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Nota Bene
In dit boek is vaak sprake van de mens. Steeds staat er dan ook.~ de mens, hij...
Alsof de mens alleen man is, alsof alleen de man-mens voor de milieucrisis
verantwoordelijk is. Dat is natuurlijk niet~ook zo. Toch heb ik ervoor gekozen om
de vrouw-mens vooral in verband te brengen met milieuvriendelijk denken en
handelen. Het waarom zal u later in de tekst duidelijk worden. U moet deze
keuze geenszins persoonlijk opvatten: noch man-mens, noch vrouw-mens.
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Voorwoord

Het schrijven van een proefschrift is vaak een eenzame bezigheid. Het houdt je
uren en dagen op je werkkamer, bezig met teksten lezen en schrijven. Vaak is het
enige gezelschap de stem van een ander die via de litera[uur tot je spreekt.

Toch doe je dit alles niet alleen. Velen hebben mij in de loop van de jaren
begeleid, bemoedigd, gezelschap gehouden, teksten meegelezen, vragen gesteld,
ideeën geopperd. De meesten weten hiervan, zij weten de waardering die ik
ervoor heb, anders is het hun hierbij van harte nogmaals gezegd. Dank

Enkele namen wil ik noemen. De eerste met droefheid. Eric Vossen, collega
en vriend, is degene geweest die bij de oorsprong van dit proefschrift staat. Hij
gaf aanzet, nimmer aflatende bemoediging, vast vertrouwen in de goede voltooi-
ing. Helaas mag hij dit niet meemaken, hij stierf op 25 februari 1999, dat hij
ruste in vrede. Ook Gerrit de Grunt maakt het moment van verschijnen van dit
boek niet mee. Hij las het tweede hoofdstuk kritisch, maar vooral was hij warm
belangstellend, steeds weer in onze ontmoetingen. Hij stierf 10 november 1998,
dat hij ruste in vrede.

Mijn promotoren dank ik voor de begeleiding, Tjeu van Knippenberg en Rein
Nauta, hun opbouwende en ondersteunende krítiek en hun meedenken was voor
mij een waarlijk collegiale leermeester-leerling verhouding. Fred van Iersel hield
niet op vakkundig commentaar te leveren.

Verder zijn de deelnemers aan het onderzoek te noemen, veelal anoniem. Zij
hebben zelf geleerd aan het onderzoek, aan hun leren heb ik vervolgens geleerd,
dat ik ter lering aan de lezers aanbied.

In ieder geval noem ik nog Tuur de Beer die de slottekst zeer nauwkeurig
doorlas en corrigeerde, ik werd er bijna moedeloos van.

Dit proefschrift is mede in de sfeer van mijn gezin - Job, Sam en Oek - tot
stand gekomen, het had er een plaats, in de dagelijkse gang van zaken. Het
doorbrak het gezinsleven niet, ik ben nooit `die man geworden die zondagmid-
dag het vlees kwam snijden'. Het bespeelde de gevoelens van ons allen, van mijn
echtgenote Fia, die vanaf de `BP-beker' nooit het vertrouwen heeft verloren,
hoewel het soms moeilijk was. `Maar ik ben nog nooit zover gekomen!'

Tilburg december 1999
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Inleiding

Het is een praktisch theologische taak te reflecteren op de wijze waarop in de
context van de moderne samenleving religieuze communicatie gestalte krijgt en
bevorderd kan worden. Het is tevens een praktische theologische taak te reflecte-
ren op de wijze waarop deze communicatie van betekenis kan worden voor het
handelen. In dit onderzoek worden deze taken exemplarisch toegespitst op de
religieuze communicatie omtrent het milieuvraagstuk en de pastoraal educatieve
bevordering daarvan, i.c. het leren van deze communicatie en de vergroting van
de saillantie van deze communicatie voor het handelen met betrekking tot de
natuur (Ziebertz 1993; 1994a; 1994b)'.

In bovenstaande is het begrip context gebruikt. Het begrip verwijst naar een
proces van toe-eigening en creatieve assimilatie van het evangelie binnen een
bepaald sociaal-politiek en cultureel-religieus bewustzijn. Contextuele theologie
is als reflectie op het proces van contextuatisering een radicale herinterpretatie
van het geloof in Christus, uitgaande van de religieus-culturele, sociaal-economi-
sche en politieke omstandigheden. Contextualiteit impliceert voor de theologi-
sche reflectie dat haar uitspraken historisch bepaald zijn, namelijk slechts in een
bepaalde historische en sociaal-culturele context geldigheid bezitten. Deze
historiciteit van de waarheid staat in spanning met de pretentie van de theologie
boventijdelijke en universeel geldige uitspraken te doen. Wij kunnen over God
niet anders spreken dan met behulp van maatschappelijk bepaalde voorstellingen
en begrippen. Toch betekent dit niet dat het spreken over Gods heil radicaal
historisch is, want `het heil van Godswege transcendeert juist alle contexten'
(Kuitert 1983,93). Tegelijk stelt contextualisering opnieuw vragen aan de ratio-
naliteit van de theologie, wanneer theologen een impliciete theologie, waarvan
zij niet zelf, maar de gemeenschap het dragend subject zijn, expliciteren, syste-
matiseren en begeleiden. Contextuele theologie wordt door Moltmann omschre-
ven als het procédé om `de over te dragen tekst in verband te brengen met de
context waarin de theologie zich bevindt' (Moltmann 1989,21). De context
wordt hier gezien als locus van theologie.

Het contextbegrip is al van oudere datum binnen de theologie. De historisch
kritische studie van de bijbel getuigt al van de idee dat geen tekst te verstaan is
zonder de context waarin zij ontstaan is en de hermeneutiek vult aan: niet zonder
de context waarin zij gelezen wordt (Burtness 1973; Luzbetak 1981). In kringen

' In deze artikelen ontwikkelt Ziebertz twee vraagstellingen die veel verwantschap
vertonen met de vraagstellingen van dit onderzoek. Hij gebruikt echter een andere
theoretische achtergrond, zowel voor de praktisch-theologische als voor de
motivatiepsychologische aspecten.
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van de Wereldraad van Kerken is het begrip vanaf de jaren 70 veelvuldig
gebruikt. En ook de door het Tweede Vaticaans Concilie in gang gezette dialoog
met de wereld en de wetenschappen kan gekarakteriseerd worden als theologie
in context. Via de ontwikkeling ervan binnen de Aziatische en Zuid-Amerikaan-
se bevrijdingstheologie komt het begrip terug in de West-Europese bevrijdings-
theologie (Klein Goldewijk e.a. 1988).

Klein Goldewijk en Van Nieuwenhove onderscheiden aan deze contextuele
theologie drie aspecten: a- de context, die als locus theologicus voor de theolo-
gie de probleemstelling levert; b- de contextuele sociaal wetenschappelijke en
hermeneutische bemiddeling tussen context en theologie; c- de bevrijdende
werking van de theologie ten aanzien van de probleemstelling uit de context
(Klein GoldewijkNan Nieuwenhove 1993, 4).

Van Iersel brengt voor het gebruik van het begrip binnen de praktische theolo-
gie een onderscheid aan tussen directe en indirecte context (Van Iersel 1995).
Met de directe context bedoelt hij de handelingscontext, dat wil zeggen: de
concrete omgeving waarin de gelovige handelt. Op dit handelen is de pastoraal
van de kerk gericht. Met de indirecte context bedoelt hij die instellingen en
processen die de directe context beïnvloeden. Daarbij gaat het om de politieke en
economische ontwikkelingen die van invloed zijn op de handelingscontext en
het handelen van het individu daarin. Hiertoe behoort tevens het kerkelijk en
theologisch spreken, dat het handelen van de gelovige richting geeft. Deze
praktisch theologische benadering van het begrip context vormt de leidraad voor
dit onderzoek.

Het onderzoek betreft geloof en handelen, toegespitst op het handelen ten
opzichte van de natuur. De directe context wordt gevormd door catechese en
diaconie, voorzover deze het omgaan met de natuur betreffen. De indirecte
context wordt gevormd door die maatschappelijke, culturele, economische en
wetenschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op het natuurlijk leefmi-
lieu en op het handelen daarin.

Het doel van dit onderzoek is: een bijdrage leveren aan kennis omtrent de
effecten van pastorale educatie op kennis en inzicht, op affectieve betrokkenheid
en op de saillantievergroting van geloof voor handelen. De algemene vraagstel-
ling luidt als volgt: wat is de saillantie van scheppingsgeloof voor het ecolo-
gisch handelen en wat is het effect van milieucatechese omtrent de scheppings-
theologie in termen van kennis van en inzicht in en affectieve betrokkenheid op
dat geloof en van saillantievergroting van dat geloof voor het handelen?

In hoofdstuk I wordt de sociaal-culturele indirecte context van het praktisch
theologisch handelen met betrekking tot de milieuproblematiek beschreven. Op
basis hiervan wordt in hoofdstuk II de hermeneutische dimensie van de indirecte
context geanalyseerd: de waardeoriëntaties die ten grondslag liggen aan het
denken en handelen met betrekking tot de natuur. Beschreven worden de
antropologisch-filosofische en de bijbels-theologische aspecten van deze
waardeoriëntaties en hun consequenties voor handelingsnormering. In hoofdstuk
III komt de directe context aan de orde: de educatieve bemiddeling als onderdeel

3



van het praktisch-theologisch handelen. Deze wordt verantwoord vanuit de

kerkelijke context ervan, i.c. de diaconie. Omdat de diaconie een wezenstaak van

de kerkelijke zelfrealisatie in de context van de moderne westerse samenleving

is, omvat zij de dienst aan de aarde als geheel. De ecologische diaconie is hier

een verbijzondering van. De voorwaarden voor de vervulling van deze dienst

impliceren educatieve bemiddeling van de bijbelse symbolen en concepten van

Schepping. Het algemeen doel van deze bemiddeling wordt op basis van deze

analyse geformuleerd. In hoofdstuk IV wordt de educatie, i.c. milieucatechese

nader uitgewerkt en wordt de context van deze educatie met het oog op de speci-

fieke doelenformulering beschreven: de beginsituatie als context voor milieuca-

techese en wordt een exemplarisch curriculum ontwikkeld. In hoofdstuk V wordt

verslag gedaan van het onderzoek naar de saillantie van het geloof voor het

ecologisch handelen en naar de effecten van het curriculum op kennis, inzicht,

affectieve betrokkenheid en saillantievergroting en worden de resultaten ervan

beschreven. In hoofdstuk VI wordt het antwoord op de vraagstellingen gegeven

en worden deze tegen de achtergrond van de theorie geëvalueerd.
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I Sociaal-culturele context van denken over het
milieu

Inleiding

In de Inleiding op dit boek is in het contextbegrip een onderscheid gemaakt
tussen indirecte en directe context van pastoraal handelen. Tot de indirecte
context wordt de sociaal-culturele situatie gerekend. Deze functioneert als locus
theologicus. In dit hoofdstuk wordt, toegespitst op de ecologische problematiek,
deze sociaal-culturele situatie geschetst.

Ons leefmilieuz wordt van allerlei kanten bedreigd. De lucht die wij inade-
men, het water dat wij drinken, de bodem waarop wij leven, het is alles ernstig
aangetast door het gebruik dat de mens ervan gemaakt heeft en nog steeds ervan
maakt voor het produceren en consumeren van zijn levensmiddelen. Deze
aantasting wordt zichtbaar als verontreiniging, uitputting en milieuverlies (Kue-
nen 1976, 108)3. Dagelijks bereiken ons berichten over door chemisch afval ver-
vuilde grond. Op een mooie windstille zomerdag wordt al snel een smogalarm
gegeven. De uitputting van de grondstoffen voor energie noodzaakt ons tot het
gebruik van risicovolle kernenergie. De voedselproductie vraagt om het toevoe-
gen van steeds grotere hoeveelheden kunstmest aan de grond. Zure regen,
olierampen, het lozen van chemisch afval en zware metalen in het water en op
het land zijn er de oorzaak van dat bossen en planten verdwijnen en steeds meer
diersoorten afsterven. Door de overbevolking wordt in toenemende mate roof-
bouw gepleegd op belangrijke natuurgebieden met als gevolg ontbossing en
verwoestijning.

'- De term leefmilieu kan op drie wijzen verstaan worden, met steeds een daarbij
behorende opvatting van milieuaantasting: l het artificieel leefmilieu, daaronder wordt
verstaan de door mensen gebouwde en ingerichte omgeving (steden, dorpen, wegen
etc.); de aantasting betreft hier o.a. snelweg langs een woonwijk, flatgebouw vlak voor
eengezinswoningen; 2 het sociaal leefmilieu, daaronder wordt verstaan de maatschap-
pelijke omgeving (de mens als omgeving voor de mens); de aantasting betreft hier o.a.
geluidsoverlast, stankoverlast, geestelijke terreur; 3 natuurlijk leefmilieu, de levende en
dode natuur Qandschap, flora, fauna, lucht en water); de aantasting hier is vervuiling,
uitputting en vernietiging. Over milieu en de aantasting ervan in de betekenis van het
natuurlijk leefmilieu gaat het in dit onderzoek.

' Auteur stelt dat het menselijk handelen het milieu altijd beïnvloedt. Pas wanneer
door deze beïnvloeding schadelijke effecten ontstaan is er sprake van milieubederF.
Deze heeft twee kanten, milieuverontreiniging en milieuaantasting. De aantasting is dan
nog te onderscheiden in milieuverlies en uitputting van grondstoffen.
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'Met een cri de coeur (over het verdwijnen van diersoorten):
tussen 1 S00 en 1850 verdween er één soort per 10 jaar;
tussen 1850 en 1950 verdween er één soort per jaar;
anno 1990... verdwijnen er tien soorten per dag;
omstreeks 2000... verdwijnt er een soort per uur;
tussen 1975 en 2000 verdwijnt 2001o van alle soorten;
over het jaar 2100 durven we niet denken.' (V.d.Klinken 1991)

Ik wil hier niet dieper ingaan op de zorgwekkende situatie van het natuurlijk
leefmilieu. Noch gaat het mij om de oorzaken en ook niet om de mogelijke
oplossingen. Daarvoor is de problematiek te ingewikkeld en zijn de oplossingen
te divers. Het is beter daarvoor andere literatuur te raadplegen, met name de
rapporten van de Club van Rome (Meadows 1972; Scholder 1973; Mesarovic
1974; Herrera 1978; Barney 1981; King 1991; Meadows 1992). Mij staat een
andere benadering voor ogen: een die op bezinning is gericht.

De milieucrisis kan vanuit drie vlakken van het menselijk handelen worden
benaderd: het technisch-natuurwetenschappelijk vlak, het politiek-maatschappe-
lijk-ecologisch vlak en het sociaal-culturele vlak; dit laatste bevat het individueel
en collectief bewustzijn (Remmert 1976; Liedke 1979; Zweers 1984; Moltmann
1989; Blans 1991). De tijd is voorbij dat het milieuprobleem beschouwd werd
als slechts een technisch mankement van onze samenleving, dat door technische
en politieke maatregelen tot een oplossing gebracht zal worden. De milieucrisis
kan niet verengd worden tot een natuurwetenschappelijk-technologisch pro-
bleem, zodat alleen op dat terrein de oplossing gevonden zou moeten worden.
Ook kan niet alle verantwoordelijkheid gelegd worden bij de politiek. De milieu-
crisis is niet een zaak die zich alleen op macrostructureel vlak afspeelt. Zij vindt
evenzeer plaats in het denken en handelen van de individuele mens. Deze moet
daarom ook op zijnlhaar verantwoordelijkheid worden aangesproken. De milieu-
crisis is een probleem dat zich op alle drie terreinen manifesteert. De problema-
tiek moet dan ook op alle drie terreinen aan de orde gesteld worden. Met andere
woorden: allerwegen dringt het besef door dat het hier gaat om een zeer complex
probleem dat sterk verweven is met onze cultuur en vooral met onze wijze van
denken over en benaderen van de natuurlijke werkelijkheid waarin wij leven en
waarvan wij zelf onderdeel zijn. De oplossing van de milieuproblematiek vereist

niet alleen een verandering van de structuur van de samenleving (Commoner
1971; Mesarovic~Pestel 1974; Tinbergen 1976; Hoefnagels 1979; Zellentin
1979; J~nicke 1981) maar ook een verandering van de cultuur, de opvattingen
over en het handelen van mensen ten aanzien van de natuurlijke werkelijkheid
(Schumacher 1973; Dubos 1983; Skolimowski 1985).

Ik richt mijn aandacht op het derde vlak, dat van het denken over de natuur-
lijke werkelijkheid. Ik leg mij in het volgende toe op een benadering van de pro-

blematiek vanuit de kant van het denken over de verhouding mens en natuur.
Immers als de wijze waarop de mens de natuur benadert en ermee omgaat aan de
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basis ligt van de milieuproblematiek, dan kan een fundamentele bezinning hierop
een bijdrage leveren aan mogelijke oplossingen. Zweers geeft aan dat de
milieuproblematiek ook en misschien wel vooral een zaak van de filosofie is,
juist omdat ondanks inspanningen op het technische vlak, de situatie alleen maar
dramatisch verslechtert (Zweers 1984). Ik kom hier bij de cognitief-hermeneuti-
sche dimensie van de context. Blans zegt hiervan `...dat wij de problemen pas
goed tegemoet kunnen treden als we ook nadenken over de fundamentele
levensovertuigingen, waardebepalingen of grondhoudingen die zo worden
genoemd precies omdat ze aan onze houding ten opzichte van leven en natuur
ten grondslag liggen' (Blans 1991, 4).' Deze waardebepalingen sturen bewust of
niet-bewust het menselijk handelen. De vraag is dan: op welke waarden met
betrekking tot de mens, het milieu, de natuur, de aarde oriënteren mensen zich
als zij met die natuur omgaan? En vanuit een christelijke invulling van deze
waardebepalingen: hoe gaat de mens vanuit de christelijke scheppingsgedachte
om met de aarde? Daarmee is gezegd dat in deze studie de scheppingstheologie
als bijbels-christelijke zinverlening aan natuur en aarde aan de orde komt (in
hoofdstuk II). In het onderhavige hoofdstuk worden maatschappelijk culturele
ontwikkelingen beschreven die de achtergrond vormen van het moderne denken
over natuur en milieu.

1 Modernisering

Centraal in de analyse van de indirecte context staan het ecologisch bewustzijn
van hetindividu en de veranderingen die zich hierin hebben voorgedaan. Deze
veranderingen kenschets ik met de term ontecologisering5. Daaronder versta ik
het maatschappelijk proces van ontwaarding van de natuur. De vraag die aan de
orde is, is die naar het verstaan van dit proces van ontecologisering. Is er een
theoretische verklaring te vinden voor dit proces?

Ik denk dat deze verklaring gevonden kan worden in het begrip modernise-
ring, dat in de sociologie gehanteerd wordt als een theoretische verklaring voor
de maatschappelijke processen die zich in onze samenleving voltrekken. In het

' De rol van het milieubewustzijn voor de oplossing van de milieucrisis wordt ook in
de politiek steeds meer onderkend: zie onder andere het document van de iJNCED
conferentie in Rio de Janeiro 1992, beginsel 10 (Handvest voor de Aarde 1992).

5 De term ontecologisering gebruik ik naar analogie van de tegenwoordig gebruikte
uitdrukking `ecologisering van het wereldbeeld' (Zweers 1995). Ik wíl er tevens mee
aangeven dat de vanzelfsprekende eenheid van mens en natuur onder invloed van de
modernisering is verbroken. De term duidt verder op noties als antropocentrisering van
het wereldbeeld en de daarmee verbonden object subject scheiding, zoals beschreven
wordt in hoofdstuk II, en de instrumentalisering van de natuur die daarvan het gevolg
is. De term duidt niet op het tegendeel van een utopie, zij is slechts beschrijvend
bedoeld.
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volgende wil ik duidelijk maken dat ook ontecologisering vanuit dit begrip

theoretisch te begrijpen valt.
Onder modernisering versta ik: het maatschappelijk proces waarbij de mens

zijn leefwereld steeds meer begrijpt en vorm geeft vanuit zijn rationaliteit. De
leefwereld bestaat uit de objectieve wereld, d.i. de natuur, de sociale leefwereld,

d.i. de samenleving van mensen, en de subjectieve wereld, d.i. het individu zelf.

Met het begrijpen van elk van deze drie werelden hangt een eigen vorm van
rationaliteit samen. De instrumentele rationaliteit zoekt in de objectieve wereld

naar de objectieve geldigheid van de feiten: waarheid. De normatieve rationali-
teit zoekt in de sociale wereld van mensen naar de geldigheid van de normen en

waarden die de relaties tussen mensen bepalen: juistheid. Met de subjectief

expressieve rationaliteit beoordeelt het individu authenticiteit van denken en
doen (Habermas 1981, Bdl 324-326).

Dit proces van modernisering speelt zich af op alle velden van de maatschap-
pij: het economisch, politiek, sociaal en cultureel veld. Deze kunnen telkens naar
drie niveaus onderscheiden worden: macro-, meso- en microniveau. Ontecologi-

sering nu is te beschouwen als een bepaalde vorm van modernisering van de

leefwereld, en wel toegespitst op de natuur, waarvan de kern ligt op het cultureel

vlak: de waardeoriëntatie op natuur en mens.
Toegepast op de problematiek van het natuurlijk milieu ligt het, gezien vanuit

het doel van dit onderzoek, het meest voor de hand dat ik de sociaal-culturele
situatie als context van het individu beschrijf. Hierbij komen vanuit de microsi-

tuatie van het individu relevante aspecten van het meso- en macroniveau aan de
orde.

2 Ontecologisering

Ontecologisering (Zweers 1995) in de betekenis van ontwaarding van het na-
tuurlijk leefmilieu is een aspect van modernisering van de samenleving, welke

uiteengelegd is als economische, politieke, sociale en culturele modernisering. In

het volgende laat ik zien hoe ontecologisering op deze velden gestalte krijgt. Het

gaat hierbij om processen van toenemende rationalisering, waarbij de mens

steeds meer controle krijgt over de natuur, de maatschappij en zichzelf als indivi-
du, hetgeen tot gevolg heeft dat er een steeds grotere afstand groeit tussen de

mens en zijn natuurlijke leefwereld.
In de economische modernisering gaat het om de verdeling van de schaarse

goederen. Hieronder wordt niet meer alleen de grond begrepen, het land - zoals

in de agrarische samenleving - maar vooral ook het kapitaal en de kapitaalgoede-
ren. Niet meer de wetten van beschikbaarheid en behoefte, maar de wetten van
aanbod en vraag en van het rendement van de verhouding tussen deze bepalen de
verdeling. De economische ontwikkeling geeft een toenemende vertechnisering

en industrialisering te zien, gepaard gaande met een toenemende differentiëring

van arbeidstaken en arbeidsverdeling. Schaalvergroting en uitbreiding van
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vertechnisering en industrialisering naar ook de agrarische sector zijn het gevolg.
Natuur is ook nog slechts een kapitaalgoed. Schaalvergroting en rendements-
denken hebben directe gevolgen voor de natuur. Het gebruik van de natuur is
steeds grootschaliger geworden en dit gebruik valt onder de wetten van rende-
ment: het gebruik moet winst opleveren. Grootschalig grondstoffengebruik doet
de natuurlijke bronnen uitputten, fossiele energiebronnen worden onbeperkt
ingezet. Tegelijk worden alle overbodige afvalstoffen onbeperkt in de natuur
teruggezet, hetgeen leidt tot ernstige vervuiling van grond, water en lucht. De
natuur heeft in dit alles slechts gebruikswaarde. De oorspronkelijke verweven-
heid in en betrokkenheid op de natuur van de mens is verworden tot een verhou-
ding van instrumentaliteit. Het handelen en denken met betrekking tot de natuur
wordt geleid door de instrumentele rationaliteit: op welke wijze kan zo effectief
mogelijk met het oog op het behalen van het gewenste optimale effect de natuur
ingezet worden? In plaats van een sabbatjaar voor de grond in te voeren, wordt
de grond in vier seizoenen viermaal productief gemaak[. Bossen worden afge-
brand om landbouwgrond te verwerven. Uitgeputte grond wordt langzaam tot
woestijn. Toegespitst betekent dit dat het handelen, voor zover dit gevolgen
heeft voor de natuur c.q. het milieu, geleid wordt door de vraag hoe gewenste
effecten bereikt kunnen worden met zo min mogelijk schade voor respectievelijk
zo groot mogelijke bescherming van de natuur. Schade en bescherming als
gevolg van handelen kunnen objectief worden vastgesteld. Ecologisch handelen
is hier vooral technologisch-ecologisch handelen, waarbij als principe geldt dat
schade hersteld kan worden en bescherming betekent dat de natuur gemanipu-
leerd wordt. Ontecologisering betekent hier op microniveau dat de natuur niet
mijn zorg is, maar grondstof voor de industrie (Hermans 1986, 97 e.v.).

De politieke modernisering sluit nauw aan bij de economische modernisering.
De grootschaligheid van de economie heeft mondiale proporties aangenomen.
Steeds meer bedrijven breiden zich uit over de lands- en continentsgrenzen heen
en worden zelf economische wereldmachten. Deze mondialisering vereist een
internationalisering van het politieke bestel dat erop gericht is de wereldecono-
mie middels politieke samenwerking en stabiliteit te beheersen. De Europese
Unie is direct gericht op de beheersing van de stabiliteit van de Europese econo-
mie. Economische problemen worden op grote internationale conferenties aan de
orde gesteld (G7 top). Deze vergroting van de dimensies van de politiek maakt
dat de kiezers van een land steeds minder zicht hebben op politieke besluitvor-
ming. De relatie tussen de eigen stem op een nationale politieke partij en de
besluiten, die op Europees en mondiaal niveau genomen worden, wordt steeds
ondoorzichtiger. De kiezer voelt steeds meer de eigen machteloosheid. Een
steeds lagere opkomst voor gemeentelijke, provinciale en vooral Europese ver-
kiezingen in die landen waar geen opkomstplicht geldt, is het gevolg. Met be-
trekking tot de milieuproblematiek doet zich ook een mondialisering voor.
Steeds duidelijker wordt dat milieumaatregelen alleen maar effectief genomen en
uitgevoerd kunnen worden als zij internationaal gedeeld worden. De conferentie
van Rio de Janeiro is daar een voorbeeld van (Agenda 21 1992). Tegelijk blijft
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er daar in de compromisbesluitvorming nog maar weinig zichtbaar van de
ecologische uitgangspunten van de eigen politieke opstelling. De ecologische
problematiek dreigt eveneens te verdwijnen onder het geweld van de nationale
en internationale econonusche belangen. De kiezer voelt zich steeds machtelozer
worden ten aanzien van het vraagstuk van het milieu. Dit is van invloed op zijn
eigen houding met betrekking tot de milieuproblematiek. Ontecologisering
betekent hier op microniveau dat de natuur niet mijn zorg is maar voorwerp van
beleid van de overheid. ` Het is de regering die maatregelen moet nemen voor het
behoud van het milíeu'.

