dat nu een sterke herleving doormaakt in Christelijke kring (Schuurman, 1984). Het rentmeesterbeeld is
ook sterk bepalend voor het denken
binnen de particuliere natuurbeschermingsorganisaties. Vanuit het
rentmeesterbeeld evolueerden twee
andere beelden.
C. Dit is het beeld van mens en natuur
als participanten in een groter geheel
dat meer is dan de som der delen. Inherent aan deze holistisch getinte visie is de nadruk op verticale relaties
van zowel mens als natuur met een
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toekomst wezenlijk andere mens-natuurbeelden zullen opkomen. Wel is het
mogelijk dat in het proces van verdieping van deze beelden er duidelijk te
onderscheiden subtypes zullen ontstaan.

hoger niveau waaraan men verschillende invullingen kan geven. Dit is
een beeld dat verwant is aan de natuurmystiek, maar dat ook sterk leeft
in de kring van ecofilosofen. De horizontale relaties tussen mens en natuur blijven wat in het vage en dit
beeld geeft dan ook weinig concrete
aanknopingspunten voor het gedrag
van de mens in termen van beleid en
wet- en regelgeving. Het maatschap~elijk draagvlak lijkt vooralsnog genng.
D. Een veel breder aanhang krijgt het
beeld van mens en natuur als partners, gelijkwaardige partners ieder
met eigen intrinsieke waarde en met
functionele waarden. In dit beeld is
er ruimte voor verticale relaties maar
de nadruk ligt toch sterk op de horizontale relaties. Die nadruk kan zo
sterk zijn dat deze relaties op zich een
intrinsieke waarde krijgen. Deze visie
geeft vanzelfsprekend meer handvaten voor concrete invulling van het
milieu- en natuurbeleid dan beeld C,
en men komt het dan ook tegen in de
sfeer van uitvoerende diensten. Dit
mens-natuurbeeld geeft ruimte voor
flexibele oplossingen, die afgestemd
zijn op eisen en verlangens uit verschillende sectoren en voor veranderingen daarin, d.w.z. voor eigentijdse

ruimtelijke invullingen.
E. Tenslotte zou men nog een moderne
versie van het mens-als-heersermodel kunnen onderscheiden: de
mens als architect, een mens-natuurbeeld dat voortbouwt op zowel de
oeroude Nederlandse traditie van beheersing van het milieu (de strijd tegen het water, de drooglegging van
meren en moerassen, de ontginning
van venen), als op die van de landschapsarchitectuur (met name de Engelse landschapsstijl). Het is de mens
als vormgever van zijn omgeving, inspelend op de mogelijkheden van natuurlijke ordeningsprocessen daarbij
gebruik makend van alle mogelijkheden van zowel model A als van model
D. Deze visie wordt aangetroffen in
kringen van natuurbouwers en ecologisch denkende landinrichters en
landschapsarchitecten.
Juist omdat een aantal van deze opvattingen recent aan inhoud en aanhang
hebben gewonnen en in verschillende
hoeken van de samenleving nog in ontwikkeling zijn, is het opportuun enige
gedachten aan de toekomst van de relatie mens en natuur te wijden.

