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Disclaimer:
1.

Deze presentatie is geen pleidooi voor of tegen wat voor levensovertuiging dan ook.

2.

Het is ook geen poging om religies te ‘gebruiken’ voor een vooropgestelde duurzaamheids- of andere
agenda.

3.

Verder erkennen we dat geloof en praktijk vaak sterk uiteenlopen. Hoewel we hier en daar
verbanden zullen leggen tussen centrale thema’s en handelingspraktijk, zijn we ons bewust van het
risico van onvolledigheid en oversimplificatie hierbij.

4.

We erkennen dat ook binnen levensovertuigingen grote verschillen van interpretatie bestaan. De tijd
ontbreekt om hier diep op in te gaan.

5.

Mochten deelnemers zich storen aan de hier gegeven beschrijving, dan bij voorbaat excuses.

Inhoud
1. Wat zeggen levensbeschouwingen &
religies over natuur en milieu?
– bronnen
– handelingen

2. Van ‘leer’ naar praktijk: hoe kan ik ‘goed’/
‘duurzaam’ leven?

Wat zeggen religies over natuur?
• Hindoeïsme & Boeddhisme
• Islam
• Joods-Christelijke en Griekse gedachtengoed

Algemeen
•
•

Concepten van ‘milieu’ zijn modern en komen
niet voor in oorspronkelijke gedachtengoed
Alle religies benadrukken:
– Eerbied en respect voor de aarde;
– Verantwoord omgaan met natuur en hulpbronnen.

•

Debat over:
a) leer  handelen?
b) zijn sommig religies ‘groener’ dan andere?
c) rol van religies bij milieucrisis en conflicten over natuurlijke
hulpbronnen?
d) ethiek van ‘gebruik’ van religie en bronnen voor
milieudoelen

Hindoeïsme/Boeddhisme & Natuur
Indusculturen: god(inn)en, planten, dieren;
Veda’s: offerrituelen
Aranyaka’s: Woudverhandelingen
Upanishaden: Atman, Brahman, Moksha,
samsara, karma
6 orthodoxe scholen w.o. Samkhya, Vedanta,
Yoga: van dualisme tot monisme
•
•

•

Mahabharata / Bhagavat Gita: dharma
Ramayana (& M): bos = wildernis,
oneindige bron (jacht) plaats voor liefde
en ascese.
Purana’s: boomcultussen

De metafoor van de boom

Men spreekt van de onvergankelijke Ashwatthaboom, die de wortels boven, de
takken beneden heeft; de bladeren zijn de heilige hymnen; wie ze kent, is een
Weda-kenner.
Zijn takken strekken zich naar boven en onderen uit, ontspringende aan de
Goena’s; zijn twijgen zijn de dingen der zinnen; naar omlaag strekken zich
de wortels in de mensenwereld verder, verbonden aan handeling.
Bhagavat Gita XV:1-2

Hindoeïsme & natuur in de praktijk
Bronnen:
Sukraniti: staatsstructuur = boom
Atharvaveda: genezende planten/bomen

Arthashastra: landbouw, bosbouw,
mijnbouw
Brkshayurveda: plantenziekten
Gulmavrksayurveda: toegepaste botanie
Voorbeelden: Koning Krshnadeva Raja van
Vijayanagara-rijk (16e eeuw) e.a.: actief
land-, weide- en bosbeheer

Koning Vansh Pradip Singh (20e E), Sawar,
Rajasthan: fervent natuurbesschermer

Hindoeïsme & natuur in de praktijk
• Ghandi: ahimsa, seva
• Chipko, Appiko
• Grote rivieren: Ganga,
Jamuna, Narmada
• Sacred places & forests
• Natuurbeheer en
Natuureducatie in steden
religie als inspiratie voor milieubeheer  natuur als illusie

Islam & Natuur - Bronnen
• Qur’an:
– Tawhid: eenheid (van God) (6:102)
– Al-mizan: evenwicht (55:7-9)
– Khalifa: ‘rentmeesterschap’ (6:165)
– Adl matig gebruik hulpbronnen (6:141)

• Hadith: “A good deed done to a beast is as good as doing
•

good to a human being; while an act of cruelty to a beast is as
bad as an act of cruelty to a human being” (Al-Bukahri 1966:1027)
balans: geen extreme ascese maar middenweg (Al-Bukahri
1966:484)

Islam & Natuur in de praktijk
3 wegen voor ‘khalifa’:
• Rechtvaardigheid
– leiderschap (veel citaten)
– zwakken in samenleving : alle
schepselen (3:108-109)

• Actie
– bv. Dieren

• Evenwichtig gebruik en
gedrag
– bv. Water

Islam & Natuur in de praktijk
Pakistan, Egypte, Indonesië,
Arabië: natuurbeleid
‘Ecospirituele’ gemeenschap
SEKEM, Egypte o.l.v. Dr.
Ibrahim Abouleish
Islamic Foundation for Ecology
& Ev’l Sciences (IFEES, UK)
 Ecoislam (tijdschrift)