De sociale modernisering heeft betrekking op de werkelijkheid van de men-
selijke relaties. Ik reken hiertoe ook de relatie van de mens tot de natuur. Sociale
modernisering leidt tot grootschaligheid van betrekkingen tussen mensen: urba-
nisering. Vanwege de verwachte werkgelegenheid trekt een steeds groter deel
van de wereldbevolking naar de grote stad en leeft er in anonimiteit. Sociale
relaties worden primair beheerst door de functionaliteit ervan. De vraag naar het
juist zijn van de waarden en normen, waardoor relaties geleid worden, wordt
door deze functionaliteit verdrongen. Binnen het sociale domein wordt steeds
meer de instrumentele rationaliteit gehanteerd: juist is wat mogelijk is en effec-
tief. Functionalisering en anonimisering doen mensen van elkaar vervreemden.
Gezamenlijke verantwoordelijkheden worden alleen nog maar gedeeld als zij het
individu iets opleveren. ` Voor het milieu ga ik alleen maar de straat op als het
mij iets oplevert. Voor het milieu wil ik alleen iets doen als het mij niets kost'.
Tegelijk met de schaalvergroting is een ontwikkeling van privatisering zichtbaar.
Het kleinste samenlevingsverband, dat van gezin en partnerrelatie, wordt tot zijn
kernfunctie teruggebracht en ontdaan van zijn sociale verbanden. ` Ik leef voor
mijn gezin. Dat is de plek waar ik weer op adem kan komen, om mij weer op te
laden voor het werk in de buitenwereld'. Voor het milieuvraagstuk betekent dit
dat ook de verantwoordelijkheid voor het natuurlijk leefmilieu geprivatiseerd
wordt. `Een beter milieu begint bij jezelf', is de reclameslogan van de overheid.
Maar tegelijk leggen de individuele burgers de verantwoordelijkheden elders, bij
de overheid en de industrie. Ontecologisering betekent hier dat de directe band
die de mensen met de natuur in hun woonomgeving hebben door urbanisering
verbroken is. De natuur is buiten het directe gezichtsveld gekomen en voor zover
zichtbaar is zij slechts `vercultuurlijkt' aanwezig in de tuin, op het balkon of in
de kantoortuin. De natuur is niet natuurlijk meer, maar behoort tot het vrijetijds-
domein of tot de versiering van het dagelijks leven. Ontecologisering betekent
hier op microniveau dat de natuur nog slechts mijn privé-natuur is en daarom
mijn privé-zorg.

Schaalvergroting en differentiëring op het culturele vlak ten slotte hebben
geleid tot een enorme toename en pluralisering van cultuuruitingen. Allerlei
vormen van cultuur en subcultuur hebben zich onafhankelijk van elkaar ontwik-
keld. De daarmee zich identificerende groepen van de bevolking hebben zich
eveneens van elkaar onderscheiden. De vroegere sociale onderscheiden tussen
standen zijn vervangen door subculturen. Er heeft zich bijvoorbeeld een eigen
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jeugdsubcultuur ontwikkeld, die sterk gedifferentieerd is o.a. volgens allerlei
muziekstromingen (Weinstein 1994). Tegelijk is er sprake van een toenemende
culturele en religieuze pluralisering. Allochtone culturen en religies beginnen
steeds meer in de samenleving zichtbaar te worden. Er is niet meer één cultuur,
één taal, één religie, één politiek beginsel, één ethiek, waardoor de samenleving
haar eenheid kan bewaren. Er is dus ook niet één opvatting over omvang, oorza-
ken, gevolgen en oplossingen van de milieuproblematiek. Nog slechts de proce-
durele norm van de cornmunicatie, waarin het debat plaatsvindt over de relevan-
tie van gezamenlijke waarden en normen, vormt een eenheidsbeginsel voor de
samenleving (V.d.Ven 1993). Voor allerlei onderwerpen wordt een maatschap-
pelijk debat voorgesteld alvorens er op politiek niveau over geoordeeld kan
worden. Onderwerp van dit maatschappelijk debat is onder andere ook de mi-
lieuproblematiekG. Culturele modernisering loopt het gevaar uit te monden in een
collectief en individueel zinverlies. Vraagstukken van zin en zinloosheid beho-
ren tot de ervaring van alledag. Vraagstukken van abortus, euthanasie en suïcide
confronteren de mens met de grenzen van leven en dood, daar waar uiteindelijke
zin beleefd wordt of juist niet meer beleefd kan worden. Ook de confrontatie met
de gevaren die de natuur bedreigen, de overbevolking, de vervuiling door het
autoverkeer, de uitputting van natuurlijke energiebronnen plaatst de mens voor
de vraag naar het overleven van de aarde en de mensheid. In steeds mindere mate
lijkt de moderne mens deze confrontatie aan te durven en worden de vraagstuk-
ken benaderd op een instrumenteel-rationele wijze, waarbij de categorieën nut en
effectiviteit voorop staan, veeleer dan zin. Ontecologisering betekent dat de band
die er is tussen mens en natuur niet meer vanuit de categorie zin verstaan wordt.
Het is moeilijk geworden een persoonlijke zinvolle betekenis aan de natuur te
geven. Zin als sociale categorie dreigt in dit verband te verdwijnen (V.d.Ven
1993, 26).

He[ proces van modernisering heb ik in termen van rationalisering omschre-
ven als dat proces waarbij de mens zijn denken en handelen ten aanzien van de
wereld onderwerpt aan een rationele toetsing op basis van criteria; ik heb dit
proces betrokken op de vier velden van de maatschappelijke leefwereld: het
economisch, politiek, sociaal en cultureel veld. Ik heb aangegeven dat moderni-
sering binnen deze velden, toegespitst op het omgaan met de natuur, leidt tot
ontecologisering. Op het economisch vlak betekent ontecologisering de instru-
mentalisering van de natuur. Op het politieke vlak betekent ontecologisering het
ontstaan van milieumachteloosheid. Op het sociale vlak betekent ontecologise-
ring vervreemding van de natuur en in cultureel opzicht leidt ontecologisering tot
het loskoppelen van zinervaring en natuur.

In de volgende paragraaf wordt ontecologisering beschreven op een afzonder-
lijk vlak van culturele modernisering, namelijk secularisering.

6 De Brede Maatschappelijke Discussie over deze problematiek is van start gegaan in
juni 1981. Een ander voorbeeld is het Nationaal Kennisdebat dat in 1996 op Internet
gevoerd werd.
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3 Ontecologisering en secularisering

Het proces van modernisering wordt ook zichtbaar in de positie en betekenis van

geloof en levensbeschouwing in de samenleving. Modernisering wordt hier

aangeduid met de term secularisering. Hieronder versta ik: het maatschappelijk

proces van vermindering van de invloed van de kerkelijke, religieuze en levens-

beschouwelijke factor op het culturele vlak van de maatschappij. Op dat vlak

vervullen geloof en levensbeschouwing in empirische zin drie functies: meaning,

belonging en salience (Geerts 1975; Felling~PeterslSchreuder 1991). Ik beschrijf

secularisering en ontecologisering in verband daarmee naar deze drie functies.

De functie van betekenis geven - meaning - houdt in dat religie een interpreta-

tie geeft van de uiteindelijke vragen die mensen bezighouden: de vragen naar

zin, lijden en kwaad. Tot deze vragen reken ik ook de vragen naar de menselijke

persoon, naar de ander, naar de toekomst en naar de natuur. Hermans (1993)

spreekt hier van contingentievragen. De optiekentheorie die ontwikkeld is ten

behoeve van het schoolvak levensbeschouwing maakt voor de formulering van

doelen van levensbeschouwelijk onderwijs gebruik van zes zin- of levensvragen

(Rijksen 1987; Segers 1987; Eijkman z.j.; V.d.Tuin 1991; Geurts 1997). Dit zijn

vragen die opkomen wanneer mensen zich geconfronteerd weten met de eindig-

heid en gebrokenheid van het bestaan. Contingentievragen staan uit op een

antwoord, maar gaan tevens aan die antwoorden voorbij, omdat zij nooit een

afdoend antwoord kunnen krijgen. `Antwoorden' op contingentievragen kunnen

daarom beter gezien worden als pogingen om betekenis te geven aan fundamen-

tele bestaanservaringen. Wanneer ervaringen betekenis hebben, ook al zijn deze

voorlopig, kunnen zij een plaats krijgen in het leven van mensen.
Secularisering op het punt van betekenis geven betekent in empirische zin

afname van het geloof in een bovennatuurlijke orde als mogelijk antwoordper-

spectief op contingentievragen. Mensen zijn niet langer in staat of hebben niet

langer de behoefte het ontstaan en de betekenis van de werkelijkheid en de mens

te verstaan vanuit een transcendente of bovennatuurlijke orde. Immers rationali-

sering betekent dat de mens de werkelijkheid benadert vanuit zijn rationaliteit.

Dit betekent onttovering van de wereld in al haar aspecten. Alle geheimen die

eens aan God waren toebedeeld zijn Hem afgenomen. De mens heeft de wereld

zelf in handen genomen. En dit impliceert ontsacralisering van de werkelijkheid.

Er zijn geen heilige plekken, bomen en verschijnselen meer. God is niet meer

nodig om de wereld te verklaren. God is alleen nog maar daarboven, daarbuiten,

absoluut transcendent. De mens is volledig verantwoordelijk voor zijn eigen

wereld. God is God geworden en de wereld is wereld geworden. Gogarten ziet

secularisering als het legitiem gevolg van het christelijk geloof (Gogarten 1948,

26). Historisch is dit gefundeerd in de joodse scheppingsverhalen. God heeft de

wereld geschapen. Hij heeft haar goed geschapen, de wereld zoals deze behoort

te zijn. Hij heeft de aarde buiten zichzelf geplaatst en haar daarmee ontgodde-

lijkt. Daarmee wijkt deze scheppingsopvatting af van de andere scheppingsmy-

thologieën. De mythologische mens weet zich overgeleverd aan de werkelijkheid

12



die hem omgeeft. Deze alomvattende werkelijkheid is meteen de goddelijke
werkelijkheid. De verhouding van de mens tot God en tot Zijn wereld zijn voor
de mens in elkaar verweven (Van Waelderen 1969, 361). God heeft de aarde met
Zijn woord naar Zijn eigen inzicht en beeld geschapen. Daarmee heeft Hij Zich-
zelf buiten Zijn Schepping geplaatst. Hij heeft de mens de opdracht gegeven
deze wereld te beheren en te bewerken opdat deze tot voltooiing gebracht wordt.
En zozeer heeft God de wereld aan de menselijke vrijheid toevertrouwd en aan
hem overgelaten, dat de mens tegen God kon opstaan en de wereld naar eigen
inzicht ging beheren en deze voerde tot wat zij nu is. Daarmee is de wereld
verwereldlijkt (Cox 1966; Metz 1969). Theologisch fundeert Gogarten de secu-
larisering in het optreden van Jezus, die dit onderscheid tussen God en wereld
bevestigt. Het is het onderscheid tussen `in geloof' het leven leven dat van God
ontvangen is en `in vertrouwen' op de wereld leven en daardoor aan de wereld
overgeleverd zijn (Van Waelderen 1969, 337). Het christelijk geloof haalt God
en wereld uit elkaar, maakt elke identiteit onmogelijk. Het betekent affirmatie
van de bovenwereldlijkheid van God en daarmee de totale ontgoddelijking van
de wereld: alleen God is God en de wereld is wereld.

Ontecologisering vanuit seculariseringsperspectief betekent dat de natuur niet
meer de betekenis van Schepping krijgt. Haar bestaan en ontstaan wordt niet met
het geloof in een Schepper verbonden. In dit opzicht lijkt de scheppingsidee te
moeten concurreren met de evolutieleer en het tegen haar af te leggen. De ontsa-
cralisering van de aarde maakt dat de wereld gedacht wordt als volledig ter
beschikking van de mens bedoeld: hominisering van de wereld (Metz 1969). De
natuur is daarmee onttoverd en verzakelijkt, tot object geworden, heeft geen
eigen waarde, is niet heilig meer. De natuur is niet God, maar door God gescha-
pen en aan de mens ter beschikking gesteld. Ontzag voor de goddelijke natuur
heeft plaats gemaakt voor onderwerping en manipulatie van de natuur, hetgeen
resulteert in uitbuiting, vervuiling en vernietiging. In het volgende hoofdstuk
wordt in verband hiermee de term exclusief antropocentrisme uitgewerkt.

De tweede functie van religie en levensbeschouwing - belonging - is dat
mensen zich beschouwen als behorend tot een bepaald religieus gelegitimeerd
sociaal verband. De functie van de kerk is dat zij mensen rond een bepaalde
overtuiging bij elkaar brengt. In dit opzicht kan de kerk als een vereniging met
alle daarbij behorende functies van een vereniging gezien worden (V.d.Ven
1993). Kerkelijk lidmaatschap betekende tevens dat men, als men van andere
verenigingen lid was, in een kerkelijk sociaal netwerk leefde. Immers deze
verenigingen waren confessionele verenigingen waar men andere kerkleden
ontmoette. Het kerkelijk lidmaatschap had een omvattend karakter en speelde
door alle facetten van het dagelijks leven heen: van de wieg tot het graf. Juist
vanwege het omvattende karakter van het kerkelijk lidmaatschap werden vraag-
stukken van het leven als vanzelfsprekend vanuit het christelijk levensbeschou-
welijk kader met voorgegeven antwoorden benaderd en opgelost. Voor elk
maatschappelijk en persoonlijk probleem had de kerk wel een oplossing of bood
zij hulp bij het vinden van een oplossing.
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Secularisatie betekent hier een afname van het behoren tot religieuze instituties.
Indicaties hiervoor zijn de ontkerkelijking en de ontzuiling. Onderzoek toont aan
dat kerkbetrokkenheid, zowel de praktische deelname als de daarbij behorende
geloofshouding, in alle opzichten afneemt. Dit is niet alleen het geval onder
ouderen. De snelheid van ontkerkelijking onder jongeren doet het vermoeden
ontstaan dat de kerk binnen afzienbare tijd nog slechts een marginale positie
heeft (BeckerNink 1994). De invloed van het christendom op het totaal van de
samenleving is jarenlang zichtbaar geweest in de verzuiling van de maatschappe-
lijke instituties. De (christelijke) levensbeschouwing realiseerde haar doelstel-
lingen ook in een eigen krant, een eigen radio-omroep, eigen scholen, eigen
ziekenhuizen, eigen jeugdverenigingen, eigen zangkoren, een eigen vakvereni-
ging enzovoort. In de loop van de laatste decennia is de verzuiling in een snel
tempo afgebroken. Het snelst en meest radicaal is dit gegaan in die maatschappe-
lijke sectoren die het verst verwijderd staan van de kerndoelen van een levensbe-
schouwing, zoals de vrijetijdsverenigingen, maatschappelijke dienstverlening en
ziekenzorg. Bij vooral het onderwijs en ook de media is de verzuiling nog steeds
sterk. Maar daar is vaak sprake van een `papieren verzuiling', d.w.z. een discre-
pantie tussen institutionele verzuiling en attitudinale verzuiling, waarbij de
zuilinstitutie het contact met zijn bron verloren heeft en in een ideologisch va-
cuum terecht is gekomen (Thurlings 1978; Van Kemenade 1981). Hei gevolg
van ontkerkelijking en ontzuiling is dat het maatschappelijk midden, - de inter-
mediaire structuren tussen het macroniveau van de staat en het microniveau van
de primaire leefsituatie - dat als sociaal vangnet dienst deed, is weggevallen (V.
Gennep 1989, 246 e.v.). Mensen moeten voor hun vragen en problemen zelf
oplossingen zoeken; vanzelfsprekende oplossingen worden niet meer aangedra-
gen, mensen moeten zelf kiezen. Ontzuiling en ontkerkelijking hebben verder tot
gevolg privatisering en verkerkelijking van geloof en levensbeschouwing. Met
het verdwijnen van de invloed van het christendom uit allerlei maatschappelijke
organisaties is het geloof steeds meer in de privé-sfeer teruggedrongen. Enerzijds
betekent dit, dat individuele leden van de kerk zelf gestalte dienen te geven aan
hun opvattingen binnen hun eigen maatschappelijk functioneren. Zij kunnen zich
niet meer verschuilen achter de grondslag van een of andere maatschappelijke
organisatie. Geloof is daarmee een individuele nauwelijks nog maatschappelijk
betrokken opgave geworden. Anderzijds heeft de ontzuiling tot gevolg, dat
geloof en levensbeschouwing werden teruggedrongen tot iets wat je binnen de
grenzen van het eigen levensbeschouwelijk instituut, c.q. de kerk doet. In het
proces van institutionele differentiëring is de kerk een partner naast andere
partners, een medespeler naast andere spelers in de maatschappij. Niet langer
heeft zij een samenbindende functie. Vandaar dat er gesproken kan worden van
verkerkelijking van geloof. Geloof komt alleen nog maar voor in combinatie met
een feitelijk en actief kerklidmaatschap. En de groep mensen voor wie dat op-
gaat, wordt steeds kleiner (Felling~PeterslSchreuder 1986). De toenemende
culturele, levensbeschouwelijke en religieuze pluralisering van de samenleving
versterkt dit beeld alleen nog maar. Elke geloofsgemeenschap trekt zich steeds
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meer terug op zichzelf, ondanks het streven van de Raad van Kerken om het
gesprek tussen de kerken te stimuleren; dit betreft vaak slechts de christelijke
geloofsgemeenschappen. Deze processen van privatisering en verkerkelijking
hebben tot gevolg dat geloof aan de rationele communicatie onttrokken wordt en
nog slechts een persoonlijk gekleurde ervaring is. De relevantie van geloof en
levensbeschouwing voor allerlei maatschappelijke vraagstukken, inclusief het
milieuvraagstuk wordt nauwelijks nog gezien, en als de kerk vanuit haar
beslotenheid spreekt over maatschappelijke vraagstukken wordt dit vaak opgevat
als veroordeling en als zodanig niet relevant voor de maatschappelijke discussie.

Ontecologisering betekent hier dat het milieuvraagstuk niet als vanzelfspre-
kend vanuit het kerklidmaatschap aan de orde wordt gesteld en opgelost. Pas laat
hebben de kerken zich het milieuprobleem aangetrokken. Ontecologisering
betekent dat het vraagstuk van het milieu, voor zover het vanuit kerkelijk per-
spectief aan de orde wordt gesteld, een privé aangelegenheid is geworden. En dit
gebeurt in de beslotenheid van de kerk. Zo is het conciliair proces een sterk
binnenkerkelijke aangelegenheid gebleven, waarbij de deelname ook niet erg
groot was (Bos 1990; Schennink 1992). Pluralisering maakt het nog moeilijker
om een gezamenlijke oplossing vanuit geloof en levensbeschouwing te vinden
voor de verstoorde relatie van mens en natuur.

De derde functie van religie - salience - is dat zij van betekenis is voor maat-
schappelijke vraagstukken. Religie en levensbeschouwing hebben een maat-
schappelijke functie. De verzuiling heeft aangetoond dat religie op tal van maat-
schappelijke aangelegenheden van invloed was en vaak een voortrekkersrol
gespeeld heeft. Ziekenzorg, ouderenzorg, sociale zorg en onderwijs zijn in het
verleden door de kerk geëntameerd en lange tijd verzorgd. Nog steeds is in
Nederland het onderwijs voor het grootste deel confessioneel georganiseerd.
Ook de ziekenzorg wordt nog voor het merendeel in confessionele ziekenhuizen
gedaan. Niet alleen concrete maatschappelijke problemen werden direct vanuit
de levensbeschouwing aangepakt, maar ook morele vraagstukken werden als
vanzelfsprekend vanuit kerk en religie opgelost. Dit valt t~ illustreren aan de
ontwikkelingen in de pedagogiek. Deze heeft zich ontwikkeld van een deductie-
ve pedagogiek, waarin doelen van opvoeding en onderwijs rechtstreeks aan
religieuze mensopvattingen werden ontleend, naar een meer inductieve pedago-
giek, waarin doelen van opvoeding en onderwijs binnen het perspectief van de
pedagogiek zelf worden ontwikkeld, waarna ze in tweede instantie in het per-
spectief van religieus antropologische opvattingen worden geplaatst: door Van
der Ven benoemd met kritische convergentie (V.d.Ven 1982). Secularisatie
betekent hier afname van de saillantie van geloof en levensbeschouwing.

Ontecologisering betekent dat het vraagstuk van milieu niet direct verbonden
wordt met religieus antropologische opvattingen over natuur en Schepping. De
aandacht van de kerk voor de vraagstukken van natuur en milieu is niet vanzelf-
sprekend en ook niet onproblematisch. Exponent hiervan is het in 1983 door de
Wereldraad van Kerken ingezette `Conciliair proces voor Vrede, Gerechtigheid
en Integriteit van de Schepping'. Het derde aspect van dit conciliair proces is
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opgevat als kerkelijke en gelovige aandacht en verantwoordelijkheid voor natuur
als Schepping. In officiële kerkelijke documenten is nog steeds niet veel van
deze aandacht terug te vinden. In de `Katechismus voor de Katholieke Kerk'
(1995) wordt enige aandacht aan de problematiek gewijd. Wie het trefwoord
milieu erin opzoekt wordt naar Schepping verwezen. Het begrip natuur komt in
de index niet voor. Eerbied voor de Schepping is wel een thematiek die aan de
orde komt bij de behandeling van het zevende gebod. Zij wordt echter niet
geplaatst in het kader van de bedreiging van de natuur en Schepping door de
mens. Ook de theologische aandacht voor de natuur, zoals deze in ecologische
theologie tot uitdrukking komt is van recente datum. Het theologisch traktaat
bevat wel een onderdeel over de natuur, maar dan vanuit haar onderscheid met
de mens, die er superieur aan is. Ook binnen het scheppingstractaat gaat het niet
over de houding van de mens ten opzichte van de natuur. Immers geloof heeft
steeds betrekking gehad op de articulatie van de wijze, waarop de mens zich in
de werkelijkheid ervaart. Van daaruit expliciteert hij de daarin ervaren transcen-
dentie. Natuur is slechts de context waarin die transcendentie beleefd wordt, en
waarin die articulatie gedaan wordt. Natuur is dus steeds louter in haar verwij-
zing naar de mens in gelovige uitspraken opgenomen. Ook binnen de religieuze
educatie is de aandacht voor het vraagstuk van de bedreigde natuur vrij recent
(Hermans 1986). Nu is deze late en wat onhandige aandacht voor de milieupro-
blematiek van de kant van kerk en theologie niet zo verwonderlijk. In het begrip
diaconie wordt de dienst van de kerk aan de wereld vooral opgevat als de dienst
van de kerk aan de mens in de wereld. De uitbreiding van de betekenis van
diaconie naar de dienst aan de Schepping als geheel is niet vanzelfsprekend.
Daarover gaat het in hoofdstuk III.

4 Waardering van het proces van modernisering

In het bovenstaande heb ik modernisering en secularisering beschreven vanuit
één aspect ervan, ontecologisering. Op economisch vlak betekent ontecologise-
ring de instrumentalisering van de natuur, op het politieke vlak betekent onteco-
logisering het ontstaan van milieumachteloosheid, op het sociale vlak betekent
ontecologisering vervreemding van de natuur en in cultureel opzicht leidt onte-
cologisering tot scheiding van mens en natuur (subject en object) en tot het
loskoppelen van zinervaring en natuur. Toegespitst op secularisering heb ik voor
de functie van religie als meaninR aangegeven dat ontecologisering betekent dat
de natuur niet (meer vanzelfsprekend) als Schepping beleefd wordt. Voor de
functie van belonging betekent ontecologisering dat het milieuvraagstuk in
levensbeschouwelijk opzicht een privé-aangelegenheid is geworden en nog
slechts binnen de kerk levensbeschouwelijk aan de orde gesteld wordt. Voor de
functie van salience betekent ontecologisering dat het milieuprobleem maat-
schappelijk niet meer mede vanuit een levensbeschouwelijk perspectief benaderd
wordt.
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Hoe moet deze in het voorgaande beschreven ontwikkeling van onze samen-
leving gewaardeerd worden? Is er nu de diagnose van een ziektebeeld geschil-
derd en moet er een therapie ontwikkeld worden? En waar moet die therapie zich
op richten? Laat ik vooraf stellen dat het proces van rationalisering en differen-
tiëring een onomkeerbaar historisch proces is, een proces ook dat de mens in
staat heeft gesteld een wereld te bouwen zoals deze er nu uitziet, met al zijn
goede en slechte verworvenheden. Het proces is zodanig onomkeerbaar dat ook
de slechte kanten ervan - ontecologisering - alleen binnen het proces zelf aan-
gepakt kunnen worden. Het is niet mogelijk terug te keren naar een soort voorra-
tioneel stadium van de ontwikkeling van de mens. De term ontecologisering is
slechts beschrijvend. Er kunnen geen criteria aan ontleend worden die aangeven
hoe de ontwikkelingen moeten gaan.