De Toekomst
Het lijkt onwaarschijnlijk dat er
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Als men probeert na te gaan in
welke kringen de verschillende beelden
naar voren komen dan is het allereerst
opvallend dat de programma' s van de
politieke partijen niet meer bieden dan
een obligate aandacht voor het milieuen natuurbeleid, hetgeen de kamerbrede moties op dat gebied verklaart. Politieke visies hebben dan ook tot nu toe
weinig invloed op de formulering van
het beleid; wel zijn er duidelijke verschillen in accenten bij de uitvoering ervan.
Een tegenwoordig geliefde manier
van denken over de toekomst is het opstellen van scenario' s. De eenvoudigste
vorm van toekomstverkenning is de
trendverkenning, waarbij men prognoses geeft op grond van nu herkenbare
ontwikkelingen; het heden wordt geëxtrapoleerd naar de toekomst. In echte
scenario's geeft men een breder beeld.
Er zijn twee mogelijke benaderingen:
men gaat uit van het heden en trekt de
nu bepalende trends door naar de toekomst (projectieve of trendscenario's).
Men kan ook een of meer ideaal-beelden
van de toekomst ontwerpen en van daaruit terug redeneren naar het heden, opdat de wegen kunnen worden aangegeven waarlangs de ontwikkelingen moeten worden gestuurd wil men het ideaalbeeld ook echt bereiken (prospectieve of
normatieve scenario's).
Bij de trendscenario's kan men
een bepaalde niet-dominante trend' opblazen' en daarmee grenzen van de mogelijkheden verkennen. Dit laatste is gedaan door de Wetenschappelijke Raad
voor het Regeringsbeleid (WRR) in haar
nota Beleidsgerichte Toekomstverkenningen I, 1980. Daarin komt een aantal
sociaal-politieke scenario's voor. Deze
zijn in 1985 in opdracht van de WRR en
de Stichting Nederland Nu Als Ontwerp
(NNAO) uitgewerkt door het Instituut
voor Sociale Geografie van de Universiteit van Amsterdam. In aanvulling daarop heeft de vakgroep Natuurbeheer van
de Landbouwuniversiteit te Wageningen
die scenario' s uitgewerkt voor het aspect
natuurwaarden. Genoemde Stichting
NNAO heeft inmiddels een aantal ruimtelijke onderwerpen voor Nederland anno 2050 op landelijke en regionale
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schaal laten maken, die later dit jaar ten
toon gesteld worden.
De ontwerpen zijn gemaakt langs
de lijnen van drie grensverkennende scenario's: het technocratisch-liberale, het
technocratisch-confessionele
en het
sociocratisch-socialistische' scenario. De
Stichting NNAO voegde daar een eigen
scenario aan toe dat zich sterk baseert op
het natuurlijk substraat. Het boeiende is
nu dat bij consequente uitwerking van
de vier scenario' s voor wat betreft de te
verwachten ontwikkelingen van natuurwaarden globale overeenkomsten opvallen met vier van de vijf mens-natuurbeelden. Het mens-als-heerserbeeld past
uitstekend in het technocratisch-liberale
scenario. In het technocratisch-confessionele scenario is het rentmeesterbeeld optimaal ontwikkeld. Het beeld van mens
en natuur als partner is het duidelijkst te
herkennen in het sociocratisch-socialistische scenario. In het eigen NNAOscenario tenslotte is het beeld van de
mens-als-architect dominant. Het beeld
van mens en natuur als participanten
komt nergens naar voren. Opvallend is
dat in alle vier de scenario' s een goed beheer van natuurwaarden als uitgangspunt geldt terwijl de uiteindelijke resultaten toch zeer verschillend zijn.
Ik heb dit voorbeeld uitvoerig behandeld, omdat het een goede aanzet
geeft voor een verkenning van de huidige ontwikkelingen in de praktijk. Lijnen
naar de toekomst worden aangegeven in
overheidsnota's. Sturend daarin zijn met
name de Indicatieve Meerjarenprogramma's - Milieu (I.M.P.-Milieu) voor wat
betreft de algemene milieukwaliteit (het
Ministerie van VROM), het Structuurschema Natuur- en Landschapsbehoud
voor wat betreft de natuurwaarden (Ministerie van Landbouw en Visserij), en
de Perspectievennota (Rijksplanologische Dienst, 1986) die als aanzet moet
gelden voor de vierde Nota Ruimtelijke
Ordening. Als men de genoemde mensbeelden in deze beleidsnota's probeert
terug te vinden, leidt dat allereerst tot
de constatering dat het Structuurschema
N.L.B. sterk het rentmeesterbeeld
ademt. Er ligt een duidelijk accent op
het behoud van de traditionele waarden
van de natuurlijke en halfnatuurlijke
milieutypen, op behoud, bescherming
en beheer. Herstel en ontwikkeling worden genoemd maar krijgen weinig uitwerking. De IMP's Milieu - bedoeld als
voorlopers voor het in 1987 of 1988 uit
te brengen Nationaal Milieubeleidsplan