In Nederland:
TEMA: Turkish Foundation for Combating Soil Erosion, for Reforestation and the
Protection of Natural Habitats

Bijbel (O.T.) & Natuur
Scheppingsverhaal:
• scheiding, orde uit chaos
• ‘vervult de aarde en onderwerpt haar’
• maar: “zaaddragend gewas en
geboomte/vruchten.. u tot spijze”;
Zondvloedverhaal:
“Alles wat zich roert, wat leeft.. tot spijze”
Job (Theodicee): scheppingsgeloof (‘oude
wijsheid’ geworteld in natuur) vs.
verbondsgeloof (nieuw radicaal monotheïsme)
 apotheose = katharsis

Psalmen: bomen loven God

Jodendom & natuur
•

Leviticus, Deuteronomium: goed omgaan met natuur
– vellen van vruchtbomen bij belegerde stad: “zijn de bomen in het veld
mensen, dat zij door u bij het beleg betrokken worden?” (Deut. 20:19)
– Jubeljaar
– Spijswetten: verwijzing naar Schepping (= scheiding)?

Talmud: Honi & de Johannesbroodboom: zorg voor volgende generaties.
Kabbalah: natuur als:
1. ‘vormloze vorm van God’ (‘sjechina’); of ‘sluier’ & obstakel voor
waarheidszoeker;
2. code, te analyseren a.d.h.v. de Torah

•

Festivals:
– Tu Bishvat, Nieuwjaar van de Bomen
– Sukkoth: Loofhuttenfeest

Griekse filosofie & natuur
• Plato: orde en doelmatigheid; zichtbare wereld =
illusie;
• Aristoteles: doel-oorzaak en Onbewogen Beweger;
• Plotinus: ziel moet loskomen uit het stoffelijke om
zicht te herenigen met De Ene, de Wereldziel;
• Stoa: Logos; alleen de mens bezit rede;
Natuur dient de mens;
Mystieke stromingen:
• Pythagoras, Plutarchus e.a.:
– mens wel verantwoordelijk voor natuur

Vroege christendom
• Vroege kerkvaders: God heeft
bedoeling met schepping en mens

• Gnostici  Origenes: schepping is
‘gevallen’, natuur is ‘nageboorte’

• Irenaeus: natuur = onschuldig

Recente geschiedenis
1.
2.
3.
4.

Lynn White 1968: ‘The Historical Roots of our Ecological Crisis’
70er jaren: Milieu- en natuurbeweging
Voices of the Poor (Wereldbank-survey): 60,000 ondervraagden:
grootste vertrouwen is in FBO’s
1978: ‘Forests for People’


5.
6.
7.

Community/Social Forestry, Participatie, Multi-Stakeholderprocessen

80er jaren: gescheiden sporen R en N-bewegingen
90er jaren: groei aandacht voor spiritualiteit
va eind 90er jaren: convergentie R & N



nieuw wetenschapsgebied R&N;
ecospiritualiteit: geleefde praktijk

Christendom & natuur in de praktijk
• Geleefde (milieu)spiritualiteit:
•
•
•
•

Franciscaanse Milieuspiritualiteit (Stoutenburg; de Wonne)
Benedictijnse leefregel
Amish, Hutterites (USA)
Genesis Farm (USA)

•Maatschappelijke bewegingen:
•Christelijk Ecologisch Netwerk (CEN)
•Tear
•OIKOS/Kenniscentrum Religie &
Ontwikkeling

‘Nieuwe esoterische stromingen’
•

Natuurbeleving:
– Natuurcollege (Irene van LippeBiesterfeld)
– Ecotherapie (Andeweg)
– Netwerken Energetische Landbouw

•

Ecospiritualiteit:
–
–
–
–

‘Self-based ecospirituality’ (de Groot)
Ahimsa (‘geweldloosheid’)
Samtosha (‘zelfbeperking’)
‘geo-piety’, heilige bossen & plaatsen’

•

‘Dark Green Religion’ (Taylor 2010)

•

‘Easternization of the West’ (Campbell)

Van ‘leer’ naar praktijk: hoe kan ik ‘goed’/
‘duurzaam’ leven?
• door welke bronnen word ik
geïnspireerd tot duurzaam
leven?
• Is mijn religieuze doel
verenigbaar met duurzaam
leven?

• mag/kan ik anderen op
religieuze gronden aansporen
tot duurzaam leven?

Caveats / pas op voor: Wat kan wel?
• Instrumentalisme

- Dialoog

(‘gebruik’ voor eigen agenda)

• Essentialisme

- Oog voor feiten & cultuur

(‘inheemse religies houden van Moeder Aarde’)

• Generalisering

- Oog voor identiteit & emotie

(‘u bent moslim / hindoe / christen, dus…’)

• Missionarisme

- Respect

(‘als iedereen boeddhist / humanist / … zou worden, werd de wereld duurzaam’)

DANK U WEL!