Modernisering van de samenleving betekent in cultureel opzicht een atomise-
ring van die samenleving. Deze kan haar eenheid niet meer ontlenen aan geza-
menlijke waarden en normen. Zo is er met betrekking tot de milieuproblematiek
niet één eenduidige technische, economisch-politieke en filosofisch-theologische
oplossing voorhanden. Op al deze niveaus zijn er verschillende benaderingen
voor een oplossing van de problematiek. Omtrent deze benaderingen is er geen
consensus, zoals er geen consensus is met betrekking tot het niveau waarop de
oplossing vooral gezocht moet worden. In het begin van dit hoofdstuk is al
gezegd dat de oplossing op al deze niveaus tegelijk gevonden moet worden.

Als er dan geen inhoudelijke norm voor consensus gevonden kan worden dan
is er wel een formele norm: de noodzaak tot communicatie. De samenleving kan
alleen bijeengehouden worden doordat er in die samenleving communicatie
bestaat tussen de verschillende sociale, culturele en religieuze groeperingen.
Zonder communicatie is er geen begrip mogelijk voor elkaars afwijkende gedra-
gingen en gewoontes. En onbegrip is de wortel van uitsluiting en discriminatie.
Belangrijke grond voor de noodzaak tot communicatie is de democratisering van
het waarheidsstreven. De juistheid van waarden en normen wordt niet meer
bepaald vanuit overheid of kerk, gesanctioneerd door strafrecht of eeuwige
verdoemenis. Wat goed is en slecht, wordt in het maatschappelijk verkeer door
mensen zelf uitgemaakt. Criterium daarbij is vaak: wat goed is voor mij, is goed.
Democratisering van het waarheidsstreven leidt zo tot privatisering van wat goed
is en slecht. Het hedonisme als levensovertuiging is hierop gebaseerd. Communi-
catie omtrent centrale waarden en normen levert een bijdrage aan de democrati-
sering van het ethisch waarheidsstreven maar voorkomt tevens dat waarden
geprivatiseerd worden.

De laatste jaren ziet men dan ook dat vanuit de overheid een maatschappelijke
discussie omtrent belangrijke issues in gang gezet wordt. De `Brede Maatschap-
pelijk Discussie Energiebeleid' en het in 1996 gevoerde `Nationaal Kennisde-
bat', dat mede op Internet plaats vond, zijn daar voorbeelden van. Doel van deze
discussies is de communicatie zelf en de vergroting van de betrokkenheid van de
leden van de samenleving bij de problematiek. Doel ervan is niet het bereiken
van een consensus. Overigens gebruikt de overheid de discussie wel om uitein-
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delijk haar beleid vorm te geven en te onderbouwen met een zo groot mogelijke
maatschappelijke basis. Met betrekking tot het milieudebat schreef ik al dat dat
reeds eind jaren tachtig vanuit de overheid in gang is gezet. Inspraakprocedures
bij belangrijke milieugevoelige maatregelen zoals de uitbreiding van Schiphol,
de komst van de Hoge Snelheidslijn en de Betuwelijn wijzen niet alleen op het
democratisch karakter van dit soort besluitvormingsprocedures, maar geven
tevens aan dat een oplossing altijd het resultaat is van verschillende benadering-
en op verschillende niveaus. Ook vanuit de kerken wordt het gesprek tussen
gelovigen onderling en de kerkleiding gezien als belangrijke stap op weg naar
beleid. De bisschoppelijke brief omtrent vrede en veiligheid van september 1996
is tot stand gekomen na uitgebreide consultatie van de kerkgemeenschap. Ook
het bisschoppelijk spreken over het katholiek onderwijs wordt voorbereid door
een uitgebreide consultatie van de kerkgemeenschap. Het `Conciliair Proces' en
het vervolg daarvan in de thematiek `Verzoening' zoals dat door de Raad van

Kerken is geëntameerd heeft tot doel het gesprek in de kerken omtrent o.a. de
milieuproblematiek te voeren in alle lagen van de geloofsgemeenschappen.

Het in het kader van mijn onderzoek te ontwikkelen curriculum heeft tot doel
een bijdrage te zijn aan dit gesprek. Het doel is geformuleerd in termen van leren
deelnemen aan de religieuze communicatie als bijdrage aan de oplossing van het
milieuvraagstuk. De communicatie in dat cumculum staat gericht op de persoon-
lijke overtuiging en op het daarop gebaseerde persoonlijke handelen. Het per-
spectief daarbij is de saillantievergroting van religieuze overtuigingen voor een
maatschappelijke problematiek, dit is de milieuproblematiek.

Tot slot

De beschrijving van de sociaal-culturele situatie betekent een problematisering
van de indirecte context waarin de problematiek van christelijk geloof en milieu
in het kader van pastoraat en catechese aan de orde gesteld kan worden. De
problematisering houdt de constatering in dat de milieuproblematiek nauw
samenhangt met de modernisering van de westerse samenleving en dat het ge-
sprek daarover, gekoloniseerd door een instrumentele benadering, naar het privé-
domein is teruggedrongen, waarin christelijk geloof en milieuproblematiek
onverbonden zijn. De saillantie van christelijk geloof is ernstig onder druk
komen te staan. Taak van de catechese is de communicatie hieromtrent weer op
gang te brengen door hermeneuse: het leren van de christelijke concepten en
symbolen en de verbinding hiervan met het vraagstuk van natuur en milieu.
Tegelijk vervult de theologie in deze hermeneuse een bevrijdende functie ten
aanzien van de milieuproblematiek. De vergroting van de saillantie van het chris-
telijk geloof verbreedt het perspectief op een oplossing van de problematiek. De
dynamisering van de interne communicatie van de deelnemers vergroot hun
competentie om aan het maatschappelijk debat bij te dragen. In het volgende
hoofdstuk wordt het denken over natuur en milieu inhoudelijk geanalyseerd.
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II Ecologische waardeoriëntaties: filosofisch en
theologisch benaderd

Inleiding

In het vorige hoofdstuk is de sociaal-culturele context besproken waarin het
denken over natuur en milieu plaatsvindt. Centrale term was daar: ontecologise-
ring. In dit hoofdstuk wordt dit denken filosofisch en theologisch nader beschre-
ven. In de moderne ecologische discussie lopen verschillende waardebepalingen
door elkaar. Argumenten ontleend aan verschillende waardebepalingen worden
afwisselend gebruikt. Doel van dit hoofdstuk is inzicht in de veelsoortige
argumentaties te krijgen. Daartoe worden eerst langs filosofisch antropologische
weg de twee waardeoriëntaties, die mijns inziens in het moderne denken over
natuur en milieu te onderscheiden zijn, ideaaltypisch gereconstrueerd: antropo-
centrisme en ecocentrisme (1). Daarna worden deze ideaaltypische reconstructies
vanuit een bijbels scheppingstheologisch kader benaderd (2).

1 Typologie van ecologische waardeoriëntaties

Blans (1991) spreekt over waardebepalingen of levensovertuigingen die aan
onze houding tegenover de natuur ten grondslag liggen. Ik geef de voorkeur aan
de term waardeoriëntatie. Ik wil hiermee het theoretisch en ideaaltypisch karakter
ervan benadrukken. Het gaat om reconstructen die in hun zuivere vorm niet
voorkomen. In het milieudebat worden immers argumenten, ontleend aan ver-
schillende waardeoriëntaties, naast elkaar gebruikt. Mensen laten zich niet door
één waardeoriëntatie leiden (Halman 1982,9-I1).

De waardeoriëntaties die ik beschrijf, zijn inhoudelijk nader gespecificeerd als
ecologische waardeoriëntaties. Dit zijn waardeoriëntaties in verband met ons
natuurlijk leefmilieu. Zij bevatten waarden die ons denken en handelen met be-
trekking tot de natuur, in en buiten ons, richting geven. De oriëntaties hebben
betrekking op het verstaan van de onderlinge relatie van mens en natuur. In de
beschrijving van deze oriëntaties onderscheid ik daarom telkens twee concepten:
opvatting over de mens en opvatting over de natuur. Vervolgens beschrijf ik de
hierop gebaseerde norm: de norm voor de omgang met de natuur. Het gaat in de
waardeoriëntatie uiteindelijk om dit handelingsprincipe. Als het handelen van de
mens ten opzichte van de natuur een normgeleid handelen is, dan is de vraag
relevant: welke norm leidt het handelen van de mens ten opzichte van de natuur?
Hoe de mens met de natuur omgaat wordt weer bepaald door de waarden die de
mens en de natuur vertegenwoordigen.
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De huidige ecologische discussie beschouwend, kom ik tot twee ecologische
waardeoriëntaties: (ex- en inclusief) antropocentrisme en ecocentrisme (Naess
1973; Hubner 1977; Devall 1980; Watson 1983; Norton 1984; Achter-
berglZweers 1984; Ricken 1987; Manenschijn 1988)'. Het onderscheid tussen
inclusief antropocentrisme en ecocentrisme ligt in de waarde die de natuur
krijgt. Daar immers heeft de omslag plaats van het centraal stellen van de mens
boven de natuur naar de gelijkwaardigheid van mens en natuur. Binnen het
ecocentrisme heeft de natuur intrinsieke waarde; binnen het inclusief antro-
pocentrisme is de waarde van de natuur een afgeleide van de waarde die de mens
vertegenwoordigt. De norm voor de omgang met de natuur noem ik in het inclu-
sief antropocentrisme: verantwoordelijk handelen. Dit is: instrumenteel handelen
ten aanzien van de natuur op basis van een proces van rationele afweging, waar-
bij het belang van de natuur afgeleid is van de centrale waarde die de mens is.
Binnen het ecocentrisme is die norm respect en aandacht op basis van intrinsieke
waardering van mens én natuur. Aan de basis van beide waardeoriëntaties ligt
wat ik noem descriptief of feitelijk antropocentrisme. De ideaaltypische beschrij-
ving van deze waardeoriëntaties geeft mij de mogelijkheid om het ecologisch
debat en handelen voor onderzoek en educatie toegankelijk te maken.

1.0 Antropocentrisme

De term antropocentrisme benader ik langs twee kanten. Langs de ene kant kom
ik bij opvattingen, waarin de feitelijke positie van de mens in de werkelijkheid
beschreven wordt: de descriptieve benadering. Langs de andere kant kom ik bij
de consequenties, die uit die opvattingen getrokken worden en die het handelen
van de mens in de werkelijkheid bepalen en die hun weerslag vinden in exclusief

' In de literatuur zijn beide oriëntaties onder verschillende namen terug te vinden,
waarvan antropocentrisme respectievelijk biocentrisme de meest gebruikte zijn. Ik ga
met Achterberg en Zweers (1984) mee, waar deze voor biocentrisme de term ecocen-
trisme gebruiken. Manenschijn (1988) maakt een onderscheid tussen sterk en zwak
antropocentrisme aan de ene kant en sterk en zwak ecocentrisme aan de andere kant.
Sterk antropocentrisme komt dan overeen met wat door mij verderop (1.0) exclusief
antropocentrisme genoemd wordt. Sterk ecocentrisme wordt door hem beschreven als
die waardeoriëntatie die een voorrationeel en nostalgisch `terug naar de natuur' voor-
staat, waarin mens en natuur in geen enkel opzicht onderscheiden gewaardeerd worden.
Het middengebied van het zwak antropocentrisme en zwak ecocentrisme wordt door
hem als één oriëntatie verder samengenomen. Ik kies ervoor om deze beide uit elkaar te
leggen en als afzonderlijke waardeoriëntaties te beschrijven omdat zij, in hun
consequenties vaak overeenkomend, in hun uitgangspunten duidelijk verschillend zijn.
Hubner (1977) spreekt van antropocentrisch en geocentrisch wereldbeeld. Arne Naess
(1973) spreekt van 'shallow' en `deep ecology'. Een geheel andere benadering geeft
Ziebertz door de problematiek vanuit het moderniseringsbegrip te benaderen: hij
onderscheidt een moderne, een modemiteitskritische en een dialectisch moderne
zingeving aan de natuur (Ziebertz 1993).
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c.q. inclusief antropocentrisme en ecocentrisme: de normatieve benadering.
Descriptief gebruikt, betekent antropocentrisme dat de werkelijkheid alleen maar
door de mens kan worden waargenomen, beschreven en gewaardeerd. Dit leidt
tot de vaststelling dat de werkelijkheid slechts vanuit de mens verklaard kan
worden. In deze betekenis kan tegenover het antropocentrisme het kosmocentris-
me gesteld worden. De werkelijkheid is binnen het kosmocentrische denken niet
op de mens georiënteerd, kan niet vanuit hem verklaard worden, maar alleen
vanuit de hem bepalende bovennatuurlijke krachten. Daarom wordt de waarde
van mens en natuur niet van de mens afgeleid maar van de `mundane objectivi-
teit, de dingmatig-natuurmatig, primair ruimtelijke beschikbaarheid resp. gesteld-
heid', als oerbeeld voor het begrijpen van de zijnsbepalingen (Metz 1964, 55).
De mens wordt slechts begrepen voorzover hij deel uitmaakt van de kosmos.

Met de term (feitelijk) antropocentrisme wordt de werkelijkheid vanuit de
positie van de mens beschreven. In het volgende oriënteer ik mij aan de beschrij-
ving die Auer geeft (Auer 1984). De mens is het enige denkende wezen in de
werkelijkheid. Dat wil zeggen dat hij in het denken het vermogen heeft om
afstand te nemen van zichzelf en zijn omgeving, naar zijn omgeving te kijken, de
processen die daar in plaats vinden waar te nemen, deze te interpreteren en te
verklaren. Op grond daarvan is hij in staat zelf te beslissen wat hij van deze
wereld nodig heeft om te leven en te overleven. Het vermogen tot denken en in-
grijpen is voor de mens een noodzaak. Deze noodzaak komt voort uit de biologi-
sche gebrekkigheid waarmee hij ter wereld komt. Hij is niet van nature aang-
epast aan de omgeving waarin hij ter wereld komt, maar hij moet deze omgeving
aan zichzelf aanpassen wil hij overleven. Hij heeft slechts geringe instinctieve
vaardigheden meegekregen om de werkelijkheid onmiddellijk, zonder enige
bewerking, te gebruiken. Bij zijn geboorte is hij extreem hulpeloos, slechts in
staat te ademen en het aangeboden voedsel op te eten. Deze hulpeloosheid duurt
daarbij extreem lang. Onder deze condities is het voor de mens van levensbelang
zijn relatie tot de wereld te bemiddelen, deze te overzien op de mogelijkheden
die deze hem biedt om aan zijn hulpeloosheid tegemoet te komen en te bedenken
wat van deze wereld op welke wijze hem tot nut kan zijn. Dit vermogen tot
denken en tot door dit denken geleid handelen stelt de mens in staat om in de
processen die zich in de wereld voordoen, in te grijpen, deze te veranderen en ze
naar zijn eigen behoeften te sturen. De mens heeft door zijn denkend handelen
de wereld radicaal veranderd en naar zijn hand gezet. Om te overleven heeft hij
zo zijn eigen wereld moeten maken en gemaakt. Daarvoor heeft hij in de natuur
ingegrepen. Dit ingrijpen alleen al betekent, dat de mens het ecologisch even-
wicht bewust kan verstoren en feitelijk verstoord heeft. Daarom ook is het pri-
mair aan de mens om dit verstoorde evenwicht weer te herstellen.

De term antropocentrisme wordt ook normatief gebruikt. Dan worden er
conclusies uit getrokken voor de waarde die de mens er voor zichzelf aan ont-
leent. In normatieve zin is deze feitelijke en onontkoombare positie van de mens
in de werkelijkheid voor zijn zelfwaardering van ingrijpende betekenis gewor-
den. De mens is zichzelf tot centrale en enige intrinsieke waarde binnen de
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werkelijkheid gaan beschouwen en van daaruit heeft hij zichzelf de

verantwoordelijkheid voor alle leven gegeven. De waarde van de overige werke-

lijkheid is een van de mens afgeleide waarde. De hele werkelijkheid wordt

verklaard vanuit de positie die de mens erin inneemt. Auer stelt het als volgt: de

eerbied voor de natuur in en buiten de mens is geen intrinsieke eerbied, maar is

in het persoonsbegrip opgenomen. `Die Natur kommt zu sich selbst nur im

Menschen, nur in ihm erfullt sich ihr Sinn' (Auer 1984, 55). Binnen het antropo-

centrisme beschouwt de mens zich als het centrale feit en uiteindelijke doel van

het universum en vat hij alles in het universum op in termen van menselijk

waazderen. Metz omschrijft het antropocentrisme als volgt: `De oervoorstelling

van het zijn is de typisch menselijke zijnswijze, de subjectiviteir, alle andere

zijnswijzen zoals bijvoorbeeld de gesteldheid van de wereld, worden begrepen

vanuit dit zijnsmodel. Het menselijke zijn komt als onherhaalbaaz en onvergelij-

kelijk, als onherleidbaaz fenomeen ontologisch tot zijn recht' (Metz 1964, 56).

De mens maakt zichzelf tot het fundament van alle werkelijkheid en van alle

waarheid en in het verlengde daazvan van zijn handelen. Bij alles wat de mens

doet en denkt stelt hij zichzelf als uitgangspunt, doel en norm voorop. De mens

ziet zichzelf ten eerste als uitgangspunt van denken en handelen doordat hij de

werkelijkheid alleen benadert vanuit zijn eigen positie in die werkelijkheid. De

werkelijkheid bestaat slechts als werkelijkheid voor de mens, buiten dat perspec-

tief is er geen werkelijkheid. De mens is vervolgens doel van denken en hande-

len. Dit betekent dat de mens denkt en handelt primair en uitsluitend met het oog

op zichzelf, de mens. A1 zijn denken en handelen is er uiteindelijk alleen voor

hemzelf, zijn eigenbelang. De mens is ten derde ook zelf norm voor denken en

handelen. Omdat de mens zichzelf als uitgangspunt en doel van zijn denken en

handelen ziet, zal hij de kwaliteit van dat denken en handelen ook aan zichzelf

afineten. Alleen dat denken en handelen is goed dat voor de mens enig goed

oplevert.
De ontwikkeling van filosofie en wetenschap sinds de Renaissance heeft aan

dit normatief gebruik van het antropocentrisme een wetenschappelijke basis

gegeven (Dijksterhuis 1951; V.d.Wal 1996; Berger 1998, 33). De omslag van

normatief kosmocentrisch denken naaz normatief antropocentrisme is begonnen

met Mirandola (1463-1494) voor wie de nieuwe mens niet meer deel van de

kosmos is. Copernicus (1473-1543) en Galilei (1564-1642) zijn de eersten die op

basis van hun onderzoekingen de mens tot middelpunt van zijn wereld en het

heelal hebben gemaakt. Bij Bacon (1561-1626) en Descartes (1596-1650) is dit

denken uitgelopen op de absolute scheiding tussen subject en object, tussen de

mens en wat buiten hem is. De mens is de bedenker van alles wat buiten hemzelf

is, juist omdat het enige wat de mens niet kan ontkennen het feit van zijn eigen

ontkennend denken is. A1 het andere is in zijn bestaan te betwijfelen: `cogito ergo

sum.' Het bestaat slechts door en in de bevestiging door de `ma?tre et possesseur

de la nature' (Descartes 1973). Dit subject object onderscheid is in de loop der

moderne geschiedenis geworden tot een subject object scheiding. `Der Kárper

enth~lt nichts, was dem Geist, der Geist nichts, was dem K6rper zugehárt' (Kes-
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sler 1990, 40). Dit dualistisch verstaan van het wetenschappelijk antrc~r~~ccntris-
me in combinatie met de absolute centraalstelling van de mens henocm ik mrt dc
term e,rclusief antropocentrisme. Wanneer als enige waarde de menti grJdt, dan is
de overige werkelijkheid volstrekt onderworpen aan de instrumentclc waardc die
zij voor de mens heeft. Het natuurwetenschappelijk wereldbeeld dat hiermee
samenhangt is dat van het atomistisch-mechanistisch wereldbeeld: de werkelijk-
heid is in haar kern terug te brengen tot het geïsoleerde te beheersen basisele-
ment. Wetenschappelijk onderzoek is erop gericht dit element te ontdekken en
voor mensen beheersbaar te maken, zodat het totaal van de werkelijkheid uitein-
delijk onder de macht van de mens valt. Voor Hobbes (1588-1679) betekent iets
kennen: weten wat men ermee en ervan kan maken.

Dit wetenschappelijk en technologisch denken, normatief geleid door de idee
van de centrale en enig intrinsieke waarde die de mens is, wordt binnen de
context van de westerse, moderne, patriarchale cultuur gekenmerkt door vier
exclusies. Deze uitsluitingen hebben betrekking op de niet intrinsieke maar afge-
leide waardebepaling van natuur, vrouw, niet-westerse mens en toekomstige
generaties. Het belang dat op deze vier punten geldt is altijd een afgeleide van
het belang dat de actuele, westerse man heeft.
1 De uitsluiting van de natuur krijgt in het verband van dit onderzoek de meeste
nadruk en wordt uitgebreid aan de orde gesteld in paragraaf 1.1.2. Ik wil hier
kort de andere exclusies bespreken.
2 De uitsluiting van de niet-westerse mens, van de mens die zich buiten de West-
Europese en Noord-Amerikaanse cultuurinvloed bevindt. Het natuurwetenschap-
pelijke denken is westers denken, heeft zijn grote ontwikkeling binnen de Euro-
pese wereld. Zijn invloed op cultuur, religie, economie en moraal is zeer groot.
Vandaar dat het politiek en economisch denken exclusief gericht is op de ont-
wikkeling van het welzijn en de welvaart van primair de westerse mens. De
overige mensheid kan hier een instrumentele rol in vervullen. Lang hebben de
slaven uit Afrika de Noord-Amerikaanse economie gediend, zonder er zelf beter
van te worden. Nu nog vormen mensen uit vele landen buiten West-Europa de
goedkope arbeidskrachten om de economie draaiend te houden. Als ze niet
bruikbaar meer zijn worden ze afgedankt. A1 vanaf de ontdekking van Zuid-
Amerika, Zuidoost-Azië en Afrika haalt het rijke westen zijn grondstoffen en
energie op een goedkope manier daarvandaan. Producten die in het westen niet
meer voldoen worden afgezet in de Derde-Wereld. De West-Europese afvalberg
staat in Afrika en Azië. Tegelijk is de Derde-Wereld een bron van goedkope
arbeidskracht; reden waarom vele West-Europese industrieën zich daar vestigen.
Het zijn allemaal tekenen van de instrumentele gebruikswaarde van de niet-
westerse mens en wereld.
3 De uitsluiting van de vrouw in de context van de westerse door mannen be-
paalde Grieks-Christelijke denkcultuur. De West-Europese cultuur en weten-
schap zijn door mannen gedomineerd, vrouwen zijn verzwegen. Voor Bacon is
de vrouw het object dat de man naar believen tot zijn slavin maakt. Het moderne
feministische denken heeft dit mijns inziens voldoende aangetoond (Radford
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Ruether 1972, 1975, 1983, 1992; Merchant 1983; McFague 1987; Halkes 1989;
DiamondlOrenstein 1990). Er wordt gewezen op de weerspiegeling van de
verhouding man en vrouw in de verhouding mens en natuur. De waarde van de
vrouw is afgeleid van de waarde die zij voor de man heeft: steun en toeverlaat in
het grote werk dat hij voor gezin en wereld te verrichten heeft. Niet voor niets
worden aan de vrouw allerlei natuurlijke eigenschappen toegedicht, alsof zij bij
uitstek het natuurlijke in de mens vertegenwoordigt. Tegelijk wordt de natuur
vaak als vrouw met vrouwelijke beelden voorgesteld. Zoals de vrouw onderge-
schikt is aan de man en hem dienstbaar, zo is de natuur ondergeschikt aan de
mens en voor hem slechts een middel om zijn doelen te bereiken. Antropocen-
trisme is in feite androcentrisme (Schottroff 1989; Kohler-Spiegel 1993).
4 De vierde uitsluiting heeft betrekking op intergenerativiteit: de uitsluiting van
de toekomstige generaties. De actuele mens is het waardereferentiepunt, zijn
welzijn en welvaart nu is criterium voor alle denken en politiek-sociaal-econo-
misch handelen. `Après nous le déluge'. De grote afvalproblemen, met name van
chemisch en radioactief afval, het probleem van de uitputting van de minerale
energiegrondstoffen, de dreigende overbevolking, het gat in de ozonlaag, het
broeikaseffect: de oplossing van dit alles wordt voor de huidige mens uit gescho-
ven met als argument dat de economie moet blijven groeien, willen we hetzelfde
welvaartspeil blijven behouden en willen we de oplossing van de milieupro-
blemen kunnen gaan betalen.