- leggen sterk de nadruk op herstel van
de algemene milieukwaliteit als doel op
zich en als middel tot behouden en verkrijgen van bijzondere milieukwaliteiten. Ook hier komt nog het meest de gedachte aan het rentmeesterbeeld naar
boven. In de Perspectievennota is een
aanzet tot een bredere horizon te
bespeuren en dringt zich een associatie
op met het partner-model. Naast aandacht voor behoud, bescherming en beheer liggen er ook accenten op natuurontwikkeling.
In de beleidsuitvoerende sfeer is
het beeld veelzijdiger. Naast duidelijke
rentmeestervisies zijn er - soms in één
overheidsdienst - ook evidente ontwikkelingen in de geest van het partnerbeeld. Zo krijgen bij het Staatsbosbeheer naast behoud en bescherming ook
herstel en ontwikkeling aandacht; Het
beleid bij Rijkswaterstaat is sterk gericht
op ontwikkeling zoals o.m. blijkt uit de
nota 'Omgaan met Water' van die
dienst. Het mens-als-architectbeeld tenslotte krijgt zijn meest vergaande uitwerking in de wereld van de planners en inrichters van het landelijk gebied.
In de hoek van de particuliere natuurbeschermingsorganisaties is de situatie rijk geschakeerd. Bij de terreinbeherende organisaties ligt het accent nog
sterk op het rentmeesterbeeld: bij de aktiegerichte organisaties is dat veel minder het geval.
Opvallend is dat het beeld van
mens-en-natuur-als-partner zeer verschillende invullingen krijgt. Op het
technologische niveau van de uitvoerende diensten ligt de nadruk op het samenwerken van mens en natuur, waarbij
de mens de voorwaarden schept voor natuurlijke ontwikkelingen. In een meer
sociaal-maatschappelijk
gemotiveerde
hoek kan de horizontale relatie mensnatuur zo sterk de nadruk krijgen, dat
zij een doel op zichzelf gaat vormen.
Dat leidt tot een hoofddoelstelling,
waarin meerdere maatschappelijke doelstellingen zijn geïntegreerd. Een duidelijk voorbeeld daarvan is te vinden bij de
voorstanders van de geïntegreerde landbouw, waarin met name boer en natuur
partners zijn. Ook in de hoek van de natuurbeschermingseducatie treft men dit
model wel aan. Deze geïntegreerde
doelstellingen leiden nogal eens tot onduidelijkheden en tot onnodig felle discussies met degenen die een enkelvoudige natuurbeheersdoelstelling nastreven.
Uit het bovenstaande blijkt dat er

duidelijke ontwikkelingen aan de gang
zijn. Pogingen tot meer natuurvriendelijke beleidsformulering en beleidsuitvoering worden door de milieuvriendelijke mens-natuurbeelden gevoed. Toch
blijkt in de dagelijkse praktijk heel vaak
dat het mens-als-heerserbeeld diep is geworteld en dat vrijwel altijd de economisch als waardevoller beschouwde
draag- en productie-functies het winnen. Wat kan er gedaan worden om daar
eindelijk verbetering in te brengen?
Aan het verdiepen van de milieuvriendelijke mens-natuurbeelden wordt
op dit moment veel aandacht besteed.
Dat is goed, maar het stuit op het probleem dat er onvoldoende helderheid is
op een aantal punten. Zo zitten de rentmeesters met de moeilijkheid dat de
doelstellingen van het Structuurschema
NLB voor hen te globaal zijn omdat ze
niet naar gewenste omvang van verschillende milieutypen noch naar ruimtelijke
plaatsing zijn uitgewerkt. Bij de aanhangers van de partnergedachte doen zich
vragen voor over de aard en de omvang
van de na te streven natuurdoelen en
over ecologisch optimale ruimtelijke
plaatsing. Het gaat om basale vragen als:
wat is in Nederland nu als natuur te beschouwen? Moeten wij alles proberen te
bewaren tegen dominante druk van andere functies in? Welke rol moeten in de
toekomst natuurlijke ontwikkelingsprocessen krijgen ten opzichte van het behoud van de halfnatuurlijke landschappen, die tenslotte de overblijfselen zijn
van de traditionele landbouwmethoden
uit vroegere eeuwen? Over de antwoorden op deze en dergelijke vragen wordt
nu tenminste nagedacht en aan de onderbouwing ervan in het wetenschappelijk onderzoek gewerkt. Dat moet met
kracht worden voortgezet.
Het lijkt niet waarschijnlijk dat
uiteindelijk één van de behandelde
mens-natuurbeelden de arena volledig
gaat beheersen, of het moest het mensals-heerser-beeld zijn; in dat geval is ondergang van de natuur bij voorbaat verzekerd. Waarschijnlijk en vurig te hopen
is, dat er - ook dankzij de verdieping
van de milieuvriendelijke mens-natuurbeelden - tenminste overeenstemming
ontstaat over de noodzaak kwantiteit en
kwaliteit van natuurwaarden een zeer
hoge prioriteit te geven. Sommigen zijn
daar somber over omdat al zo veel verloren ging of omdat er zo weinig echt ten
goede verandert. Anderen zijn optimistisch gestemd omdat er nog veel te
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redden en te herstellen is en omdat er
aanzetten lijken te zijn voor een omslagpunt, waar de neergaande lijn weer naar
boven kan worden omgebogen. Wat dat
betreft bieden de mens-natuurbeelden
B, D en E perspectieven en daarvan D en
E nog het meest.
Tenslotte kom ik nog terug op de
eerder genoemde oratie van Dupuis.
Moralen zijn volgens haar, ontwerpen
voor het goede leven. Wij streven ernaar
een goed leven te leiden, goed in overeenstemming met onze plichten of goed
in de zin van menswaardig. Moraal heeft
als doel het menselijk gedrag zo te reguleren, dat zoveel mogelijk fundamentele
belangen van mensen tot hun recht komen. Er lijkt een minimale overeenstemming mogelijk over wat fundamenteel
van belang is voor mensen.
Deze uitspraken vanuit de medische ethiek zijn zonder meer van toepassing op de milieu-ethiek. Hoezeer invullingen in hun uitwerking ook zullen verschillen, er is ook wat milieu en natuur
betreft een concept van 'het goede leven' mogelijk. In beide velden geldt dat
de mogelijkheden nog nooit zo groot
waren, maar tegelijkertijd ook de machteloosheid tegenover de problemen: 'de
ambivalentie van ons bestaan, een bestaan waarin beheersing en machteloosheid hand in hand gaan.' De problemen
in de medische ethiek vragen om een
collectieve moraal ten behoeve van het
individuele handelen; in de milieuethiek gaat het om een collectieve moraal die zijn uitwerking krijgt in een collectief handelen. In het medische veld
ligt het probleem bij moeilijk te beantwoorden vragen van leven en dood; bij
de milieu-ethiek is dat meer indirect het
geval; hier ligt de moeilijkheid meer bij
de wil tot collectieve uitvoering van de
moraal. Een bijkomend probleem daarbij is, dat oplossingen veelal alleen mogelijk zijn als er een internationaal geaccepteerde milieu-ethiek wordt geformuleerd en tot uitvoering gebracht.
De hoop op tijdige vertaling van
een dergelijke mondiale milieu-ethiek in
mondiale gedragsregels is gezien de ervaringen tot nu toe misschien nauwelijks
gerechtvaardigd. Toch zijn er nationaal
en internationaal ontwikkelingen in
denken en handelen die het waard zijn
met kracht te worden ondersteund.
Prof. dL C. W. Sronenbeker
Vakgroep Natuurbeheer, LUW
Rirzema Bosweg 32a
6703 AZ Wageningen

Noord-Brabant
Het stinkt er naar de roomse boerenbond,
Naar gier en vunze dnjfmest allerwegen.
Hoe hier Gods volk de wijde stzlten schond,
Het deert ze niet: de kerk is daar niet tegen.
Eens heide, onafzienbaar in het rond,
Waar wulpen jubelden en mensen zwegen.
Eens heldere beken, stinkend nu naar stront,
Toen zonnedauw en nu verzuurde regen.
Waar bleef de boer, hzj' die de grond beheert?
Hzj' werd tot smum'e-held gedegradeerd,
Verwoester van het erfdeel hem verleend.
VervuzJd de vennen en de Peel verveend,
Verdroogd de bossen en de ziel versteend.
Waar blf!ef het edel Brabant dat zich weert?

Victor Westhoff