De term antropocentrisme, normatief gebruikt in de betekenis van centraal-
stellen van de actuele, westerse, mannelijke mens krijgt in bovenstaande uitslui-
tingen de betekenis van exclusief expansief androcentrisme. `Das patriarchale
Herrschaftssubjekt, das sich aus seinen tragenden Zusammenh~ngen absetzt und
uber sie erhebt, degradiert und vergewaltigt nicht nur die Natur (dkologisch)
sondern auch die Frau (sexuell), das Kind (p~dagogisch), den Schw~cheren und
Armen (sozial-dkonomisch)' (Kessler 1990, 31).

l.l Het inclusief antropocentrisme

Het inclusief antropocentrisme is een herinterpretatie van de antropocentrische
denkvorm die het westerse denken al eeuwen kenmerkt. Het is een herinterpre-
tatie, omdat het antropocentrisme zich in de loop der tijden ontwikkeld heeft tot
een exclusief antropocentrisme dat mede aan de basis wordt gezien van de ont-
wikkeling van ontecologisering van het wereldbeeld en van de huidige milieucri-
sis. In het volgende wordt het inclusief antropocentrisme beschreven in referen-
tie aan dat antropocentrisme. Ik volg de eerder aangegeven lijn: de waarden die
mens ( 1.1.1) en natuur ( 1.1.2) zijn en dan de norm voor de omgang met de
natuur (1.1.3).
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1.1.1 De mensopvatting

Een deel van de kritiek die binnen de moderne ecologische discussic gcleverd
wordt op genoemde antropocentrische uitsluitingen, vat ik hier samen in de
waardeoriëntatie inclusief antropocentrisme. In de volgende paragraaf komt het
andere deel van de kritiek op dit exclusief antropocentrisme - bij de behandeling
van de waardeoriëntatie ecocentrisme - ter sprake. De term inclusief is ontleend
aan een boekje van Feitse Boerwinkel uit 1966 'Inclusief denken'. Inclusief an-
tropocentrisme zie ik hier als een reactie op bovengenoemd exclusief antropo-
centrisme. Deze reactie betreft niet de antropologische basis van het antropocen-
trisme. Zij heeft betrekking op de genoemde exclusies en doelt op een verbre-
ding van het perspectief van het menselijk eigenbelang. Boerwinkel wees in zijn
boekje op het belang van inclusief denken. Dit is een denken dat er principieel
van uitgaat dat mijn heil (geluk, leven, welvaart) niet verkregen mag worden ten
koste van of zonder de ander, maar alleen als de mens tegelijk het heil van de
ander en het andere beoogt en bevordert. Het menselijk eigenbelang blijft cen-
traal staang. Voor genoemde exclusies betekent deze verandering naar inclusie
hetvolgende:
- Inclusie van het belang van de niet-westerse mens betekent mondialisering van
denken en handelen. Inclusiviteit betekent dat het menselijk eigenbelang betrok-
ken wordt op de hele mensheid in mondiaal opzicht9. Wil de westerse mens
overleven dan kan het niet anders dan dat de hele mensheid hierin meespeelt.
Wanneer de verhouding in welvaart en welzijn tussen het westen en de rest van
de wereld blijft bestaan zoals deze nu is, dan gaat deze aarde te gronde. Enerzijds
omdat de Derdewereld haar deel zelf komt opeisen. De vele economische
vluchtelingen uit de derdewereldlanden zijn hier al de eerste tekenen van. Ander-
zijds omdat de Derde-Wereld als grondstoffenleverancier uitgeput raakt, en
omdat de overproductie in het westen geen afzet meer vindt in de Derde-Wereld,
eenvoudigweg omdat de ruilmiddelen er daar niet meer voor zijn'o.

8 Een goed voorbeeld van een inclusief antropocentrische benadering van het
milieuprobleem is te vinden in de tekst van het `Handvest voor de Aarde' zoals dat is
opgesteld voor de VN conferentie over milieu en ontwikkeling in Rio de Janeiro, juni
1992 (UNCED). De tekst die ik hier hanteer is uit de Volkskrant van 6 april 1992. Het
Handvest begint als volgt: `Mensen staan centraal bij de duurzame ontwikkeling'. Zie
ook: Rodman (1977).

9 zie :`Handvest voor de aarde', beginsel 6: `Internationale activiteiten op het gebied
van milieu en ontwikkeling zouden ook rekening moeten houden met de belangen en de
behoeften van alle landen.'

'o Met name de drie thema's van het `Conciliair Proces' wijzen in hun onderlinge
samenhang op deze inclusie: zie o.a. Vrede en Gerechtigheid voor de gehele Schepping,
Slotverklaring van de Europese cecumenische conferentie Vrede en Gerechtigheid. 15-
21 mei 1989, Basel. Raad van Europese Kerken en Raad van de Europese
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- Inclusie van het belang van de vrouw betekent dat de vrouw in haar eigen
waarde binnen het denken en handelen wordt betrokken Inclusiviteit betekent
hier dan ook feminisering van het perspectief op de mens. Met name binnen het
feministisch denken wordt het pleidooi voor deze feminisering in verband ge-
bracht met een ander denken over de natuur en de werkelijkheid waarin mensen
leven".
- Inclusie van het belang van de toekomstige mens betekent inclusie van interge-
neratieve verantwoordelijkheid. Binnen het exclusief antropocentrisme, zoals
boven omschreven, gaat het steeds om alleen het eigenbelang van de momentaan
levende mens. Inclusiviteit betekent dat dit eigenbelang betrokken wordt op de
toekomstige generaties (Derr 1973; Birnbacher 1980; Feinberg 1980; Zweers
1984)1z. Het betekent verantwoordelijkheid voor het overleven van de mensheid,
van de generaties die nog komen moeten. De huidige generatie heeft haar eigen
problemen nu op te lossen met het oog op het overleven van de volgende gene-
raties. Per slot `hebben wij de aarde slechts in bruikleen van onze kinderen'13. In
de `Berner Resolutionsentwurf' worden tien rechten van de toekomstige genera-
ties geformuleerd: onder andere recht op leven, op niet gemanipuleerd menselijk
erfelijk materiaal, op leven in een rijke natuur, op gezonde lucht en een gave
ozonlaag (Altner 1991,5). Door zijn handelen bepaalt de huidige generatie niet
alleen of er toekomstige generaties zullen zijn, maar ook hoe zij zullen leven.

1.1.2 De natuuropvatting

Met de mensopvatting binnen het antropocentrisme hangt ook een bepaalde
opvatting van de natuur samen. Deze is reeds in het voorgaande kort aangeduid:
de natuur komt slechts tot zichzelf in de mens (Auer 1984, 55). Deze opvatting
vindt haar wortels in het Latijnse begrip `natura', dat een andere betekenis heeft
dan het Griekse `fysis'. Het Griekse `fysis' is een eenheidsbegrip dat aan de hele
werkelijkheid ten grondslag ligt, het omvat alles wat ontstaat en vergaat. Het

Bisschoppenconferenties. Kerkelijke Documentatie (voorheen Archief der
KerkenlKatholiek Archief), uitgave van Secretariaat Rooms Katholiek Kerkgenootschap
in Nederland, Utrecht, 1989, 439-472.

"`Handvest voor de Aarde', beginsel 20: `Vrouwen hebben een wezenlijke rol in
milieubeheer en ontwikkeling'. Over een vrouwelijke benadering van het thema
Schepping en milieubescherming: Kohler-Spiegel (1993). Overigens wijst onderzoek uit
dat er niet direct een relatie is tussen geslacht en milieuzorg (BlaikielWard 1992).

'Z Beginsel 21 van het `Handvest voor de Aarde' luidt: `De creativiteit, idealen en
moed van de jongeren in de wereld zouden mceten worden gemobiliseerd om een
mondiaal partnerschap te smeden, teneinde duurzame ontwíkkeling te bereiken en een
betere toekomst te verzekeren voor een ieder'.

13 De leus waarmee het Wereld Natuur Fonds in 1993 donateurs wierf.
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drukt beweging uit, ontstaan, geboren worden en groei. `Fysis' is geen deel van
de werkelijkheid, onderscheiden van de mens, maar drukt het geheel van de
werkelijkheid uit, omdat de beweging van ontstaan naar vergaan voor de hele
werkelijkheid opgaat, voor alles wat in de tijd is, mens en wat buiten de mens is,
woorden, gedachten, dingen en goden.

Het Latijnse `natura' daarentegen vat de natuur op als `res naturae' en bena-
drukt daarmee het onderscheid tussen mens en natuur (Picht 1974; Liedke 1979,
36-38). Dit onderscheid nam in de Middeleeuwen in de techniek praktische
dimensies aan, met name in de nieuwe techniek van landbewerking welke onder
invloed van de veranderde economische en sociale verhoudingen steeds meer
gericht werd op grootschaliger landbewerking. Een voorbeeld is de komst van de
8-ossen ploeg die met geweld de structuur van het land op veel grootschaliger
wijze veranderde (White 1967). Deze distan[iëring van mens en natuur is theore-
tisch voltrokken in het denken van Descartes. Zijn onderscheid tussen `res cogi-
tans' en `res extensa' benadrukte niet alleen de volledige scheiding tussen mens
en natuur maar maakte de natuur ook nog tot schepping van het denkende sub-
ject. De natuur is in ontstaan en bestaan volledig ter beschikking van de mens
gekomen. Niets staat de mens meer in de weg om de natuur te gebruiken louter
ten eigen nutte. De natuur, verstaan als alles wat buiten de mens is, is object van
menselijk denken en handelen. In de omschrijving die Metz heeft gegeven van
het antropocentrisme wordt gezegd dat het zijn van de natuur afgeleid is van het
zijn van de mens. De natuur heeft geen eigen onherleidbaar zijn: `Het zijn van de
natuur wordt bezien en bepaald vanuit de subjectiviteit die zelf bij alle zijnsbepa-
ling mede in het blikveld blijfr. als de al bepalende vorm van het op-zich-zijn'
(Metz 1969, 56). Deze absolute objectivering van de natuur heeft een verdinglij-
king van de natuur tot gevolg, welke uiteindelijk ertoe geleid heeft dat de natuur
gereduceerd is tot dode materie, gereduceerd tot kracht en stof, een `mechanische
machine'. Zij is in zichzelf volgens deze opvatting volstrekt `waarde-loos'
(Berger 1998, 33). De natuur staat buiten de mens, is slechts de omgeving waarin
de mens zijn bestaan verwerkelijkt. `De natuur is...het aan de mens totaal vreem-
de. Met deze gemechaniseerde natuur is geen enkele vorm van communicatie of
verstandhouding mogelijk' (V.d.Wal 1996, 23). Ook de natuur die de mens zelf
is, is slechts het omhulsel waarin de mens zicht vertoont. De natuur is er niet
voor zichzelf, de natuur is er slechts voor de mens.

In wat ik het exclusief antropocentrisme noem, worden in extreme zin de
consequenties van deze opvatting van de natuur zichtbaar. Het gebruik van de
natuur heeft zodanige vormen aangenomen dat zij verbruikt dreigt te worden:
vervuiling en uitputting zijn de gevolgen. Deze exploiterende en uitbuitende
relatie heeft in de loop der tijden uiteindelijk geresulteerd in de milieuvernieti-
ging zoals wij die in onze tijd zien gebeuren. Een milieuvernietiging die expo-
nentieel verschilt van de aantasting die de mens altijd al de natuur heeft aan-
gedaan. De steeds stijgende aantasting en belasting van het milieu werd pas tot
probleem toen de mens doorkreeg dat de gevolgen van zijn handelen op zichzelf
terugsloegen. Maar daarmee is de belasting van de natuur zelf nog niet het pro-
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bleem. Alleen de gevolgen die dit heeft voor de mens zijn het probleem (Krolzik

1979, 30). Ook binnen het exclusief antropocentrisme is er aandacht voor het

milieu, maar dan alleen voorzover de mens er de negatieve gevolgen van onder-
vindt.

De reactie op dit exclusief antropocentrische denken met betrekking tot de
waardeopvatting van de natuur en met name de exclusie van het belang ervan is

ingegeven door het toenemende milieubederf. Dit drukt de mens met de neus op
de feiten. De natuur is niet langer de onuitputtelijke bron waaruit de mens onge-
straft en eindeloos grondstoffen en energie kan putten. Grondstoffen en energie
worden steeds meer gezien als eindige hulpbronnen. De natuur kan ook niet
meer eindeloos vervuild en aangetast worden, omdat de gevolgen hiervan steeds
meer hun onomkeerbaarheid laten zien: de natuur herstelt zichzelf niet meer. De
natuur is eindig, eens raken haar opname-, herstel- en aanpassingscapaciteit op.
Liedke spreekt in dit verband van vier ecologische wetten: elk ding staat met elk
ander ding in relatie; alles moet ergens in een of andere vorm blijven; de natuur
weet het altijd beter, want is ouder dan de mens; elk gewin heeft zijn prijs, hoe
dan ook, wanneer dan ook (Liedke 1979, 18-20). Niets van wat de mens aan
vervuiling produceert kan hoe dan ook voorgoed verdwijnen. Eenmaal aange-
brachte schade kan nooit meer zo hersteld worden alsof zij nooit is aangebracht.
Deze ecologische wetten wijzen erop dat de natuur dringend beschermd moet
worden tegen aantasting door de mens. De noodzaak hiertoe wordt duidelijk aan
de hand van het bevolkingsvraagstuk. De voortdurende toename van de wereld-
bevolking roept de vraag op in hoeverre de aarde in staat is de steeds groeiende
mensheid te voorzien van eten en drinken (Derr 1963, 76-78). Als het nu al niet
mogelijk blijkt te zijn om de huidige 5 tniljard mensen een gelijke levensstan-
daard te verschaffen, hoe valt dan te verwachten dat dit zal lukken voor het
meervoudige van dit aantal"? Voor zijn eigen overleven is de mens steeds meer
afhankelijk aan het worden van de natuur, maar nu in een andere betekenis dan
vroeger. Het gebruik dat de mens altijd van de natuur heeft gemaakt, gaat zich
tegen hem keren. Een andere visie op het gebruik van de natuur is daarom nood-
zakelijk geworden: ik noem dit inclusief denken. Inclusiviteit betekent met
betrekking tot de natuur dat in het eigenbelang van de mensheid ook de natuur
wordt opgenomen (Zweers 1984, 108). De mens blijft de centrale waarde, maar
hierin wordt opgenomen het belang dat de natuur heeft voor het overleven van

de mens. Concreet betekent dit dat de mens de natuur benadert vanuit de waarde
die zij voor de mens heeft, in het besef dat de natuur niet onuitputtelijk is. Hier-

"De fysicus J.v.d.Klinken ontwerpt drie toekomstmodellen: een onrealistisch Utopia
met blijvende groei van consumptie, met automatische bevolkingsstabilisatie (maar
hoe?) en met voorbijgaan aan extinctie van dier- en plantensoorten; een realistisch
Dystopia, waartoe onveranderd menselijk gedrag en schending van de ecologische
grenzen onherroepelijk voert; en een post-Holoceen gebaseerd op de ecologische
grenzen: 12 miljard mensen, 5 kilowatt energieconsumptie per persoon en geen extinctie
(V.d.Klinken 1991). Ook Meadows (1992) stelt een limiet aan de wereldbevolking.
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mee is niet alleen maar bedoeld de verbruikswaarde die de natuur heeft voor de
mens, maar ook de esthetische en recreatieve waarde. Ook daarom wordt de
natuur gewaardeerd en in stand gehouden. Zonder de natuur is de mens niet
meer.

1.1.3 De norm voor de omgang met de natuur

De norm voor de omgang van de mens met de natuur binnen het exclusief antro-
pocentrisme noem ik in het verlengde van de besproken exclusies: exclusieve
exploiterende instrumentaliteit. Instrumenteel is deze omgang omdat de natuur er
is omwille van de mens, door de mens gebruikt kan en moet worden om te
overleven. Exclusief is hij omdat de natuur haar waarde slechts ontleent aan het
nut dat zij voor de mens heeft. Zodra dit nut er niet meer is, wordt de natuur
afgedankt. Exploiterend is hij omdat de mens de hem omgevende natuur als
onuitputtelijke leverancier van grondstoffen beschouwt. Zij lijkt immers vanwe-
ge haar onoverzienbare omvang een nooit aflatende herstelkracht te hebben waar
het gaat om vervuiling en uitputting van lucht, bodem en water. Bij zijn gebruik
van de natuur lijkt de mens op geen enkele wijze rekening te hoeven houden met
die natuur zelf. Dit wordt zichtbaar in het exploiterende, uitputtende omgaan met
de natuurlijke hulpbronnen en grondstoffen.

Inclusiviteit betekent nu dat de mens juist wel omwille van dat gebruik van de
natuur rekening houdt met die natuur. Exclusieve instrumentaliteit wordt inclu-
sieve of afwegende instrumentaliteit. Instrumenteel blijft deze omdat de natuur
haar waazde slechts ontleent aan het nut dat zij voor de mens heeft. De mens
gebruikt de natuur in het perspectief van het nut dat deze voor hem heeft. De
natuur is er om van te leven. Afwegend is de omgang omdat de mens zich ervan
bewust is dat hij voor zijn eigen overleven op de natuur is aangeweze.n. Gruciale
parameters in de verhouding van de mens tot de natuur zijn de bevolkingsaan-
was, de schaarste aan hulpbronnen en de schaarste aan vruchtbaar land. Het is in
zijn eigen belang dat de natuur behouden blijft. Deze afwegende instrumentali-
teit, die in verantwoordelijk handelen zichtbaar wordt, betekent een meer ratio-
nele afstemming van het gebruik dat de mens maakt van de natuur op de
mogelijkheden die de natuur hem biedt. Maar het betekent ook afstemming op de
beperkingen en gevaren die aan dit gebruik verbonden zitten. Hermans spreekt in
dit verband van technologische milieubescherming, 'environmental engeneering'
of milieutechniek. Dit is gericht op het bestrijden van de gevolgen van negatieve
menselijke ingrepen op het milieu i.c. op het bestrijden van de schadelijke effec-
ten van verontreiniging en aantasting van het milieu (Hermans 1986, 97). Inclu-
siviteit betekent verder dat de mens in zijn omgang met de natuur oog heeft voor
de schoonheid van de natuur. Hij kan van de natuur genieten, er tot rust komen.
Ook in deze zin is de natuur voor hem van waarde en maakt hij er gebruik van.
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1.2 Het ecocentrisme

In het ecocentrisme15 wordt een ander denkspoor gevolgd. Het vertrekt vanuit de
constatering dat, ondanks de vele zegeningen die het Cartesiaans-Newtoniaans
wereldbeeld op het terrein van de geneeskunde, de natuurwetenschappen, tech-
niek en technologie heeft gebracht voor de mensheid, waar lijkt te worden dat de
belofte van de moderne techniek in een dreiging omslaat (Lehmann 1987, 183).
De noodzaak tot een radicaal ander denken dringt zich op. Want de oplossing
kan niet komen van slechts een verbeterde techniek. Het inclusief antropocentris-
me is beschreven als tegenhanger van het exclusief antropocentrisme. Het
ecocentrisme geeft een geheel andere interpretatie van de verhouding mens en
natuur. Geconstrueerd vanuit de ecologische discussie is het een radicale tegen-
hanger van zowel het exclusief als het inclusief antropocentrisme van het moder-
ne denken. De verantwoordelijkheid van de mens voor mens en natuur wordt
hier bepaald vanuit een denken waarin de object-subject scheiding is opgeheven,
namelijk vanuit het inzicht dat de natuur één is en dat er binnen die eenheid van
de natuur sprake is van een rijke gedifferentieerdheid. De aanzet tot dit eco-
centrisch denken ligt in de ontwikkeling van de natuurwetenschappen, met name
de moderne fysica zelf. Het gaat terug op het hier ontstane inzicht dat de na-
tuurlijke werkelijkheid niet terug te brengen is tot elementaire deeltjes, maar dat
haar grondstructuur juist die is van relaties tussen de delen. De werkelijkheid is
een dynamisch proces, veeleer dan een statisch samenstel van elementen. De
afzonderlijke elementen hebben en krijgen juist hun betekenis in de relaties
waarin zij staan. Dit markeert de overgang naar een systeem-ecologisch wereld-
beeld waarin geest en materie onderscheiden aspecten zijn van hetzelfde univer-
sele gebeuren. Kennen heeft hier dan ook niet meer de betekenis van afstandelijk
begrijpen van afzonderlijke kenniselementen, maar van actief deelnemen in de
relaties die de kenniselementen tot een geheel maken (Koch 1990, 314-315).

1.2.1 De mensopvatting

Het ecocentrisme is niet een voormoderne werkelijkheidsinterpretatie. Het gaat
niet terug naar een kosmocentrisch denken, noch is het een vaag holistische
wereldopvatting. Ook is hier niet een kritiek op de feitelijke positie van de mens
als subject aan de orde (feitelijk antropocentrisme). Maar het ecocentrisme neemt
afstand van de exclusieve waarde die de mens hierdoor zou vertegenwoordigen.

's Wanneer ik bij de bespreking van het ecocentrische denken over de mens en over
God spreek, gebruik ik daarbij telkens de vrouwelijke vorm. Ik wil hiermee tot
uitdrukking brengen dat het inclusief antropocentrische denken toch vooral een
oorsprong in mannelijk bepaald denken heeft. Ecocentrisme is niet exclusief vrouwelijk.
Het bedoelt als het spreekt over de mens wel steeds uitdrukkelijk mens-man-en-vrouw,
en het kent God niet anders dan als de Enige-Vader-Moeder.
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Met andere woorden: de descriptieve kant van het antropocentrisme blijft ook
hier beaamd, zijn normatieve consequenties echter worden radicaal bekritiseerd.
De mens is ook in deze opvatting het zingevend subject dat kiest, waardeert en
handelt. De subjectiviteit van de mens wordt niet gedacht in oppositie tot de
objectiviteit van wat niet mens is, in geen enkele oppositie met het andere, maar
in verbondenheid met alles. De mens is voor zichzelf verantwoordelijk, kan over
zichzelf en zijn omgeving nadenken en er afstand van nemen. De mens kan
daarmee ook in haar omgeving ingrijpen. Ook het ecocentrisme is door het
denken van Descaries heengegaan. Op een fundamenteel punt wijkt het echter af.
Het onderscheid tussen mens en natuur, dat door het ecocentrisme erkend wordt,
loopt niet uit op een scheiding [ussen mens en natuur, waarbij de natuur een aan
de mens ondergeschikte positie krijgt. Dit onderscheid, dat zowel voor inclusief
antropocentrisme als voor ecocentrisme geldt, ligt ingebed in de erkenning van
de fundamentele eenheid van de werkelijkheid. Dit betekent ` dat de menselijke
soort tezamen met andere soorten deel uitmaakt van een systeem van weder-
kerige afhankelijkheid en wel op zodanige wijze dat de overlevingskans van elk
van hen athankelijk is van zowel ieders omgeving als van ieders relatie met
andere levende wezens in dat systeem... voorts... dat alle organismen op te vatten
zijn als teleologisch geordende centra van leven, in die zin dat elk van hen een
uniek individu is, dat zijn eigen goed op zijn eigen wijze probeert te realiseren'
(Manenschijn 1988, 135).

Maar voor het ecocentrisme geldt daarbij ` dat mensen op dezelfde wijze leden
zijn van deze aardse gemeenschap als alle andere levende wezens en dat mensen
niet inherent superieur zijn aan andere levende wezens' ( Manenschijn 1988,
135). Alle levende wezens delen dezelfde aarde. Minstens in dat opzicht kan er
geen sprake zijn van een onder- en een bovenschikte positie. Als mensen een-
maal hebben geaccepteerd dat leven een goed in zichzelf is, dan is het willekeu-
rig met het oog op de beschermwaardigheid van het leven een grens te trekken
tussen menselijk en niet-menselijk leven. Het gaat immers om de soortspecifieke
waardering van leven: alle levende wezens hebben naar hun eigen aard intrin-
sieke waarde. Het is niet in te zien waarom, ook al worden intellectuele vermo-
gens hoger aangeslagen dan fysieke, louter op grond daarvan de beschermwaar-
digheid wordt vastgesteld. Het ecocentrisch uitgangspunt van de eenheid van de
werkelijkheid is dus verbonden met een fundamentele gelijkwaardigheid van alle
leven binnen die werkelijkheid en daarmee met de eigen unieke waarde van alle
leven.

1.2.2 De natuuropvatting

Binnen het ecocentrisme vertegenwoordigt de natuur een waarde in zich. `All
natural entities (including humans) have intrinsic worth simply by virtue of being
and being what they are' (Rodman 1977, 108). De natuur is waardevol om
zichzelf, omdat zij is. Haar waarde word[ niet afgemeten aan het nut da[ zij heeft
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voor de mens noch voor haar overleven, noch voor haar esthetisch genoegen. De
natuur is in al haaz schijnbaze nutteloosheid in zich waardevol.
Het ecocentrisme vertrekt vanuit het Griekse begrip `fysis', dat eenheid uitdrukt.
`Fysis' staat binnen de werkelijkheid niet naast of tegenover niet-`fysis', maar

het drukt juist de eenheid van de gehele werkelijkheid uit. `Fysis' staat tegenover
niet-`fysis' voorzover daarmee de niet- werkelijkheid, de `meta-fysis' bedoeld
wordt. Deze betekenis van natuur verschaft ruimte aan het inzicht dat de eenheid
van de werkelijkheid een systeem van elkaar in evenwicht houdende subsyste-
men is. Eigen aan systemen is dat zij zichzelf door onderling elkaar aanvullende
polaire krachten als een dynamisch geheel in evenwicht houden en daarmee
zichzelf in stand houden. Elke verstoring van dit evenwicht roept in het systeem
de reactie op van op herstel van evenwicht gerichte tegenkrachten, omdat anders
het gevaar van zelfvernietiging dreigt. Op deze wijze verkeren mens en natuur in
het ecologisch systeem. Een eenzijdig ingrijpen van de mens in het systeem
waarvan zij zelf deel uitmaakt roept tegenkrachten op en heeft het gevaar in zich

van de vernietiging van het systeem waarin de mens verkeert en dus van de mens
zelf. De natuur is daarmee niet slechts omgeving van de mens, maar dient veeleer
gezien te worden als `medegeving', als het geheel dat met de mens gegeven is. In

het onderscheid dat tussen het menselijk subject en de natuur gedacht wordt,
wordt de mens niet als het tegenover van de natuur beschouwd maar als wezen-
lijk zelf natuur. De verhouding mens en natuur is er een van interdependentie:
mens en natuur hebben elkaar wederkerig nodig. In die zin is de natuur niet het
eigendom van de mens, maar behoort de mens veeleer tot de natuur. Er is sprake

van een natuurhistorische verwantschap waarbij de mens niet als `louter natuur'
gezien wordt en de natuur niet als `maar natuur'.

Elk onderdeel van het ecologisch systeem heeft daarom een eigen betekenis
en waarde: een intrinsieke waarde, ieder volgens zijn eigen aard en soort. Intrin-
sieke waarde betekent dat de waarde die iets of iemand in zichzelf heeft, onaf-
hankelijk is van de waarde die datzelfde iets of diezelfde iemand heeft voor iets
of iemand anders. Het is een waarde die voor haar er-zijn niet afhankelijk is van
toekenning. Intrinsieke waarde duidt erop dat er aan de maakbaarheid van de
natuur door het handelen van de mens een grens is. Deze grens wordt niet be-

paald door de feitelijke draagkracht van de natuur - uitputting, vervuiling -, of
door het tekortschieten van onze kennis over de voorspelbaarheid van de gevol-

gen van ons handelen, maar door onze natuuropvatting. Niet de natuur als zoda-

nig stelt ons grenzen maaz onze opvatting van de natuur: door haar intrinsieke
waarde te erkennen, die niet afhankelijk is van onze toekenning (Zweers z.j.). De
mens rechtvaardigt zich bijgevolg in haar handelen ten opzichte van de natuur

volgens dezelfde principes als volgens welke zij zich ten opzichte van andere
mensen rechtvaardigt. Daarmee komen wij bij het volgende punt.
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1.2.3 De omgang met de natuur

De verhouding van mens en natuur wordt binnen het ecocentrisme niet op een
voormoderne en voorwetenschappelijke wijze gedacht als een idyllische en
romantische harmonie, waarin mens en dier ongecompliceerd samen gaan. Noch
wordt deze gedacht als het realistische evenwicht van de wrede kringloop van de
voedselketen waarin de machteloze mens de prooi is van het wilde dier en de
natuur de wrede mach[ is waartegenover de mens machteloos is. De mens gaat
niet onder in het ecologisch evenwicht. De verhouding van mens en natuur is er
niet een van slechts passiviteit van de kant van de mens, maar evenzeer een van
activiteit. De mens blijft het vrije subject dat haar wereld kan overzien en over-
denken. Juist deze bijzondere positie die de mens door haar kritisch denken
heeft, stelt haar in staat de intrinsieke waarde van het ecologisch evenwicht tot
uitgangspunt van haar handelen te nemen. Niet zij zelf is de enige en centrale
waarde. De hele werkelijkheid waartoe zij zelf behoort heeft intrinsieke waarde.
Haar ingrijpen in de natuur met de gevolgen die dit heeft voor dat ecologisch
evenwicht, moet bepaald worden door die intrinsieke waarde die alles heeft.
Vandaar dat de norm die haar omgang met de natuur bepaalt, die van het respect
is, of die van de aandacht waarvoor Blans pleit (Blans 1991). Juist omdat de
natuur een in[rinsieke waarde is, betekent die houding van respect dat de natuur
omwille van zichzelf bescherming verdient. Respect betekent dan: eén houding
die het handelen richt op het bewaren van de integriteit, stabiliteit en schoonheid
van de biotische gemeenschap. Respect en aandacht die gebaseerd zijn op het
fundamentele principe van de intrinsieke waarde van mens en natuur, impliceren
dan ook gerechtigheid en liefde. Deze zijn niet exclusief voorbehouden aan de
menselijke soort, maar zij gelden eveneens voor de omgang van de mens met
heel de niet-menselijke wereld.

2 Theologische reflectie op de ecologische waardeoriëntaties

In paragraaf 1 zijn twee ecologische waardeoriëntaties vanuit een filosofisch ge-
zichtspunt beschreven. Daar is gezegd dat het gaat om ideaaltypen, geconstru-
eerd vanuit de moderne ecologische discussie. Deze discussie wordt ook binnen
kerk en theologie gevoerd~b. In paragraaf 2 worden daarom deze waardeoriënta

16 Sinds de uitnodiging van Emilio Castro, secretaris van de Wereldraad van Kerken,
in februari 1986, om aan de oproep van de assemblee van de Wereldraad van Kerken in
Vancouver 1983 - zich te begeven `in a Conciliar Process of mutual Commitment to
Justice, Peace and Integrity of Creation' - gehoor te geven, is ook de discussie in de
Nederlandse kerken op alle vlakken op gang gekomen. Volgens een onderzoek heeft tot
1989 70 qo van alle lokale kerken op een of andere wijze deelgenomen aan het Conci-
liair Proces (Bos 1990). Overigens is de deelname drie jaren later gezakt tot 46 qo
(Schennink 1992). De thematiek `Verzoening' die later door de Wereldraad voor de
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ties in een theologisch kader geplaatst. Ik kies er hiervoor om de problematiek te
benaderen vanuit de scheppingstheologie (Derr 1963; White 1967; Améry 1972;

Altner 1974; Steck 1978; Krolzik 1979; Liedke 1979; Schmitz 1981; Drewer-
mann 1982; Altner 1984; Auer 1984; Moltmann 1985; Schnvtz 1985; Wiskerke
1986; Sólle 1988; Wiskerke 1988; Altner 1989; Duchrow~Liedke 1989; Molt-
mann 1989; Schdpfung, Gerechtigkeit, Frieden 1989; Barros SouzalCaravias
1990; Kessler 1990; Hallman 1994; Boersema 1997). Ook hierbij zal het gaan
om de constructie van twee bij de waardeoriëntaties aansluitende scheppings-
theologische ideaaltypen: een inclusief antropocentrische scheppingsopvatting
en een ecocentrische scheppingsopvatting.

2.0 Schepping

Eerst wil ik hier stil staan bij het scheppingsbegrip. Het ligt voor de hand om in
een theologische reflectie de milieuproblematiek in verband te brengen met de
bijbels-christelijke scheppingstraditie. Immers in het scheppingsdenken gaat het
om vragen naar ontstaan en behoud van mens en natuur. In de milieucrisis ziet de
mens zich gesteld voor de dreiging van de totale verwoesting van zichzelf en zijn
leefwereld. Zoals het joodse volk in zijn ballingschap terugkeek naar hoe het
eigenlijk had moeten zijn en zijn verhaal over de Schepping vertelde, zo kijkt de
moderne door ecologische rampspoed bedreigde mens ook nu terug naar deze
verhalen. In het begrip schepping wordt iets uitgedrukt over de werkelijkheid,
over God en over de relatie tussen beide.

Schepping betekent op de eerste plaats dat het bestaan van de werkelijkheid
aan God wordt gerelateerd. In het begrip wordt uitgedrukt dat de ons omringen-
de werkelijkheid niet op zichzelf bestaat, maar teruggaat op de tot bestaan
brengende vrije daad van God. Alles wat is, is door God voorgegeven, door Hem
tot bestaan geschapen. Oorsprong van wereld en mens ligt in het scheppende
kennen en liefhebben van God (Auer 1984, 19). Dit betekent tevens dat de
werkelijkheid een begin en een einde heeft. Want zij gaat van God uit en is op
Hem gericht. In het begrip schepping wordt vervolgens een belijdenis over God
gedaan. Hij is Schepper, staat aan het begin van alles. Schepping is uitdrukking
van ons geloof in de creatieve inzet van God voor onze werkelijkheid en dat Hij
met die werkelijkheid een bepaalde richting uit wil. `De wereld als Schepping
zien is: de relatie tot God, die ons erin gezet heeft en die ons er doorheen helpt,
als een wezenlijk aspect van onze werkelijkheid zien' (Kuitert 1992, 71-72). Dit
betekent dat wereld en mens zin niet zelf hoeven te maken, want deze is er
fundamenteel al in het door God geschapen zijn. Uit het geloof in de scheppende
God ontstaat uiteindelijke zin en groeit ruimte voor de eigen dynamiek van het
geschapene. Het scheppingsbegrip duidt ten derde op het radicale onderscheid
tussen God en de door Hem geschapen aardse werkelijkheid. De God van joden-

assemblee in Graz (1998) is gekozen liet de thematiek van het milieu al weer naar de
achtergrond verschuiven.
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dom, christendom en islam behoort niet tot de Schepping zelf, zoals de goden in
de Griekse oudheid er wel toe behoorden (Valkenberg 1992, 167). Dit onder-
scheid wordt in de christelijke theologie uitgedrukt in de term `creatio ex nihilo',
welke erop duidt dat God voor Zijn scheppen geen oermaterie heeft nodig gehad.
God heeft de Schepping door Zijn Woord tot bestaan geroepen. Schepping is het
gevolg van Gods vrije beslissing. Hij had ook anders kunnen beslissen. God
heeft de Schepping niet nodig. Dat betekent echter wel dat al het geschapene
radicaal afhankelijk is van Gods scheppend handelen.

Binnen de scheppingstheologie zijn twee op het Oude Testament teruggaande
tradities te onderscheiden: de profetische en de wijsheidstraditie. In de profeti-
sche traditie wordt de nadruk gelegd op de ongerechtigheid in de Schepping en
de bevrijding daaruit, terwijl in de wijsheidstraditie de Schepping teken is van
Gods goedheid en vrijgevigheid (Valkenberg 1992, 170). Beide vinden hun
basis in de verbondsgedachte die in Genesis centraal staat. In de profetische
traditie wordt deze antropocentrisch uitgelegd als de verantwoordelijkheid van
de mens voor het onderhouden van het Verbond, waardoor er een sterke nadruk
komt op het ethisch handelen van de mens. Dit handelen is een handelen dat
gericht is op bevrijding uit onrecht. Zoals God de aarde bevrijd heeft uit de
chaos, zo zet de mens dit bevrijdend handelen voort in Gods Schepping. De
betrokkenheid van God op mens en Schepping staat aan het begin van alles,
maar blijft verder afstandelijk. In de wijsheidstraditie ligt het accent vooral op
Gods genadevol nakomen van Zijn belofte. Het is het beeld van God die voort-
durend in de weer is met Zijn Schepping, die in nauwe relatie blijft met Zijn
Schepping. Deze twee onderscheiden tradities dienen als achtergrond voor de
twee scheppingsopvattingen die in het volgende geschetst worden.

Bij mijn theologische reflectie op de twee ecologische waardeoriëntaties van-
uit het scheppingsbegrip in de volgende paragraaf 2, volg ik de drie aspecten die
ik eerder heb onderscheiden. In verband met de opvatting over de mens ga ik in
op het godsbeeld, waarmee immers het beeld van de mens in theologische zin
verbonden is. De hierbij aansluitende opvatting over de waarde van de natuur
benader ik vanuit het begrip `imago Dei': wie of wat is beeld van God, de mens,
de natuur, de hele aarde? Het begrip `dominium terrae' biedt een interpretatieka-
der voor de vraag naar de norm voor de omgang met de natuur.

2.l Antropocentrische scheppingsopvatting

2.1.1 Het godsbeeld

De vraag is hier aan de orde: welk godsbeeld is verbonden met de antropocentri-
sche visie op de werkelijkheid, waarbij de mens de centrale positie in de werke-
lijkheid wordt toegedacht? Ik maak hier nog niet het onderscheid tussen exclu-
sief en inclusief antropocentrisch denken, omdat het hier nog niet gaat over de
implicaties ervan voor de omgang met de natuur. Voor de beantwoording van
deze vraag neem ik de onderscheidingen over die Koch maakt in de opvattingen
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over God zoals deze in de scheppingstheologie gehanteerd worden (Koch 1990).
Hij spreekt over het monotheïsme, pantheïsme en panentheïsme.

Het monotheïsme verbindt hij met een antropocentrische scheppingsleer.
Schepping is hier geantropologiseerd tot leer over de mens en zijn bijzondere
positie in de Schepping. De wortels voor deze ontwikkeling liggen in de chris-
tologische leer van de menswording van God en in de als gevolg daarvan sterke
nadruk op de leer over het heil voor de individuele mens en de centraalstelling
van zonde, genade en rechtvaardiging bij Luther. Pas in de mens komt de Schep-
ping tot haar hoogtepunt, want slechts de mens is onmiddellijk op God betrok-
ken. A1 het andere ontleent zijn zin aan de mens. Deze antropologisering heeft
zijn diepere basis in de wijze waarop de verhouding van God tot de wereld
gedacht wordt.

Het gebruik van de term monotheïsme kan hier voor verwarring zorgen. Zeker
als ik deze naast panentheïsme zet. Monotheïsme is het tegendeel van panthe-
isme. Echter panentheïsme, zoals ik dat bij de ecocentrische scheppingsopvatting
gebruik versta ik monotheïstisch, zij het dan dat hierin de nadruk ligt op het
trinitaire karakter van de christelijk monotheïstische God. Bij het antropocentri-
sche verstaan van de Schepping ligt de nadruk op het unitaire karakter van God
Schepper. Dit unitaire karakter komt in twee trekken van het godsbeeld naar
voren: absolute transcendentie en almacht.

De opvatting van de absolute transcendentie van God en daarmee de absolute
immanentie van de wereld benadrukt het onderscheid tussen God en Schepping
en Schepping en God. God is niet in de Schepping en de Schepping is niet in
God. `Die Natur wird entg~ttert, die Politik wird profanisiert, die Geschichte
wird defatalisiert. Die Welt wird zur passiven Materie gemacht' (Moltmann
1985, 28). Een wereld die niet meer als medium van Gods openbaring gedacht
kan worden, die dus in de ware betekenis van het woord Godloos is, correspon-
deert met een God zonder wereld (Greshake 1986, 24). Gods scheppend hande-
len wordt hier voorgesteld als het werken van de handwerksman of pottenbak-
ker. Dit heeft tot voordeel dat het duidelijk maakt dat God de wereld uit vrije wil
heeft geschapen en niet uit noodzaak of dat de wereld uit toeval ontstaan is.
Maar tevens lijkt het duidelijk te maken dat Gods scheppend handelen alleen iets
van het begin is. Na Genesis 1 en 2 is het uit met de Schepping en de rest van de
Schrift wordt niet meer in dat perspectief gelezen. Dan wordt God voorgesteld
als de grote horlogemaker, die alleen de werkelijkheid in gang heeft gezet, maar
deze verder op zijn beloop laat (Valkenberg 1992, 168). Het radicale onder-
scheid tussen God en Schepping dreigt hiermee uit te lopen op een scheiding.

De tweede trek van het godsbeeld is almacht. De nadruk op het onderscheid
God en Schepping leidt ertoe dat deze eenzijdig tegenover elkaar gesteld worden
in een relatie van activiteit en passiviteit. God heeft in vrijheid het initiatief tot
Zijn Schepping genomen, niet uit noodzaak of toeval, maar uit het niets heeft Hij
de Schepping tot bestaan gebracht. Hierin toont Hij zich almachtig. Alles is
radicaal van God afhankelijk. God is het absolute subject en de wereld is aldus
het passieve object van Zijn heerschappij en almacht (Koch 1990, 311). Het is
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vervolgens God die het initia[ief neemt tot het Verbond waarvan Hij tevens de
in-standhouder is, maar waaraan de mens voortdurend ontrouw dreigt te worden
(Een Verbond voor het leven 1988,13), of waarbij de mens door ongehoorzaam-
heid aan het eigen geschapen zijn (dit is de zonde van het-zichzelf-centraal-
stellen) anti-Schepping bedrijft (Bondgenoten in Gods Schepping? 1989, 9, 13).

2.1.21mago Dei

In de vorige paragraaf heb ik het godsbeeld beschreven dat mijns inziens samen-
hangt met antropocentrisch denken. Deze unitair monotheïstische invulling van
het godsbeeld, waarbij God Zich na Zijn Schepping van het werk van Zijn
handen terugtrekt en het bewaren en onderhouden van Zijn Schepping aan de
mens overlaat, geeft ruimte aan antropocentrisch denken. In deze paragraaf is de
vraag aan de orde welke de mogelijke consequenties zijn van dit beeld voor de
opvatting over de waarde van mens en natuur. Ik doe dit aan de hand van het
begrip `imago Dei'.

Antropocentrisch denken is al in de scheppingsverhalen van het Oude Testa-
ment aanwezig. Binnen de profetische scheppingstraditie wordt het Verbond dat
God met de mensen sloot vanaf den beginne antropocentrisch verstaan als de
eigen verantwoordelijkheid van de mens voor het trouw blijven aan dit Verbond
(Houtman 1982). De schepping van de mens is in de scheppingsverhalen als een
bijzonder persoonlijk besluit van God op te vatten. Auer geeft hiervoor twee
argumenten (Auer 1984,212).

In het eerste Genesisverhaal beginnen de scheppingswerken met: `En God zei:
"Er moet .....zijn"' De schepping van de mens wordt echter met een aparte for-
mule ingeleid: `En God zei: "Nu gaan Wij de mens maken"'. Deze formule
onderscheidt zich van de voorgaande scheppingsformules op twee wijzen. Het
onpersoonlijke 'Er moet zijn' maakt plaats voor het veel persoonlijkere en be-
wuste 'Nu gaan Wij de mens maken'. Alsof God Zich nu pas persoonlijk met de
Schepping gaat bemoeien. In ieder geval wordt door deze formulering een bij-
zondere aandacht op de schepping van de mens gevestigd. Een ander onder-
scheid is dat het scheppen door het woord hier aangevuld wordt met het schep-
pen door de daad. Dit is een activiteit waarbij God meer Zelf betrokken is. Dat
de Schepping door Zijn woord is, is al een teken dat God Zich op een bijzondere
wijze als dragende grond en uiteindelijk doel met de wereld verbonden heeft.
Tot driemaal toe wordt bij de schepping van de mens het woord `bara' ge-
bruikt". Deze nadrukkelijke formulering geeft aan dat het hier om een zeer bij-
zondere schepping gaat. `Das Bewusstsein seiner selbst daf3 den Menschen von
den ubrigen Lebewesen unterscheidet, spiegelt sich in dem Entschluf3 des Schbp-

"`Bara' wordt behalve bij de schepping van de mens nog bij het begin (Gn 1:1) en
het eind van het 7-dagen-verhaal gebruikt (Gn 2:3,4). Dit werkwoord wordt alleen met
God als subject gebruikt (Westermann 1974, 120). De overige keren wordt `asah'
gebruikt.
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fers, in dem die Erschaffung des Menschen von der aller ubrigen Kreaturcn ah-
gehoben wird' (Westermann 1974, 50).

De tweede aanwijzing die Auer in de scheppingsverhalen voor een
antropocentrisch verstaan ervan ziet, is de herhaalde beklemtoning van de goed-
heid van de Schepping, die haar uiteindelijke bevestiging krijgt na de schepping
van de mens. (Auer 1984,220) Zesmaal evalueert God Zijn scheppingsdaden: En
God zag, dat het goed was (Gn 1: 4,10,12,18,21,25). Goed betekent hier naast de
gewone betekenis ook nog veel meer: aangenaam, bruikbaar, doelmatig, mooi,
juist (Westermann 1974, 228). De bepaling van deze goedheid geldt in eerste
instantie en alleen de goedheid van de Schepping met het oog op het gebruik dat
de mens ervan kan maken (Von Rad 1949, 48). Westermann wijst er op dat de
evaluatie die God doet van Zijn activiteit bij de schepping van de mens, niet
zoals bij de voorgaande scheppingsdaden alleen betrokken kan worden op de er
aan voorafgaande daad, maar dat hier de evaluatíe betrokken moet worden,
vanuit de schepping van de mens, op de hele Schepping: `En God zag dat het
heel goed was' (Gn 1:31). Wat kan dit anders betekenen dan dat de mens door
God gezien wordt als het hoogtepunt van Zijn Schepping, uitdrukking van de
bijzondere positie van de mens in die Schepping. Want als de wereld naar de
mens toe geschapen is, dan moet zij ook voor hem bruikbaar zijn.

Hoogtepunt van deze nadruk op de bijzondere plaats van de mens in de schep-
pingsverhalen is de mededeling dat de mens naar Gods beeld, op Hem gelijkend,
is geschapen. In de loop van de interpretatiegeschiedenis heeft het begrip `imago
Dei' velerlei betekenissen gekregen: het duidt op de lichamelijke gelijkenis van
de mens met God, - zijn houding rechtop die het hem mogelijk maakt naar de
hemel te kijken, - op zijn stadhouderschap van God in de wereld, op zijn heer-
schappij over de dieren, op zijn geestelijke gelijkenis, - waarbij de mens een
redelijk wezen is begiftigd met verstand en vrijheid, - op de schoonheid van zijn
lichamelijke gestalte, op zijn eenheid van lichaam en ziel, op zijn zijn als man en
vrouw, op zijn bijzondere vriendschappelijke verbondenheid met God (Auer
1984, 213).

Het begrip `imago Dei' duidt er alles bij elkaar genomen op dat God de mens
op een bijzondere wijze nabij is. Volgens Steck is de mens als beeld van God
Zijn representant tegenover al het levende naast hem in de geschapen werke-
lijkheid (Steck 1978, 78). In de idee van het beeld van God zijn de theonomie
van de mens, namelijk dat zijn oorsprong en doel bij God liggen, en zijn auto-
nomie, namelijk dat hij in staat is over zichzelf en zijn handelen in vrijheid te
beschikken, nauw verbonden. Thomas - in zijn proloog op Pars II - interpreteert
dit als volgt: de mens is zo geschapen dat hij principe van zichzelf, heer over zijn
werken en oorzaak van zichzelf kan zijn: `Wanneer heidenen, die de Wet niet
hebben, uit zichzelf doen wat de Wet verlangt, zijn zij zichzelf tot Wet, al bezit-
ten zij de Wet niet' (Rom 2:14).

De mens die zich zo als beeld van God verstaat, meet zich de eigenschappen
van die God aan. Zoals de unitair monotheïstische God zich van Zijn Schepping
onderscheidt, zo onderscheidt de mens zich van de overige Schepping: de na-
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tuur. Zoals God als de absolute heerser gezien wordt, zo heerst de mens als enig
subject over de natuur, als object tegenover zich. Zoals God de wereld als Zijn
eigendom gemaakt heeft, zo streeft de mens ernaar de wereld tot zijn bezit te
maken. Om gelijkend op God te zijn streeft de mens naar macht en heerschappij
over de aardse werkelijkheid. De absolute transcendentie van God wordt zicht-
baar in de opvatting dat God de wereld aan de mens gegeven heeft door Zich
eruit terug te trekken. De wereld is zo ontgoddelijkt en daarmee vrijgegeven aan
de willekeur van het menselijk ingrijpen. De relatie van God tot Zijn Schepping
is verengd tot de relatie van God tot de mens, gezien als een ik-jij verhouding.
Dit heeft geleid tot een vervreemding van de mens van de natuur, waardoor de
mens zich tegenover de natuur als een volledig ander `ras' is gaan beschouwen,
volkomen verschillend van de wereld: universeel racisme (Koch 1990, 307).

21.3 Dominium terrae: inclusie

Bij zijn schepping krijgt de mens een opdracht mee: de heerschappij over de
Schepping (Gn 1:28). Deze opdracht komt rechtstreeks voort uit zijn beeld van
God zijn. Geen scheppingstheologisch begrip is zo uiteenlopend geïnterpreteerd
als deze opdracht. Binnen de eco-theologische discussie wordt juist vanwege de
interpretatie van deze opdracht het christendom gezien als medeverantwoordelijk
voor de ecologische crisissituatie waarin de Schepping is komen te verkeren. Het
zou voeding hebben gegeven aan een excluderend antropocentrisch denken. Een
van de eersten die dat deed was Lynn White die in een opstel uit 1967 de discus-
sie opende (White 1967; Améry 1972; Krolzik 1979; Drewermann 1982). White
beweert dat het niet toevallig is dat de beheersende en exploiterende omgang met
de natuur die tot de milieucrisis heeft geleid, vooral in het christelijke West
Europa gestalte heeft gekregen. Immers zij vond een vruchtbare voedingsbodem
in het christelijke denken dat de mens de uitverkorene is boven alle schepselen,
dat hij de totale heerser is over de natuur, en dat verandering van de wereld voor-
uitgang betekent, zoals de scheppingsverhalen zouden vermelden. Het is een
goddelijke opdracht aan de mens de natuur te beheersen en te bewerken. Améry
ziet een continuïteit tussen de heerschappijopdracht van Genesis, de monnikene-
thiek, de calvinistische prestatie-ethiek tot in de consumenten- en productiemo-
raal van nu. Het dualisme tussen mens en natuur dat hierin geïmpliceerd ligt en
zoals in het denken van Descartes uiteindelijk voltooid, is door wetenschappers
als Bacon, Newton en Leibnitz goed begrepen en het heeft hen in staat gesteld
hun wetenschappelijke arbeid te legitimeren in godsdienstige termen (White
1967,1206).

Hoe geeft nu de tekst zoals die in het Oude Testament staat aanleiding tot een
dergelijk antropocentrisch verstaan? `En God sprak tot hen: "Wees vruchtbaar
en word talrijk; bevolk de aarde en onderwerp haar; heers over de vissen van de
zee, over de vogels van de lucht, en over al het gedierte dat over de grond
kruipt"' (Gn 1:28). De opdracht aan de mens is op zichzelf gericht: `word talrijk'
en `bevolk de aarde'. De mens als beeld van God dient zich over heel de Schep-
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ping te verbreiden. Ook is de opdracht gericht op de buitenmenselijke Schep-
ping: God zendt de mens als Zijn plaatsvervanger op de wereld om er in Zijn
naam te heersen (Boersema 1997,62), als teken van Zijn hoogheid en macht
(Von Rad 1949, 46). De Hebreeuwse woorden die hier gebruikt worden zijn
`kabas' en `radah' en hebben naar hun betekenis een harde klank. `Radah' komt
voor met dieren als object en bij relaties tussen mensen, vaak met een connotatie
van geweld (Lv 25: 43,46,53; Nu 24:19; Ez 34:4; Ps 110:2; JI 4:1318). `Kabas'
heeft een meer diverse betekenis, met mensen, slaven, naties en ongerechtighei-
den als object. Steeds is de betekenis `onderwerpen met geweld': onderwerping
van een land door een oorlog, of het onder het juk brengen van volkeren in het
bijzonder slaven, onder de voet brengen, vertrappen, en zelfs de verkrachting
van vrouwen (Nu 32:22,29; 2 S 8:11; 1 Kr 22:18; Neh 5:5; Est 7:8; Jr 34:11,16).
Zo kan Genesis 1:28 als volgt geïnterpreteerd worden: De mens maakt zich de
aarde tot zijn eigendom. Hij verdeelt zich over de aarde en neemt er een terri-
torium in bezit, zoals dieren dit ook doen, om er van te leven, om er in te leven,

zodanig dat de mensheid uiteindelijk de hele aarde zal bevolken. De mens neemt
in bezit door om te vormen en het land aan zichzelf aan te passen. De mens

neemt het land van de dieren af door deze te domesticeren. De in de aarde opge-
slagen mogelijkheden worden tot bezit van de mens.

Is hier nu sprake van een heersen over de Schepping waarbij de natuur despo-
tisch door de mens uitgebuit kan worden? Geeft dit aanleiding tot wat ik ge-
noemd heb een excluderend antropocentrisme, waarbij de natuur geen enkele
beschermwaardigheid heeft en louter reservoir is, een onuitputtelijk reservoir van
mogelijkheden voor de mens? Dit is in geen enkel opzicht het geval. A1 in de
verzen 20 en 29 worden specifieke voorschriften gegeven voor het gebruik van
de aarde. Later worden in de joodse wet ook grenzen aan het omgaan met de
aarde gesteld: de verplichting armen en hongerige voorbijgangers aren te laten
verzamelen en druiven te laten plukken, het afstaan van een tiende aan JHWH en

de armen, het braak laten liggen van het land elk sabbat- en jubeljaar (7e en

SOste jaar). Het J-scheppingsverhaal geeft daarbij zelfs een sterke verbinding
tussen mens (Adam) en aarde (adama) aan: een verbinding als een lotsgemeen-

schap. God heeft de mens de aarde toevertrouwd, maar het blijft Zijn eigendom
(Lv 25:23; Joz 22:19; Ps 85:2; Jr 16:8; Ez 36:5; Hos 9:3). Uiteindelijk is het God
die het volk Israël zijn land toewijst, het beloofde land van melk en honing. Het
`dominium terrae' betekent zo verwerkelijking van het `imago Dei' in die zin dat
de mens de aarde slechts zo mag veranderen dat deze niet alleen tot woonplaats
van hemzelf maar tot woonplaats van God wordt, want dat is uiteindelijk alle

doel van de geschiedenis, niet het handelen van de mens in zich (Lohfink 1974).
Als voorbeeld hierbij kan dienen: de taak van de mens om de dieren namen te
geven. Het is uitdrukking van zijn heerschappijopdracht. Zij betekent niet zozeer

'8 Een omstreden betekenis van `radah' is die in Joel 4:13: het treden van druiven in
de wijnpers ten einde er wijn uit te maken (Westermann 1974, 218, 222; Schmitz 1985,
102).
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dat de mens de woorden voor een naam verzint, maar veeleer veronderstelt het
namen geven dat de mens zich de eigen leefwereld van de dieren indenkt en deze
een eigen plaats in de werkelijkheid toebedeelt, en de dieren zo ook een plaats in
zijn eigen omgaan met die werkelijkheid geeft: hij plaatst de dieren in de mense-
lijke werkelijkheid. God heeft de dieren geschapen en ze naar de mens gevoerd.
De mens geeft ze een plaats, maar kan niets aan ze veranderen. Volgens Wester-
mann is dit een allereerste uitdrukking van de beperkte reikwijdte van de autono-
mie van de mens (Westermann 1974, 311).

Op grond waarvan kan er echter sprake zijn van een inclusief antropocentrisch
verstaan van deze opdracht? Hiervoor ga ik wat nader in op de profetische lijn in
de interpretatie van het scheppingsbegrip. Het verstaan van de Schepping als
bevrijdingsgebeuren binnen de profetische traditie, sluit aan bij het gegeven dat
het Genesisverhaal ontstaan is in de tijd dat het joodse volk in de Babylonische
gevangenschap verkeerde. Om zijn lot uit te houden ging het volk elkaar verha-
len vertellen over zijn eigen oorsprong. Deze verhalen vormden een contrast met
de onvrije situatie waarin het volk zich bevond. Het waren verhalen van paradij-
selijke vrede en vrijheid, welke het vrijheidsverlangen van het volk in alle tijden
van zijn geschiedenis woord gaven. Schepping moet dan verstaan worden vanuit
het joodse Credo: `God heeft ons uit Egypte gered' (Liedke 1979, 75). De na-
druk ligt dan niet zozeer op ontstaan, bestaan en voortbestaan van de aarde, de
natuur, maar de nadruk ligt op het utopisch karakter van de Schepping als aan-
vangsgebeuren in de oertijd. Daar is Schepping het proces van de bevrijding van
de mens uit de machten van de voorschepselijke chaos. God schept de aarde
door de leegte vorm te geven, de wateren een bedding, het licht en de duisternis
een doel, de levenloze stof leven te schenken. De mens krijgt de opdracht dit
bevrijdingsproces voort te zetten, door de dieren een naam te geven en ze zo
voor hem bruikbaar te maken, door de aarde te bewerken en deze zo dienstbaar
te laten zijn voor hem. Zoals God de chaos tot Schepping voor de mens bevrijd
heeft, zo bewerkt de mens de natuur en zichzelf om er in vrijheid te kunnen
leven. De natuur is in dit bevrijdingsproces hecht met de mens verbonden. Voor
zijn overleven is de mens op de natuur aangewezen. Zij zijn niet los van elkaar te
denken.

De geconstrueerde waardeoriëntatie van het exclusief antropocentrisme en de
daar genoemde exclusies vinden geen directe basis in het bijbelse denken, maar
veeleer in de concrete sociaal-culturele situatie waarin het christendom zich
ontwikkeld heeft. Dat is de Latijns-Europese wereld die in de geschiedenis
steeds model heeft gestaan voor de inrichting van de wereld, en in ieder geval
altijd als het centrum van de wereld gezien is en nog steeds wordt. En daar heeft
het veeleer eenzijdig gediend als een legitimering van de positie die de mens zich
had aangemeten. Op bijbelse gronden dient echter gezegd te worden dat het be-
vrijdingsproject betrekking heeft op alle mensen en op heel de Schepping. In
deze zin is het bijbels scheppingsgeloof in zijn profetische interpretatielijn een
kritiek op het eenzijdig en excluderend verstaan van het ermee gegeven
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antropocentrisme. De term inclusie in deze opvatting heeft zoals eerder gezegd

betrekking op:
- de opheffing van de exclusie van de natuur, leidend tot ecologisch bewustzijn;

- de opheffing van de exclusie van de niet-westerse mens, leidend tot een hou-
ding die gekenmerkt wordt door mondialisering;
- de opheffing van de exclusie van de vrouw, leidend tot een houding die geken-
merkt wordt door feminisering;
- de opheffing van de exclusie van de toekomstige mens, leidend tot een houding

die gekenmerkt wordt door intergeneratieve verantwoordelijkheid.

Vanuit bovengenoemd bijbels bevrijdingsproject ga ik kort op deze punten in.

1 De eerste exclusie heeft betrekking op de houding ten opzichte van de natuur:

het kernpunt van de waardeoriëntatie. Hoe dient de mens zich tot de natuur te

verhouden? Hoe wordt in de antropocentrische interpretatie van de scheppings-

verhalen de relatie met de natuur gezien? De waarde van de natuur is duidelijk

afgeleid van de waarde die zij voor de mens heeft. De natuur is er voor de mens

om van te leven, met name in de hernieuwing van het Verbond na de zondvloed

wordt duidelijk dat de mens van de natuur, de planten en de dieren mag eten. In

het paradijsverhaal is daar al sprake van. God bracht de mens in de tuin van
Eden om die te bewerken en te beheren: `Je mag van alle bomen in de tuin

overvloedig eten' (Gn 2:16). Maar betekent dit dan een vrijbrief om naar eigen
willekeur de natuur te gebruiken en te verbruiken, haar zelfs te misbruiken? Dit

zou een houding betekenen die de natuur uitsluit van zorg en beheer door de

mens. En dit is in de scheppingsopdracht niet bedoeld.
2 De westerse exclusiviteit heeft betrekking op het West-Europese christelijke
superioriteitsdenken, dat zichzelf als erfgenaam van de joodse traditie beschouw-

de. Hoewel de oergeschiedenis geschreven is vanuit de geschiedenis van één
concreet volk, dat in ballingschap verkeerde, kan geenszins gezegd worden dat

Genesis exclusief over dit volk gaat. Juist het karakter van oergeschiedenis geeft

aan dat het hier gaat om de mensheid, om alle volkeren van de aarde. De ge-
slachtslijsten laten een verspreiding zien van de mens over de hele toenmalig

bekende wereld. Pas in Genesis 12 gaat het verhaal over op de concrete geschie-

denis van Abram, als stamvader van een bepaald volk. In deze zin heeft het
antropocentrisme van de scheppingsverhalen geen betrekking op een bepaald

volk of op een bepaald deel van de mensheid, maar op de mens als zodanig.
3 De androgyne exclusiviteit van het westerse antropocentrisme hangt samen met

de sociale en culturele situatie waarin de scheppingsverhalen gefunctioneerd

hebben en geïnterpreteerd zijn. De exclusie van de vrouw hangt samen met de

latere ontwikkelingen. De tekst in het Oude Testament geeft hier geen aanleiding

toe. Bij de schepping van de mens is sprake van de mens, Adam, als vrouw en

man. Als man en vrouw is de mens beeld van God en Zijn gelijkenis. Als vrouw

en man eet de mens van de appel, en als vrouw en man wordt de mens gestraft

door God. God maakt geen onderscheid tussen man en vrouw als Hij de mens

aanspreekt op zijn verantwoordelijkheid. Als God Adam roept na de zondeval,
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dan roept Hij de mens. Pas later, bij de toebedeling van de straf lijkt het onder-
scheid van belang te zijn. De laatste jaren maakt de feministische theologie
duidelijk dat bij de interpretatie van de bijbelse verhalen de vrouw steeds op de
achtergrond is gebleven, terwijl een feministische lezing van de bijbelverhalen
het inzicht oplevert dat de vrouw in de bijbel geen ondergeschikte positie heeft,
maar dat zij dit wel had in de cultuur waarin de verhalen geschreven en verteld
zijn.
4 De exclusie van de toekomstige mens, waarbij slechts de actuele mens de
Schepping bezit en beheert en die het kenmerk is van het westerse moderne an-
tropocentrisme, vindt geen fundament in het bijbels antropocentrisme. Integen-
deel, de verhalen van Genesis 1-11 leggen juist de nadruk op de continuïteit van
de Schepping. De daden van de actuele mens hebben grote en definitieve gevol-
gen voor de volgende generaties (Labuschagne 1990). De opdracht aan de mens
is immers om zich te vermenigvuldigen en de aarde te bevolken en deze zo te
bewaren en te bewerken dat toekomst mogelijk is voor volgende generaties. De
verschillende geslachtslijsten in Genesis 5, 10 en 11 getuigen hiervan. En aan
Abram geeft God de belofte mee dat Hij een groot volk van hem zal maken. Het
hele scheppingsverhaal staat zo op geschiedenis gericht, niet alleen op ontstaan,
maar op bestaan en voortbestaan van de aarde en al wat erop leeft. Bevrijding
heeft betrekking op alle volkeren en alle generaties.

Wat betekenen bovenstaande antropocentrische scheppingstheologische
noties nu voor de inclusief antropocentrische norm voor de omgang met de
natuur: afwegende instrumentaliteit? Aansluitend bij wat ik daar in het voor-
gaande in de interpretatie van de begrippen `imago Dei' en `dominium terrae'
over heb gezegd, zie ik er een ondersteuning in van de houding van afwegende
instrumentaliteit, die binnen het inclusief antropocentrisme de omgang van de
mens met de wereld buiten hem kenmerkt. Het duidelijkst komt dit tot uitdruk-
king in het beeld van de rentmeester. De mens geeft gestalte aan het dominium
terrae door te heersen naar de wijze waarop God heerst, namelijk het zorgzaam
gereed maken en houden van de aarde voor mens en dier (Derr 1963, 57; Krolzik
1989, 153). God en mens delen met elkaar de Schepping (Shcle 1988,32). Je kunt
met andere woorden zeggen dat de verhouding van de mens tot de natuur geken-
merkt wordt door het principe van `geen wreedheid jegens de natuur plegen'
(V.d. Klinken 1991, 57). De natuur is er voor de mens, kan hem zelfs tot voedsel
dienen, de mens mag vernietigen en doden, zonder echter de natuur te misbrui-
ken. De natuur is er voor hem om van te leven, hij kan er niet zonder, maar
alleen als het hem ten goede komt. Zijn handelend ingrijpen in de natuur slaat op
hemzelf terug, uitputting van de natuur is uiteindelijk uitputting van de levens-
condities van de mens.

2.2 Ecocentrische scheppingsopvatting

In het volgende reflecteer ik vanuit de scheppingstheologie op de ecocentrische
waardeoriëntatie. Het ligt ook hier niet voor de hand dit in oppositie aan het
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descriptief feitelijk antropocentrisme te doen. Het ecocentrisme blijft erkennen

dat de mens het kennend, waarderend en handelend subject is. Wat het hiernaast

stelt is dat de mens niet het centrum is van de totale werkelijkheid en als enige

intrinsieke waarde heeft, maar dat mens en natuur een geheel vormen, welk een

rijke gedifferentieerdheid aan soorten kent en waarbinnen alles een soortspecifie-

ke intrinsieke waarde heeft. Theologisch betekent dit dat mens en wereld samen

op dezelfde wijze schepping van God zijn, dat wil zeggen vrije zelfmanifestatie

van een verzoenende en bewarende God.
Achtereenvolgens komen in verband met de opvatting over de mens het

godsbeeld, in verband met de opvatting van de natuur het begrip imago Dei en in

verband met de norm voor de omgang met de natuur het dominium terrae begrip

aan de orde.

2.2.1 Trinitair godsbeeld

Het unitair monotheïstische godsbeeld, zoals ik dat in verband met het inclusief

antropocentrisme heb behandeld, legt zeer de nadruk op de absolute transcenden-

tie van God. Hierdoor is er geen relatie tussen God en Haar Schepping en wordt

de wereld ontgoddelijkt. Het brengt te weinig tot uitdrukking dat God in de

wereld en dat de wereld in God aanwezig is. Het tegenover van het monotheïsme

is het pantheïsme, dat precies de nadruk legt op het goddelijk zijn van alles van

de werkelijkheid, op de inwoning van God in de wereld, zodanig dat God met de

Schepping samenvalt, waardoor de wereld juist vergoddelijkt wordt. Beide

extremen kan gebrek aan differentiëring verweten worden, doordat in het ene

geval de spanning tussen distantie en identiteit opgeheven wordt ten gunste van

de distantie van God en Schepping, en in het andere geval de spanning tussen

distantie en identiteit, ten gunste van de identiteit van God en Schepping (Koch

1990, 317). Daarbij verliest de term Schepping in beide posities haar eigenlijke

betekenis, namelijk dat Schepping duidt op onderscheid en relatie tussen Schep-

peren hetgeschapene.
Volgens Pannenberg wordt deze tegenstelling tussen absolute transcendentie

en immanente transcendentie, tussen relatieloosheid en identiteit opgeheven in

het panentheïsme: alles van de werkelijkheid is belichaming van Gods aanwe-

zigheid (Houtepen 1997, 210). Volgens hem kan het beeld van de Drie-eenheid

in die zin verstaan worden, hij spreekt dan van trinitheïsme. Centraal in deze

wijze van verstaan van de relatie van God en wereld staat het begrip verzoening.

`Der trinitarische Gott hebt ohne Verwischung der Differenz von Sch~pfer und

Geschi)pf, diesen Gegensatz auf im Gedanken der Versáhnung der Welt. Erst der

trinitarisch gedachte Gott ist, ohne Beseitigung des Unterschiedes auf beiden

Seiten, alles in allem' (Pannenberg 1987, 341). In het beeld van het Verbond

komt het trinitaire karakter van de relatie God en de aarde tot zijn recht: deze

relatie is theocentrisch, christocentrisch en pneumato-sacramenteel.
De relatie is theocentrisch: God is schepper van hemel en aarde, niets van wat

bestaat gaat terug naar vóór Gods scheppende activiteit, maar niets gaat ook
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voort zonder Gods scheppende activiteit. God heeft Zich vanaf het begin met
Haar wereld verbonden, door er actief in te zijn. Reeds na het eten van de appel
laat God Haar gezicht zien en de mens en de vrouw schamen zich voor hun God.
In het Verbond dat God met Noach sluit, verbindt God Zich opnieuw en voor
altijd aan de mensen, de dieren, de planten, de aarde. Het Verbond is het dyna-
misch gebeuren van mens en God waarin Schepping pas verwerkelijkt wordt:
Schepping is proces van realisering van het Verbond. God houdt aan dit Ver-
bond met Noach vast (Ebach 1989, 117). Gods Verbond is een wereldorde die
niet alleen de mensen betreft, maar alle levende wezens omvat (Gn 9: 8-17), voor
altijd: God heeft Haar Schepping voor altijd gezegend. Het slot van het schep-
pingsverhaal waar dieren en mensen geschapen worden is een open einde, over
mens en dier gaat het nog verder in het verhaal van de tuin en dat van de zond-
vloed. Natuur en mens zijn tot eenheid en verbond geschapen (solidariteit): de
mens is uit aarde en zal tot de aarde terugkeren. Schepping is niet een eenmalig
gebeuren dat aan de geschiedenis als oergeschiedenis voorafgaat, maar Schep-
ping heeft duur en ontvouwt zich in de geschiedenis van God en mens. Schep-
ping is geschiedenis en geschiedenis is voortdurende schepping (Ebach 1989,
110).

Liedke ziet in dit motief een basis voor een ecocentrisch verstaan van de
Schepping. De structuur van dit zegenend handelen is anders dan die van bevrij-
dend handelen. Genesis 1-11 is niet slechts een `Vorbau', een belofte van red-
ding, die in Exodus gevolgd wordt door de verhalen van Gods redding, waarin
God geloofd en gedankt wordt. Kenmerk van het zegenen is het historisch gelijk
blijven van de grondverhoudingen in de aardse gemeenschap, van het leven in
de Schepping, waarvan in Genesis 1-11 als oergeschiedenis de structuren wor-
den uitgezet en die in de vadergeschiedenis verdiept worden. God houdt Haar
Schepping in stand en geeft haar duur. Staat in het bevrijdende handelen, dat zo
verbonden is met de monotheïstisch heersende God van het antropocentrische
denken, het statische en niet herhaalbare van Gods handelen op de voorgrond, in
het zegenende verbondshandelen ligt de nadruk op duurzaamheid en herhaling.
Oorsprong van mens en wereld ligt in het scheppende kennen en liefhebben van
God, niet als eenmalig gebeuren maar als iets wat duur heeft en zich in de ge-
schiedenis ontvouwt. Gods scheppende handelen (bara) gaat door in Haar spre-
ken (dabar) en zegenen (baruk) (Link 1989, 198-199). De mens dient in dit
perspectief de haar geschonken Schepping te onderhouden (Auer 1984, 197-200;
Steck 1978). Als rode draad door de oergeschiedenis loopt dat God de aarde niet
loslaat, Zij laat het werk van Haar handen niet varen, zoals uit het vervolg van de
oergeschiedenis blijkt. Dit geeft zicht op een toekomstverwachting. God blijft als
schepper voortdurend in Haar Schepping aanwezig (Ps 104; Job 38-41).

De relatie is christocentrisch omdat God Zich in Christus definitief inet Haar
Schepping verzoend heeft. God de Ene heeft in Haar Zoon, door de aarde te
vernieuwen, de Schepping definitief tot de Hare gemaakt: waarlijk nieuwe
Schepping, nieuwe aarde, Haar afstammeling. In de Zoon, in deze wereld van
God is God zichtbaar en tastbaar aanwezig.
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De relatie is pneumato-centrisch, omdat de Schepping een sacramenteel karakter
krijgt. De wereld is sacrament van Gods zelfopenbaring, is sacramenteel medium
voor de godservaring. Zij is waarlijk plaats van godsontmoeting. De hele Schep-
ping, mens en natuur zijn vindplaatsen van God, sacrament van Gods tastbare
aanwezigheid. God is zo als Schepper belichaamd in Haar Schepping. Het meest
tastbaar wordt dit gevierd in de eucharistie (George 1990, 48).

2.2.2lmago Dei: sabbat als doel van de Schepping

Binnen het trinitair verstaan van Gods relatie tot Haar Schepping wordt de
Schepping gezien als de sacramentele belichaming van Gods aanwezigheid.
Moltmann en Koch zien in het verlengde hiervan niet de mens als het doel van
de Schepping maar in hun ogen is de sabbat, de zevende dag het hoogtepunt. Het
is de rustdag, waarop God afstand neemt van Haar Schepping en ervan kan
genieten. De Schepping is zo gericht op God als haar Schepper, niet op de mens,
die op de achternamiddag van de zesde dag is geschapen. Na de schepping van
de mens en de dieren gaat het verhaal van Gods aanwezigheid door. De sabbat is
zo niet alleen de kroon van de Schepping maar ook de kroon op de mens. Op de
sabbat rust God uit van Haar werk en geniet Zij ervan.

Sabbat is ook opdracht aan de mens om te rusten en te genieten van het werk
van Gods handen en als evenbeeld Gods te genieten van het werk van haar eigen
handen. Op de zevende rustdag woont God definitief in de Schepping, en maakt
Zij de mens tot solidair lid van de scheppingsgemeenschap, die zo niet meer de
omgeving van de mens is maar de `medegeving'. `Natur und Mensch sind eben
keine auseinander dividierten Dinge, sondern Aspekte eines einen Ganzen und
eines ganzen Einen' (Rock 1980, 83). De natuur is Schepping, dat wil zeggen
geheel uit de macht van God (Ps 18:5). De mens is in de natuur ingebed, haar lot
is ermee verweven (Ps 104). Volgens Houtepen (1990, 51) is de kern van de
bijbelse visie op de Schepping dat er op een narratieve wijze samenhang gescha-
pen is. In die samenhang hebben de dingen, de planten, de dieren, de mensen
hun eigen plaats en kunnen zij er met elkaar leven. God heeft chaos, duisternis,
woestijn gehanteerd in een scheppend handelen. De mens is in dit ecosysteem
geroepen en weet zich gemandateerd voor het werk in de tuin en de stad: zij
zaait, maar God laat groeien, zij bouwt, maar God brengt zegen. De mens is
theonoom, staat niet boven al wat bestaat, maar weet zich erdoor omgeven. God
heeft plezier in de mens: dat is genade, gein, geluk, behagen (Houtepen 1990,
60-61). Bij Schepping gaat het niet om het 'to pan' (`res naturae', alles) rnaar om
het 'to holon' ( `fysis', het geheel).

Het trinitair-sacramentele karakter van de Schepping wordt zichtbaar in de in-
terpretatie van het imago Dei begrip. De trinitaire God is een betrokken en
sociaal solidaire God, die de mens als sympathisch medeschepsel heeft gescha-
pen. Niet alleen zij, de man-vrouw-mens is beeld van God, de hele levende
scheppingsgemeenschap is in de mens beeld van God. De mens is slechts gevol-
machtigde van God op aarde, handelend binnen het scheppingsgebeuren. Kessler
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gaat uit van een fundamenteel, heilzaam en bevrijdend onderscheid tussen God
en mens. God is Degene zonder Wie niets is, noch geworden is. De mens is daar-
mee eindig, niet goddelijk, hoeft zichzelf niet te funderen noch haar eigen zin te
zoeken want deze is al voorgegeven. Deze uiteindelijke oriëntering op God
bevrijdt de mens tot bestaan, tot vormgeven en bewaren van de wereld, zij ver-
plicht haar tot co-creatuurlijke solidariteit met in achtneming van haar eigen
creatuurlijke grenzen (Kessler 1990, 52). De Schepping is een eenheid, een
prachtige eenheid. Daarbinnen is de mens in solidariteit met al het geschapene
opgenomen; zij is uit de aarde. Adam is geschapen uit adama. God is echter in de
aarde belichaamd. Dit ingebed zijn van de mens in de Schepping, in Gods li-
chaam, verhindert haar haar eigen belangen door te drijven ten koste van de ove-
rige Schepping. Deze heeft immers, als belichaming van Gods aanwezigheid een
waarde in zich. De door God geliefde wereld, waaraan Zij Haar liefde en levens-

kracht gegeven heeft, is immers omwille van zichzelf lief te hebben. Daarbinnen
heeft alles een soorteigen aparte positie en verantwoordelijkheid. Dit opgenomen
zijn en deze aparte positie zijn elkaar complementair. De mens is natuur, met een
natuurlijke verblijfplaats. Maar daarbinnen moet zij zichzelf een levensruimte
scheppen en zij staat daarmee onontkoombaar voor het probleem van de heer-
schappij.

Beeld Gods betekent dat de mens enerzijds door God aanspreekbaar is en met
Haar in gemeenschap staat, en anderzijds dat zij binnen de Schepping een
verantwoordelijke taak heeft. Als het tegenover van God en binnen de buiten- en
binnenmenselijke wereld is de mens, man en vrouw, beeld Gods. Dit heeft een
essentieel indicatieve betekenis: de mens is beeld Gods; en een normatief impe-
ratieve betekenis: de mens moet Gods beeld tonen op de aarde. In het gelaat van
de aarde zie ik God, maar de aarde 'ziet' mij in mijn gelaat aan en wijst mij op
mijn opgave beeld Gods te zijn. De mens als beeld Gods bevestigt de fundamen-
tele verbondenheid die de mens kent met de hele Schepping: als verpersoon-
lijking van de hele Schepping. Het verbindt de mens zo met God dat het haar
ook de verantwoordelijkheid oplegt zo goed als God voor de Schepping te zijn.
Tegelijk echter onderscheidt het de mens van God, dat wil zeggen: de mens is
niet-God. Zoals de mens slechts beeld van God is, zolang is de Schepping er
naar haar eigen aard, onderscheiden van God, niet goddelijk, maar Gods
belichaamde aanwezigheid. De mens is in het Verbond van God met de Schepp-
ing met die Schepping verbonden als mede-instandhouder van de Schepping.
Claus Westermann ziet in Genesis 1:26 niet zozeer een uitspraak over het wezen
van de mens, als wel over het handelen van God ten opzichte van mens en aarde.
Beeld Gods is geen kwaliteit van de mens, maar maakt juist het gebeuren tussen
God en mens en aarde waar. Dat de mens beeld van God is, heeft ook te maken
met het gegeven dat de mens mag en kan heersen over de dieren (Ps 8:7-9). Het
geeft de mens de mogelijkheid tussen goed en kwaad te onderscheiden en van
voortplanting te weten. De zondeval is niets anders dan dat de mens van de haar
geschonken mogelijkheid daadwerkelijk gebruik maakte, van de mogelijkheid
die God haar zelf schonk. En van deze daad draagt de mens de consequenties:
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bloed, zweet en tranen. Bewuste voortplanting doet de mens weten van dood.
Tegelijk kwam daarmee de mogelijkheid van eeuwige duur van het leven bij
God te vervallen, daar zorgde God zelf voor. De mens draagt zorg voor de
andere mogelijkheden: die van bewonen van de aarde. Het vermogen tot rati-
onaliteit dat de mens zichzelf daadwerkelijk toeeigende stelt de mens in staat niet
ongebreideld met heersen en voortplanten om te gaan.

2.2.3 Dominium terrae: respect en aandacht

In het tuinverhaal van Genesis 2 gaat het om antropologie en ecologie: eerst is
het een verhaal van nog-niet. Pas als het ecosysteem tot leven wordt gebracht
door bevochtiging van de aarde en pas als God de mens schept als bewerker
ervan begint het te bestaan voor de mens. De mens (adam) is fundamenteel van
de aarde (adama), maar haar wordt adem ingeblazen tot een meer dan levende
materie, uniek in haar relatie tot God, maar tevens geheel afhankelijk van God
als gever van leven. Dat de dieren geen gelijke partner van de mens zijn, bete-
kent dat er een fundamenteel verschil is, maar dit betekent nog niet dat de relatie
niet gebaseerd is op fundamentele gelijkwaardigheid, en dus impliceert:
barmhartigheid, humaniteit en zorg. In het scheppingsbericht wordt de intrinsie-
ke waarde van alles van de werkelijkheid uitgedrukt door de telkens herhaalde
toevoeging aan Gods maken, dat `het zo gebeurde' (Gn 1:3,7,9,11,15,24,30). De
aarde is werkelijk geschapen zoals God deze zelf gewild heeft. Tegelijk wordt
deze intrinsieke waarde van al geschapene nog eens bekrachtigd door het `en
God zag dat het goed was' (Gn 1:10,12,18,21,25,31). Het scheppingsbericht is
een richtinggevende utopie die onze feitelijke omgang met de natuur voortdu-
rend in vraag stelt. Genesis 3-11 is contrastbeeld met Genesis 1-2: is verstoring
van die utopie maar tevens herstel in het Verbond. Zo dienen dieren de mens niet
alleen tot voedsel (Gn 9:2), maar moet de mens de dieren ook beschermen (Gn
9:4-6).

Het beeld van het dominium terrae is een afgeleide, en tevens een democrati-
sering en universalisering van de oude opvatting 'waar de koning is, verschijnt
God'. De mens heeft de goddelijke opdracht meegekregen de aarde, die haar
afkomst is, in bezit te nemen, maar nooit zal zij er eigenaar van worden (Ps
50:12). Haar rechten op de aarde zijn van God afgeleide rechten. Ook als heerse-
res van de Schepping blijft de mens deel van die Schepping. God zorgt voor de
Schepping als geheel (Mt 6:19-34; 10:29) en de mens is tot heerseres aangewe-
zen (1 Kor 3:22; Kol 1:15-23). Niet de mens is het doel en hoogtepunt van de
Schepping maar de sabbat. En God zag dat het goed was en rustte uit om van het
werk van Haar handen afstand te nemen en ervan te genieten. Dominium terrae
betekent dat de Schepping de mens niet toebehoort, maar dat zij deze slechts
verzorgt, symbiotisch en solidair omwille van haarzelf. God is de maat daarvoor.
De mens is in deze niet Gods concurrent in de heerschappij. Waar de mens zelf
Gods plaats in wil nemen, God wil zijn, raken alle verhoudingen verstoord.
Genesis 1:28 verstaat de heerschappij-opdracht als zegen: `kabas' moet volgens
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Kessler niet verstaan worden vanuit de connotatie van gewelddadig heersen,
maar 'de voet zetten op de aarde' betekent veeleer haar betreden als een woning
voor mensen en dieren, die verzorging verdient; `radah' betekent herderschap; de
mens is tuinman en herder (Kessler 1990, 63).

De doorwerking van het verbondsmotief houdt hier in dat de mens haar heer-
sersopdracht slechts kan uitvoeren vanuit haar verbondenheid met de gehele
Schepping. Haar bijzondere opdracht geeft haar niet het recht om zich tegenóver
de hele overige Schepping op te stellen, maar geeft haar het voorrecht zich één te
weten met de hele Schepping en vanuit deze eenheid de zorg voor de Schepping
op zich te nemen. In deze zorg is geen onderscheid tussen mens en natuur, juist
het Verbond wijst op de eenheid van mens en natuur als Schepping, waarin God
zelf belichaamd is. Van de Heer is de aarde en al wat zij draagt, de wereld en wie
haar bevolken. `Wie een arme onderdrukt, beledigt zijn Maker' (Spr 14:31). Wie
de Schepping schendt, schendt Gods majesteit: wie het rijke leven in de natuur
decimeert, tast het bezit van de Schepper aan, maakt haar armer, randt haar
heerlijkheid aan. Zo heeft het scheppingsgeloof een sterk eschatologische dimen-
sie: het houdt de garantie in dat Schepping en geschiedenis als een `creatio conti-
nua' doorgaan, dat er toekomst is en dat het Rijk van God op aarde, naar Haar
bedoeling in volle glorie zal doorbreken. De betekenis van Genesis 1:26-28 ligt
dan niet in het vasthouden van de droom van een voorbij geluk, maar is opdracht
om de herinnering van wat nog uitstaat vast te houden.

Het beeld dat voor de omgang met de natuur gebruikt wordt is dat van de
mandataris, die geroepen is Gods heerschappij op aarde te bewaren en te garan-
deren. (Auer 1984, 215; Kessler 1990, 62). De mens maakt zich de wereld tot
haar woning, door er haar voet op te zetten (kabas), er gelijk een herder en
tuinman voor te zorgen (radah). De mens vormt daarmee de werkelijkheid om.
Zij maakt de aarde (adama) voor mens (Adam) en dier (die hij namen geeft) be-
woonbaar. De mens beschikt zo over de in de wereld opgeslagen mogelijkheden.
Maar de aarde mag slechts zo betreden worden dat zij belichaming van Gods
aanwezigheid blijft, want dat is het eigenlijke doel van de geschiedenis van de
Schepping: Sabbat, rust en genot, verwerkelijking van het `imago Dei'. Dat alles
betekent aanbidding van God. Deze heerschappij heeft een ambivalent karakter.
Het kan de mens schuldig maken ten opzichte van God: de mens mag haar
medemens niet uitsluiten, want elke mens is beeld van God; zij mag de aarde niet
uitsluiten, want de aarde is lichaam van God; zij mag zich niet door de natuur
laten beheersen, noch die buiten haar noch die binnen haar, want daarin zit het
gevaar van uitbuiting, van zichzelf, van de aarde. Telkens zal de mens zich in
haar omgang met de werkelijkheid, de natuur, de aarde laten leiden door de
afweging in hoeverre zij handelt overeenkomstig haar oorsprong, overeenkom-
stig de oorsprong van Schepping en natuur (Auer 1984, 217). Maar bovenal
wetend dat God in relatie leeft met Haar Schepping, Haar belichaamde aanwe-
zigheid: God alles in alles.
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Tot slot

In het voorgaande zijn twee ecologische waardeoriëntaties gereconstrueerd.
Beide waardeoriëntaties staan gericht op milieu beschermend handelen. Het
inclusief antropocentrisme is in haar kritiek op het exclusief antropocentrische
denken een kritische voortzetting ervan. Ecocentrisme is veeleer een fundamen-
tele omslag van denken. Onderzoek zal moeten uitwijzen welke oriëntatie feite-
lijk het denken van gelovige mensen beheerst. Ook zal het moeten uitwijzen
welke oriëntatie inderdaad samenhangt met milieubeschermend handelen.

Beide oriëntaties vormen de inhoud van een katechetisch programma. Deze
religieuze educatie is erop gericht het denken te structureren en de verbinding
tussen gelovig denken en handelen te versterken, opdat gelovigen de keuzes in
hun handelen beter kunnen beredeneren, mede vanuit een levensbeschouwelijke
oriëntatie. De inhoudelijke keuze zelf is niet het doel van het educatief program-
ma, omdat van beide oriëntaties niet uitgemaakt kan worden welke het best
milieuvriendelijk handelen ondersteunt. Kiezen is een persoonlijk proces op
basis van argumenten. Een keuze maken hoeft niet te betekenen kiezen voor één
oriëntatie. Een keuze is altijd een kwestie van afwegen van argumenten in de
concrete context waarin de keuze gemaakt dient te worden. Mijn onderzoek wil
een bijdrage leveren aan inzicht in de samenhang bij de gemaakte keuzes in
overtuiging en handelen.

50



III Diaconie en Catechese

Inleiding

In hoofdstuk I is de sociaal-culturele context beschreven van het denken over en
handelen met betrekking tot de natuur. Centraal begrip was daar ontecologise-
ring, als kenmerk van dit denken en handelen. In hoofdstuk II is de hermeneu-
tische dimensie van de context aan de orde geweest. Ik heb vanuit filosofisch en
theologisch perspectief een typologie van waardeoriëntaties beschreven welke
aan de houding en het handelen van de mens tegenover het natuurlijk milieu
mede ten grondslag liggen. In dit hoofdstuk III kom[ de directe context in het
vizier: de verantwoordelijkheid van de kerk'~ met betrekking tot het ecologisch
probleem. In paragraaf 1 ga ik in op die opdracht van de kerk, waarna ik die
opdracht in paragraaf 2 benader vanuit een van haar wezensfuncties: de diako-
nie. Dit loopt in paragraaf 3 uit op de bepaling van de ecologische opdracht van
de kerk: ecologische diaconie. In paragraaf 4 wordt de taak van de catechese in
dit verband aan de orde gesteld. In paragraaf 5 is de vraag aan de orde naar de
situering van het doel van milieucatechese in verband met ecologisch handelen.

1 Kerk en de bemiddeling van heil

In deze paragraaf is de vraag aan de orde welke de opdracht van de kerk is.
Immers de kerk is er in de wereld met een opdracht die zij ontleent aan haar
wezen: de boodschap verkondigen van het evangelie waarvan zij de voortzetting
is en wil zijn. Rahner omschrijft het wezen van de kerk als volgt: `De kerk is de
maatschappelijk legitiem opgebouwde gemeenschap waarin door geloof, hoop
en liefde de eschatologisch voltooide openbaring van God (als mededeling van
zichzelf) ín Christus als werkelijkheid en waarheid voor de wereld present blijft'
(Rahner 1966, 168). Deze formulering bevat de verschillende elementen op
grond waarvan ik de opdracht van de kerk nader kan omschrijven. Naar haar
gestalte is zij presentie voor de wereld. De inhoud van deze presentie is de
eschatologisch voltooide openbaríng van God. De middelen voor haar aanwezig-
heid zijn geloof, hoop en liefde. Op deze drie elementen ga ik in het volgende
met behulp van Rahner nader in. Dit loopt uit op de omschrijving van de op-
dracht.

19 Het begrip kerk wordt hier ideaaltypisch gebruikt. Wanneer sprake is van een
empirische betekenis dan wordt gesproken over de kerken.
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1.1 Presentie voor de wereld

Het bestaan van de kerk gaat terug op de verkondiging van de boodschap van het
Rijk Gods door Jezus van Nazareth. Zij is de verzameling van mensen die in het
voetspoor van Jezus van Nazareth getreden zijn. Hoewel nergens in de bood-
schap van Jezus sprake is van de vestiging van een nieuwe godsdienst, - integen-
deel, Jezus was en voelde zich uitdrukkelijk jood, die geen jota of stip van de
wet wilde veranderen - hebben Zijn aardse optreden en Zijn prediking van het
Rijk van God geresulteerd in de kerk. Onder de indruk van Zijn optreden en (de
verhalen over) Zijn verrijzenis, hebben de eerste volgelingen uit de joden zich
als christenen in Zijn naam verzameld tot een gemeenschap van gelovigen, om
verder te doen wat Hij hen had voorgedaan en om voor de wereld de herinnering
aan Hem levend te houden, in het vaste geloof dat Hij spoedig zal wederkomen
(Schillebeeckx 1989, 165). Wezenselement van die boodschap en van Zijn
optreden is immers de oproep om leerling te zijn van Jezus, Hem na te volgen, in
Zijn voetsporen te treden door gemeenschap te vormen met eensgezinden en te
getuigen van Jezus' levensweg als de weg naar het Rijk Gods: de kerk is een
goddelijke stichting vanuit Jezus voor de mensheid. Het fundament van de kerk
is Christus, haar toekomst is het Rijk van God. De kerk functioneert daarmee in
het spanningsveld van het Rijk Gods dat zij present stelt en de wereld waarvoor
zij dat present stelt. Deze presentie heeft drie kenmerken: de kerk is teken van
Jezus' boodschap van het rijk Gods, zij is dat in historische voorlopigheid en zij
is instrument van deze boodschap.

Op de eerste plaats is de kerk teken van de realisatie van Jezus' boodschap
van het Rijk Gods, zij is de anticiperende sacramentele realisatie van het Rijk
Gods in de wereld. Zij is tegenwoordigheid van de uit eigen kracht overwinnen-
de genade van God (Rahner 1966, 169). Sacrament wil zeggen dat de kerk de
zichtbare werkelijkheid is die het goddelijke onthult door het in symbolen tegen-
woordig te stellen en in daden te bemiddelen. Omgekeerd is de kerk als sacra-
ment een mysterie dat zich voor het menselijk verstand verborgen houdt, maar
zich in de tekenen van de tijd daaraan laat kennen. In het beeld van de kerk als
sacrament blijft het menselijke en het goddelijke - het zichtbare en het onzichtba-
re, het tijdelijke en het eeuwige - van de werkelijkheidsbeleving van mensen met
elkaar verbonden. Gods heil wordt immers alleen maar zichtbaar in de werkelijk-
heid van de aarde van mensen. De kerk als sacrament is de historische belicha-
ming van het heilsplan van God in haar eschatologische fase. In deze kerk nu,
verstaan als teken, wordt op partiële wijze zichtbaar wat de boodschap van het
Rijk Gods inhoudt. De kerk is de partiële anticiperende realisatie van het Rijk
Gods, geschiedenis van het laatste Verbond binnen de concrete geschiedenis van
de wereld. De kerk staat daarmee in de geschiedenis, maakt zelf geschiedenis
door. De kerk ontplooit zichzelf in die geschiedenis, omdat zij in de steeds
wisselende historische omstandigheden teken van evangelie voor de wereld is en
wil zijn (Rahner 1966, 176). En daarmee kom ik op het tweede kenmerk: de kerk
als teken van het Rijk Gods is het Rijk Gods zelf niet. Zij is er de aardse vooraf-
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schaduwing van. De kerk is gericht op deze vestiging, maar blijft in haar realisa-
tie altijd slechts geschiedenis. Zij is er in alle voorlopigheid, in contingentie en
eindigheid. Zij is én historisch én voorlopig teken, want het gaat bij haar zelfrea-
lisatie uiteindelijk om de eschatologische vestiging van Gods Rijk. Op de derde
plaats is de kerk instrument van deze realisatie. Zij is er niet om zich zelfs wille
maar om het Rijk Gods te vestigen. De kerk is slechts middel, zij bemiddelt de
boodschap van het Rijk Gods voor deze wereld. De kerk werkt mee aan de
realisatie van het Rijk Gods. Daarmee maakt de kerk geschiedenis. De kerk
oefent vanuit haar boodschap invloed uit op de wereld. Daar waar de wereld in
tegenspraak is met de boodschap treedt zij op en laat zij haar stem horen. Zij
verstaat en leeft de wereld vanuit die boodschap, zodat zij de wereld verandert.

Samengevat: de kerk als het teken van de eschatologische realisatie van het
Rijk Gods is in alle voorlopigheid middel voor deze realisatie.

l.2 Gods openbaring

De kerk is het middel van de eschatologisch voltooide openbaring van God (als
mededeling van zichzelf) in Christus als werkelijkheid en waarheid (Rahner
1977). Aan deze formulering van de inhoud van het wezen van de kerk zijn twee
aspecten te onderscheiden.

Op de eerste plaats gaat het om Gods openbaring als mededeling van zichzelf.
Dit wijst zowel op een beperking als op een verbreding van het wezen van de
kerk. De beperking houdt in dat Gods volledige openbaring niet samenvalt met
Zijn openbaring in de kerk. God openbaart zich in en door de hele werkelijkheid.
Dat is wat met Schepping wordt uitgedrukt: de hele aarde zien als openbaring
van God. God drukt zich in de werkelijkheid uit als aarde, als natuur, als mensen
en dieren, als planten en bomen (Ps 108). Zo is de openbaring Gods in de kerk
slechts een deel van Gods zelfopenbaring. En voorzover onder kerk hier verstaan
worden de christelijke kerken, geeft deze formulering ook ruimte aan de andere
godsdiensten als partiële uitdrukkingen van Gods zelfopenbaring. De verbreding
die in deze formulering aan het wezen van de kerk gegeven wordt is dat zij
uiteindelijk God te verkondigen heeft, dat het in de navolging van Christus
uiteindelijk gaat om God. Niet de kerk of een kerk openbaart God, maar God
openbaart zichzelf op universele wijze voor de hele wereld. De kerk is daaraan
ondergeschikt. In de Zoon openbaart zich de Vader definitief en volledig.

Op de tweede plaats gaat het om de in Christus eschatologisch voltooide
openbaring. De kerk is de presentie van leven, lijden, sterven en verrijzen van
Jezus de Christus. De kerk is in de wereld slechts het utopia van het uiteindelijk
heil in de wereld, zoals dat van begin af aan in de Schepping vervat ligt. In
andere woorden: het gaat om Jezus' boodschap van het Rijk van God. Deze
boodschap houdt in: daar waar onvrede, ongerechtigheid en gebrokenheid zijn,
moeten vrede, gerechtigheid en heelheid gebracht worden, moet heil gebracht
worden. Dit heil is het heil zoals dat door God van den beginne af gegeven is;
immers God heeft de aarde goed geschapen. Het is het heil dat telkens weer in

53



Verbond hernieuwd is en in Jezus op eschatologische wijze definitief is gewor-
den. Het is het heil dat uiteindelijk in het Rijk Gods definitief tot voltooiing zal

komen: boodschap van heil voor heel de wereld, voor heel de aarde.
Samengevat: de kerk is instrument van het heil van Godswege voor de hele

wereld

l.3 Geloof, hoop en liefde

Door geloof, hoop en liefde is de kerk instrument en teken van het heil van
Godswege. De basis voor het wezen van de kerk ligt in het geloof van haar

leden, die definitief geraakt zijn door de boodschap van het heil. Dit geloof heeft

hen tot gemeenschap bijeengebracht, dit geloof geeft hun de kracht de bood-
schap uit te dragen. Dit geloof is de basis van de hoop op de uiteindelijke vol-

tooiing van Gods heil in Zijn Rijk, dat niet van deze wereld is. In de liefde legt

de gelovige daadwerkelijk getuigenis af van zijn geloof in deze boodschap.

Geloof, hoop en liefde maken de kerk uiteindelijk tot wat zij in theologisch

perspectief is, de gemeenschap van mensen die zich rond Jezus' boodschap van

heil verzameld hebben en Hem willen navolgen.
Samengevat: de kerk is in geloof, hoop en liefde in de wereld werkzaam.

1.4 De opdracht van de kerk

De opdracht van de kerk is nu de operationalisering van het wezen van de kerk

zoals ik dat in het voorgaande heb uiteengezet. In aansluiting bij Rahners om-
schrijving van het wezen van de kerk formuleer ik haar opdracht: teken en in-

strument van het heil van Godswege te zijn. De kerk doet dit door te doen wat

Jezus deed voor de mensen in Zijn tijd: de mensen openstellen voor het komen
van het Rijk van God. De bemiddeling van de kerk is een afgeleide bemiddeling

van dat heil, omdat zij de inhoud ervan niet zelf heeft, maar ontvangt van Chris-

tus. Doel van deze bemiddeling is: alle mensen te verzamelen en tot eenheid te
brengen, tot vrede: onderling, met elkaar en alle volkeren, en met de natuur

(Schillebeeckx 1989, 176). De kerk bemiddelt het heil door het aanwezig te

stellen: het in en vanuit gemeenschap te beleven (koinonia), te verkondigen
(martyria), te vieren (leitourgia) en te doen (diakonia). Hiermee ben ik bij de vier

functies die aan de opdracht van de kerk onderscheiden worden. Binnen deze

functies van de kerk bemiddelt de kerk heil voor de wereld. Binnen deze vier

functies beweegt zich dan het pastoraat van de kerk als de daadwerkelijke opera-

tionalisering ervan, als de historische en tastbare gestalte van de kerkelijke

heilsbemiddeling. Op al deze operationaliseringen ga ik hier niet in. Ik beperk

mij in het volgende tot de diakonia en in aansluiting hierop tot de catechese.
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2 Diaconie: wezensfunctie van de kerk

Diaconie is een van de functies waarin de kerk haar opdracht gestalte geeft. In
het volgende beschrijf ik eerst kenmerken van diaconie in het Nieuwe Testa-
ment. Vervolgens sta ik stil bij de noodzaak tot herijking van het historisch
gegroeide begrip diaconie. Tot slot betrek ik de nieuwtestamentische kenmerken
van diaconie op ecologische diaconie.

2.1 Kenmerken van diaconie van Jezus in het Nieuwe Testament

Diaconie vindt haar grondslag in het optreden en verkondigen van Jezus van
Nazareth. Zijn leven, lijden en dood waren dienst aan de wereld. De hele zen-
ding en het optreden van Jezus kunnen onder het begrip diaconie worden sa-
mengevat. Kenmerk van weg en werk van Jezus is Zijn dienst: `Maar ik ben in
jullie midden de dienaar' (Lc 22:27). De mensenzoon is niet gekomen om ge-
diend te worden maar om te dienen. De kern van Zijn verkondiging is de dienst:
`Integendeel, wie groot wil worden onder jullie, moet jullie dienaar zijn' (Mt
20:26). Het oudtestamentische gebod: `U zult uw naaste liefhebben als u zelf'
(Lv 19:18), wordt hier vergroot en in christelijke zin als dienst van de naaste aan
de naaste verstaan. Tot op het laatste moment van Zijn leven is Jezus dienstbaar.
Tijdens het laatste avondmaal nog wast Hij als een slaaf de voeten van Zijn
leerlingen (Joh 13). Zijn dienst gaat tot het uiterste: in Zijn lijden en sterven
wordt Jezus solidair met het lijden en sterven in de wereld (Turre 1991, 4). Het is
de dienst tijdens Zijn leven die Hem uiteindelijk aan het kruis brengt. Zijn dood
aan het kruis is de uiteindelijke consequentie en gestalte van Zijn dienende
liefde, waartoe Zijn Vader hem gezonden had.

Hoe ziet de dienst van Jezus eruit?
[a] Diaconie is hulp bij nood, in al haar vormen. Jezus' daden van dienst zijn
veelsoortig. Hij verleent hulp bij geestelijke en lichamelijke nood: blinden zien,
lammen lopen en doven horen, demonen worden uitgedreven, zondaars worden
vergeven. Door drie aspecten wordt de hulp gekarakteriseerd. Deze heeft op de
eerste plaats het karakter van onvoorwaardelijke en onbaatzuchtige hulp, waazop
onbegrensd vertrouwd kan worden. `Dialconein' betekent letterlijk aan tafel
dienen als een slaaf, met wegcijfering van zichzelf. In Zijn diaconie loopt Jezus
zelfs het gevaar als een buitenstaander en een dwaas beschouwd te worden. De
lamme, de blinde, de vrienden van Lazarus, de honderdman, de zondaar en de
tollenaar, een ieder die een beroep doet op Jezus, kan op Zijn hulp rekenen.
Alleen de vraag aan Hem is voor Jezus al voldoende om hulp te verlenen.
Vervolgens richt de dienst zich niet alleen op de nood van het individu en wordt
deze gelenigd, maar ook is er aandacht voor de sociale structuren die mede de
nood veroorzaken of in standhouden. De man die, omdat hij door een onreine
geest bezeten was, in afzondering leefde, wordt door Jezus niet alleen genezen
maar ook teruggestuurd naar de zijnen om te vertellen welk een barmhartigheid
hem is bewezen (Mc 5:19; Lc 17:14). Jezus haalt de man met de verdorde hand
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naar voren in het midden van de Synagoge (Mc 3:1-6). Een ieder die hulp be-

hoeft, komt alleen daarom een plaats in het centrum toe (Fuchs 1990). Daarmee

levert Jezus kritiek op de wijze waarop men in de samenleving met zieken om-

gaat: zij worden afgezonderd, soms zelfs buiten de stad gebracht. In Zijn wonde-
ren laat Jezus vooral zien hoe Hij anderen voor de sociale ondergang wil behoe-

den. De wonderen zijn zo een bevestiging van Godswege van Jezus' radicale
diaconie, waarin Hij te allen tijde en op alle plaatsen bestaande religieuze en
profane wetten mag schenden. De dienst van Jezus is tot slot partijdig, zij is

gericht op de zondaars, de zieken en de zwakken, op de randgroepen van de
samenleving, op vrouwen en kinderen, want hun komt het Rijk Gods toe. Niet de

rijken en de heersers kunnen op Jezus rekenen, maar de slachtoffers in de samen-
leving (Horn 1990, 116).
[b] Basis van de diaconie van Jezus is Zijn (intieme) verhouding tot God zijn

Vader, die Hij Abba - vadertje, papa - noemt (Fuchs 1990, 38). Jezus had een
vertrouwvolle verhouding tot God, Hij wist zich geborgen in Hem, omringd door
Zijn Liefde. Tot Hem bidt Hij in de woestijn, over Zijn gerechtigheid en liefde

vertelt Hij in gelijkenissen. God is voor Hem een reële helpende partner in dit

leven en daarbovenuit. Deze religieuze oerervaring kan niet uit het leven en
verkondigen van Jezus weggedacht worden. Zonder deze wordt de boodschap

tot een mooi uitgedacht en in praktijk gebracht idee, een utopie over een betere
toekomst, wellicht de moeite waard om na te streven. Zij is dit ook, maar zij is

meer. Jezus' boodschap is gebaseerd op de door Hem ervaren overvloedige liefde
en betrokkenheid van Zijn Vader. Zonder dat verliest zij alle directheid en spon-
taniteit. In de Abba-ervaring keert Jezus alle godsbeelden van onbetrokken
macht en heerschappij om. De macht van de Vader wordt eerst zichtbaar in de
onbaatzuchtige dienst van Zijn Zoon, waartoe de Vader Hem gezonden heeft.
Tot aan het kruis identificeert de Vader zich met de Zoon en de Zoon met de

Vader. Zo is het nieuwtestamentische 'diakonos' niet slechts een benaming van
Jezus, maar uiteindelijk ook een nieuw predikaat van God. In Jezus' dienst gaan
vaderliefde en liefde tot de mensen samen. Jezus verbindt het gebod van de

liefde tot de mensen met het gebod van de liefde tot God (Mt 22:36-40). Zijn
dienst is toewending tot God en daarin tot de mensen. Op de vraag: 'Wat moet ik
doen om het eeuwige leven te verkrijgen?', antwoordt Jezus met een verwijzing

naar dit gebod. Pas daarna vertelt Hij het verhaal van de Barmhartige Samari-
taan, als gevraagd wordt wie dan de naaste is. Ook wanneer Jezus spreekt over

het laatste Oordeel identificeert Hij zich als Rechter-Koning met de misdeelden.
Daarom kan Hij zeggen: `Ik verzeker jullie, al wat je een van deze minste broe-
ders van mij hebt gedaan, heb je mij gedaan' (Mt 25:40).
[c] De dienst van Jezus is eschatologisch. Dat wil eerst zeggen: anticipatie van

het Rijk Gods. Telkens is de dienst tegelijk een genezing, een duiveluitdrijving,
een weer opnemen in de gemeenschap én een aanzegging van het komen van het
Rijk van God. In de dienst gaan woord en daad, helen en verkondigen samen.
Genezen en helen zijn verbonden met vergeving van zonden. Staat de or-
thopraxis voorop, steeds gaat deze gepaard met het getuigenis: "'Maar opdat u
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weet dat de mensenzoon op aarde bevoegd is om zonden te vergeven" - toen zei
hij tegen de verlamde: "Sta op, pak uw bed en ga naar huis"' (Mt 9:6). Iedereen
stond er versteld van, en ze verheerlijkten God. De prediking van het Rijk van
God geeft de daden van heil zin, omdat erin verwezen wordt naar het definitieve
heil in het Rijk Gods. Het laat zien, dat de lijdende gestigmatiseerde mens meer
is dan zijn huidige leven feitelijk laat zien; gebrokenheid staat uit naar heelheid;
tijdelijkheid staat uit naar eeuwigheid; zonde staat uit naar eeuwige vergeving.
De mens is vanaf de Schepping Gods evenbeeld en blijft dat tot in alle eeuwig-
heid.
[d] De dienst van Jezus is eschatologisch. Dat wil vervolgens zeggen: impliceert
voorlopigheid en kritiek. Het eschatologisch karakter van de diaconie betekent
dat elke daad van heil nu slechts voorafschaduwing is van het definitieve heil.
Heil nu is slechts voorlopig heil. Omdat elke daad van noodleniging, hoe werke-
lijk zij ook is, onder de kritiek van het uiteindelijk heil in het Rijk Gods staat, is
de leniging nu voorlopig, eindig en contingent, voorafschaduwing van het Rijk
Gods. Veeleer hebben wij weet van onheil, dan dat wij zekerheid hebben over
heil. Uiteindelijk heil van Godswege valt niet samen met menselijk heil. `Toen
zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde... Toen hoorde ik een luide stem,
die riep van de troon: `Dit is de tent van God bij de mensen! Hij zal bij hen
wonen. Zij zullen zijn volk zijn, en hij, God-met-hen zal hun God zijn. Hij zal
alle tranen uit hun ogen wissen, en de dood zal niet meer bestaan; geen rouw,
geen geween, geen smart zal er zijn, want al het oude is voorbij' (Apk 21:1-5).
Hiermee krijgt diaconie een kritisch accent. Niet alleen verlichting van nood is
haar doel - want dat is nog `slechts' symptoombestrijding - maar het scheppen
van een nieuwe orde in de hoop op het komen van het rijk van God. Mijn Rijk is
niet van deze aarde. Louter hulpverlening kan verworden tot ideologie van heil
en onheil, van gezond en ziek, van helper en geholpene. Diaconie is in het optre-
den van Jezus tafelgemeenschap met de ontrechten hebben, de naaste zijn van
het slachtoffer, barmhartige Samaritaan in de horizon van het Rijk Gods (Molt-
mann 1984, 20). Diaconie is gericht op het opheffen van scheidingen, op de
verzoening van wat bij elkaar hoort - lichaam en geest, gezond en ziek, arm en
rijk, mens en natuur - in de vrede met God.

Met de dood van Jezus houdt de dienst van God aan de mensen niet op. Tot
die dienst roept Jezus Zijn leerlingen dan ook uitdrukkelijk op. De zendingsop-
dracht is niet slechts de opdracht om met het Woord te verkondigen, maar even-
zeer en vooral om met de daad te getuigen van Gods dienende liefde. Jezus'
wonderen zijn diaconaal gezien oproep tot deze navolging (Gewalt 1991, 173
e.v.). `Ga dan, maak alle volkeren tot leerling; doop hen in de naam van de
vader, de Zoon en de heilige geest, en leer hun alles onderhouden wat ik jullie
geboden heb. Weet wel ik ben met jullie, alle dagen tot aan de voleinding van de
wereld' (Mt 28:19-20). `Zoals de vader mij gezonden heeft, zo stuur ik jullie'
(Joh 20:21). In deze opdracht gaan getuigenis in woord en daad uitdrukkelijk
samen. In het getuigenis wordt het woord bewaarheid in de daad van de dienst,
en wordt door het woord de dienst de aankondiging van het Rijk van God. Het is
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niet voor niets dat Jezus zijn gemeenschap met zijn leerlingen eindigt met een

maaltijd. Juist in de tafelgemeenschap heeft Hij Zijn diaconie concreet en radi-

caal gestalte gegeven. Hij at met hoeren en zondaars, met tollenaars en zieken,

met rijken en armen (Schillebeeckx 1974, 169 e.v.). Doet dit tot Míjn gedachte-

nis, is de opdracht tot het breken van brood met de verworpenen der aarde,

gemeenschap met de uitgestotenen: waarlijk agape.

2.2 Ecclesiologische herijking

In de oer-christelijke gemeente gaat de dienst van Jezus verder naar het door

Hem voorgeleefde beeld en in afwachting en bereiding van het komende Gods-

rijk. Navolging is navolging van de dienst van Jezus, in de naam van Jezus (Hnd

3:6; Kol 3:17). Hier liggen criteria voor een permanente ecclesiologische herij-

king van diaconie.
[a] Diaconie is grondstructuur en herkenningsteken van de eerste gemeente (Joh

13:34,35), zoals blijkt uit de veelvuldig vermelde samenhang van de maaltijd

van de Heer en de tafelgemeenschap met de armen, van liturgie en dienst (Hnd

2:42-47; 1 Kor 11:17 e.v.). Een ieder leeft er in gemeenschap van Joden en

Grieken, slaven en vrijen, mannen en vrouwen (Gal 3:28) tot dienst aan elkaar

verplicht `met de gaven zoals ieder die heeft ontvangen' (1 Pe 4:10): elke chris-

ten is een 'diakonos'.
[b] Ondanks deze diaconale structuur is er toch al sprake van een aan bepaalde

personen toegewezen diaconaat. Door interne moeilijkheden ontstaat er de nood-
zaak een arbeidsverdeling tussen de dienst van de verkondiging en de dienst van

de ondersteuning te maken (Hnd 6:1-7). Bij Paulus is diaconie niet alleen een

charisma van allen (Rom 12:7) maar reeds een afzonderlijk ambt naast dat van
de bisschop (Fil 1:1). Maar blijft staan: alle ambten zijn dienst (2 Kor 3:7-9;

5:18).
[c] Dit diaconaat richt zich in de tijden van de vervolgingen van de eerste chris-

tenen in eerste instantie het meest tot de hulpbehoevende geloofsgenoten (Gal

6:10). Maar vanaf de aanvang is de dienst in navolging van Jezus ook grensover-
schrijdend en missionair werkzaam onder de geringste broeders van Jezus onder

de heidenen. Zonder deze diaconie is het ontstaan van gemeenten in de antieke

wereld niet te verstaan.
In deze differentiëring van ambten en taken in de eerste gemeente ligt al de

kiem voor de in de loop van de geschiedenis steeds grotere verzelfstandiging van

de diaconie (Turre 1991, 10-34). Zij is tot een verzelfstandigde taak van de kerk

geworden, waarin niet meer zo sterk de gemeenschappelijke verantwoordelijk-

heid en het bijzondere karakter van heilsbemiddeling aanwezig zijn. Veeleer is

het zoiets als 'sociaal werk in kerkelijk verband', wat inmiddels steeds meer door

de wereldlijke overheid is overgenomen. Vandaar dat diaconie momenteel vooral

geassocieerd wordt met de liefdadigheid jegens de armen en misdeelden dichtbij

en veraf; maar ook de zorg voor de lichamelijk en geestelijk zieken, gehandicap-

ten en de bejaarden is als een diaconale taak van de kerken opgevat. Deze ver-
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zelfstandigde functie van de diaconie is hiermee af geraakt van haar oorspronk-
elijke betekenis binnen de bijbelse boodschap van het Rijk Gods, namelijk
kernfunctie die tegelijk het hele wezen van de christelijke gemeente uitmaakt.
Als wezenstrek van de gemeente is de diaconie afgesplitst van de `martyria',
`koinonia' en `leitourgia' en geïnstitutionaliseerd tot wat nu genoemd kan wor-
den 'sociaal werk onder kerkelijke auspiciën'. De gemeente is `ontdiaconiseerd'
en daarmee is de diaconie niet meer de gemeenschapsvormende verantwoor-
delijkheid van de gemeente voor de wereld. Tegelijk is de kerk hierdoor in haar
andere functies vooral naar binnen gericht. Als voorbeeld vermeld ik hier de
viering van de eucharistie. Zij is de vooral naar binnen gerichte viering van
gelijkgestemden geworden, en niet meer het solidaire liefdemaal met de uitge-
stotenen en ontrechten. Eucharistie legt daarmee nu meer de nadruk op grenzen
dan op ont-grenzing.

Deze ontwikkeling ontneemt de kerk wel haar wezenstrek, zoals Bonhoeffer
zegt: de kerk is in het geheel geen kerk als ze er niet voor anderen is (Bonhoeffer
1969, 149). Diaconie is een van de wezensfuncties van de kerk, maar tegelijk is
ze het totaal van het christelijk bestaan. Immers de kerk is de gestalte van Gods
Liefde, die juist de liefde tot elkaar mogelijk maakt. Wezen van de kerk is de
bemiddeling van het heil door het doen van het heil. Diaconie is de rechtstreekse
natuurnoodzakelijke levensuiting van het wezen der kerk: kerk heeft diaconie te
doen! Diaconie is een fundamentele houding van en eis voor de individuele
christen, is gezindheid en daad (Vdlk 1967, 229). Kung spreekt in dit verband
van de diaconale structuur van de kerk. Elke functie van de kerk is dienst: dienst
van de verkondiging, de dienst van verzorging en leiding, de dienst van het
gastmaal (Kung 1967, 450 e.v.). Sommige auteurs gaan verder: de kerk is diaco-
naal, zonder diaconie is de kerk niet (Weth 1987). `De toekomst van de kerk
hangt af van de mate waarin ze zich wendt tot de reële noden van mensen' (Con-
cilium 198814). Diaconie is dus niet iets wat er bij komt in de kerk, maar zij is de
levende gestalte van de gemeenschap van broeders en zusters, zonder welke de
kerk ophoudt kerk te zijn. `Als de kerk niet dient, dient zij tot niets', aldus een
uitspraak van Jacques Gaillot (Gaillot 1992). Rahner beschouwt de kerk als de
historische tastbaarheid van de aanwezigheid van de zich zelf inededelende God
van waarheid en liefde (Rahner 1977, 376). Deze aanwezigheid bevat een op-
dracht in zich aan de kerk: waarheid en liefde te verwerkelijken. Gods waarheid
en liefde zijn te lezen in leven, lijden en dood van Jezus-Messias, in Zijn predi-
king van het Rijk Gods en in de realisering van deze boodschap in Zijn optreden.
De boodschap van het Rijk Gods is een boodschap van heil, van vrede en van
gerechtigheid voor alle mensen. De functie van de kerk is die van bemiddeling
van dit heil. De kerk heeft dus een uitdrukkelijke opdracht, dienstbaar te zijn
(Kung 1967, 343 e.v.). Dat is haar wezenstrek: `Die Kirche ist nur, wenn sie fur
andere da ist' (Bonhoeffer 1970, 415). Diaconie is daarom grondstructuur (Kung
1985, 465-522) en herkenningsteken van de gemeente (Johannes 13:34-35).

Deze grondstructuur overwint elke scheiding, tussen binnen en buiten de
gemeente, tussen slaaf en vrije, tussen Jood en Griek, tussen rijk en arm, tussen
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ziek en gezond. De opdracht van de kerk is naar voren gericht; het gaat haar niet

om zichzelf te verwerkelijken ten opzichte van de wereld, maar haar zelfverwer-

kelijking is gericht op dienstbaar zijn aan het naderbij komen van het Rijk van

God. Daarom staat diaconie altijd in spanning met `koinonia', als gemeenschap

van gelijkgezinden, omdat in de diaconie steeds weer die gemeenschap ont-

grensd wordt in de richting van vreemden, zondaars, lijdenden, ja zelfs vijanden

en tegenstanders (Fuchs 1988, 44). Diaconie is grensoverschrijdend handelen, is

de wereld van de armen binnengaan, zoals Jezus de wereld van de minsten is
binnengegaan (Spee 1992, 69). De kerk verbindt zich in de diaconie met alle
initiatieven in de samenleving, die gericht staan op de individuele en structurele

dienst aan de lijdenden. Zij is solidair met alle acties, die de status quo van

onrechtvaardigheid willen doorbreken. In de gemeente is een ieder tot wederzijd-

se dienst verplicht, naar binnen en naar buiten: elke christen is een diaken. Zo

heeft diaconie een gemeenteopbouwende functie (Sonnberger 1998, 79). Molt-
mann pleit in dit verband voor een `diaconisering van de gemeente' en een `ge-

meentewording van de diaconie' (Moltmann 1984, 36). Diaconie is activiteit van

de gemeente en omvat het hele leven van kerk; gevoed vanuit de liturgie en
begeleid door het getuigenis van het woord, is diaconie zelf getuigenis metter-

daad. Diaconie is daar waar de verkondiging van het heil zelf op het spel staat.

Zonder de verkondiging verliest diaconie haar eigenheid, maar andersom: zonder
diaconie wordt verkondiging betekenisloos, of zoals Van der Ven zegt, wordt

religieuze communicatie tot esthetisch divertissement (V.d.Ven 1993, 65). Maat
voor de diaconie is Jezus, de gekruisigde, in wie wij God en mens tegelijk her-
kennen. `Glaube und Liebeswerk, Gotttesgnade und diakonische Existenz des

Christen k~nnen nie additiv aufeinander bezogen werden' (Philippi 1975, 33).
Het leven in Christus is leven in diaconie, of het is niet evangelisch. Diaconie
heeft een christologisch fundament in de samenhang met eucharistie, die een

oproep is tot doen zoals Hij deed (Draulans 1996, 165-166).
De toekomst van de kerk zal afhangen van de terugkeer tot de diaconie als

grondstructuur van haar bestaan, en wel een dienst die wordt ingegeven door de

nood van de mensheid, niet door de sleur van de rijke kerkelijke gemeenschap
(GreinacherlMette 1988, 8-10). In het voorgaande heb ik daarvoor enige lijnen

uitgezet. In het volgende zal ik deze benadering van diaconie concreet maken

voor de ecologische problematiek.

3 Ecologische diaconie

In de literatuur omtrent de diaconie wordt nergens expliciet ingegaan op de
dienst aan de natuur. Diaconie wordt steeds als vanzelfsprekend betrokken op de

zorg voor de mens, en wel uitsluitend op de mens in nood: zij is mensgericht,

antropocentrisch. Diaconie richt zich in individuele en structurele zin op het

geestelijk en lichamelijk lijden van de mens. De kerk ziet haar taak dan ook in

ziekenzorg, zorg voor lichamelijk en geestelijk gehandicapten, armenzorg, indi-
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vidueel pastoraat. Structureel uit de diaconie zich in politieke en caritatieve
acties voor de Derdewereld, maar ook in de ondersteuning van de vredesbewe-
ging. Pas met de oproep voor het 'Conciliair Proces voor Vrede Gerechtigheid en
Heelheid van de Schepping' kwam de opdracht tot het behoud van de aarde
expliciet als milieubescherming onder de aandacht van de kerken. Binnen de
theologische reflectie was er al aandacht voor het milieuvraagstuk. Ik ben daar in
het vorige hoofdstuk op ingegaan.

De opdracht van de kerk is het heil voor de hele Schepping te bemiddelen
door diaconie te doen; daarmee strekt deze opdracht zich uitdrukkelijk uit tot het
behouden van de aarde, mens en natuur, plant en dier. Zij sluit aan bij de op-
dracht aan de mens bij zijn schepping gegeven, de aarde te bewaren en te be-
bouwen. Het heil zoals dit in de boodschap van het Rijk Gods verwoord is, is ge-
richt op het vernieuwen van de Schepping zoals deze bij aanvang bedoeld is.
Hoe ziet deze diaconie eruit? Ik ga hiervoor terug naar de eerder genoemde vier
kenmerken van de diaconie van Jezus (1.1.2) en betrek deze op de ecologische
problematiek. Deze kenmerken zijn:
[a] diaconie is hulp bij nood;
[b] diaconie is geworteld in Abba-ervaring;
[c] diaconie is eschatologisch: anticipatie van het Rijk Gods;
[d] diaconie is eschatologisch: voorlopigheid en kritiek.

Voorop staat dat ecologische diaconie, in het verlengde van wat ik gezegd
heb over de diaconie als wezensfunctie van de kerk, niet slechts een van de taken
is van de kerk maar heel het kerkelijk leven doortrekt. In de ecologische diaconie
bemiddelt de kerk het heil van Godswege, dat aan heel de aarde is aangezegd;
het is dienst aan de aarde, die de kerk belijdt als Schepping van God. In de
ecologische diaconie gaat het om het beschermen van de aarde in nood, gaat het
dus om het behouden van de voorwaarde van het besiaan van al wat erop leeft,
gaat het om de bestaansvoorwaarde van al wat door gelovigen als Gods Schep-
ping beaamd wordt. Deze dienst is de verantwoordelijkheid van heel de kerk. In
de ecologische diaconie ontgrenst de kerk zichzelf naar buiten, niet slechts naar
de wereldgemeenschap, maar naar de aarde als huis van allen. Daarom mag deze
ecologische diaconie niet tot de verantwoordelijkheid van slechts enkelen ge-
maakt worden, maar eenieder in de gemeente is tot ecologische dienst aan de
aarde verplicht. Immers ieder mens is de behoeder en beheerder van de aarde.
Betrokken op de problematiek van de aarde in nood, hernoem ik de vier kenmer-
ken van de diaconie van Jezus als volgt.

ad a ecologische diaconie is dienst aan de aarde in nood
De aarde verkeert in nood. Vervuiling en uitputting bedreigen haar fundamenteel
in haar voortbestaan. De bestaansvoorwaarden voor de komende generaties
lopen zeer reëel gevaar. De milieuschade die de aarde nu oploopt wordt almaar
groter. Dat de aarde in nood verkeert komt omdat zij misbruikt is. Voor haar is
niet gezorgd; zij is slachtoffer geworden van hen die haar misbruikten. Wanneer
diaconie hulp is aan slachtoffers, dan is ecologische diaconie hulp aan de aarde
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als slachtoffer. Deze hulp is aan geen voorwaarden gebonden, het voortbestaan

van aarde en mensheid zelf is immers in gevaar. Diaconie betekent onbaatzuchti-

ge hulp aan de slachtoffers, zonder aanzien des persoons. Ecologische diaconie

betekent dat de aarde recht heeft op hulp en bescherming, zowel omdat zij de

bestaansvoorwaarde voor de mens vormt (antropocentrisch) als ook vanwege het

loutere feit van haar bestaan (ecocentrisch). Ecologische diaconie betekent de

naaste zijn van de aarde, aandacht hebben voor haar nood, haar bewaren en

bewerken. Ecologische diaconie zal zich daarom niet beperken tot symptoombe-

strijding maar dient haar aandacht te richten op de structurele zorg om de aarde.

ad b ecologische diaconie is geworteld in een persoonlijke relatie tot een per-

soonlijke God
De zorg om de aarde, die de verantwoordelijkheid van al haar bewoners is, - is

het niet omwille van de aarde zelf, dan toch omwille van het voortbestaan van de

eigen soort - krijgt binnen de diaconie een eigen karakter. De aarde en al die

haar bewonen worden binnen de ecologische diaconie in een bijzondere relatie

tot God gezien. De gelovige belijdt immers dat God aan de oorsprong van de

aarde staat, niet in historische maar in kwalitatieve zin. De aarde wordt door de

gelovige bij uitstek beleefd als Schepping van God en met deze Zijn Schepping

heeft God een Verbond gesloten. `Ik sluit met u mijn Verbond, dat nooit meer

enig levend wezen door het water van de vloed zal worden uitgeroeid, en dat er

zich nooit meer een vloed zal voordoen om de aarde te verwoesten' (Gn 9: 11).

God heeft een speciale bekommernis voor de aarde, Zij heeft zorg voor haar, de

aarde gaat God ter harte, Zij heeft haar geschapen en herschept haar voortdu-

rend. In zijn zorg voor de aarde beleeft de gelovige deze bijzondere band met

zijn schepper. De aarde en al wat erop leeft wordt als manifestatie van hun

Schepper beleefd, God alles in alles. Dienst aan de aarde is uiteindelijk dienst

aan de Schepping en haar Schepper, geworteld in het Verbond dat God met Zijn

Schepping is aangegaan. Ecologische diaconie als zorg om de aarde, die immers

de Schepping van God is, raakt zo het hart van het geloof: zorg om aarde en

mensen, vanuit de zorg die God om aarde en mensen heeft. Diaconie van God is

diaconie van mensen, diaconie van mensen is diaconie van God.

ad c ecologische diaconie is eschatologisch: anticipatie van Gods Rijk

In b is gezegd dat ecologische diaconie geworteld is in een speciale relatie tot

God die als Schepper van de aarde beleden wordt. Dit geeft aan de zorg voor de

aarde een aspect dat over de aarde heen wijst naar de Schepping, die immers

door God vanaf het begin goed geschapen is. Dienst aan de aarde vanuit dit

perspectief van de Schepping betekent dat deze goede aarde bewaard en be-

schermd wordt. Deze bescherming staat tevens in het perspectief van het nader-

bij komen van het Rijk Gods. Dienst aan de aarde is anticipatie van het rijk van

God. Dit brengt mij bij de vraag naar de samenhang tussen de scheppingsidee en

de Rijk Gods idee, tussen de scheppingstheologie en de heilshistorische theolo-

gie die aan de Rijk Gods idee ten grondslag ligt, tussen het beeld van de God
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Schepper en de God Bevrijder. Schepping betekent dat God de aarde goed
geschapen heeft, en dat God daarin voortdurend zichzelf laat zien als de grond
van alle bestaan. Daarin laat God zien dat Hij zich inzet voor onze alledaagse
levensbeslommeringen. De heilshistorische traditie legt alle nadruk op de gebro-
kenheid van ons bestaan en trekt ons naar een toekomst die niet van deze aarde
is. Wanneer beide tradities uit elkaar liggen dan zou God maar voor een dagje in
de week God voor ons zijn, de sabbat of zondag (Schillebeeckx 1993, 332).

De scheppingstraditie en de heilshistorische traditie zijn, hoewel van elkaar te
onderscheiden, niet los van elkaar te zien, juist omdat bewaren en vernieuwen
van de aarde als Gods Schepping bij elkaar horen. Schepping is de grondslag
van die heilsgeschiedenis, schept voor de werkelijkheid de ruimte voor haar
eigen geschiedenis. Het heilshandelen van God komt anderzijds in de geschapen
werkelijkheid tot zijn recht, het is de innerlijke grond ervan. In de Schepping
kondigt zich het heil van Godswege, het Rijk Gods al aan. Jezus kwam om het
aanzien van de aarde te vernieuwen tot een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
Juist de niet-identificatie van Schepping en Rijk Gods, met andere woorden de
relatieve zelfstandigheid van Schepping tegenover verlossing in het Rijk van
God, betekent dat Rijk van God en aarde niet vanzelfsprekend en voortijdig
samenvallen. De God van de Schepping is de God van het heil. Maar de aarde is
in haar eigen geschiedenis niet als vanzelf op dat heil gericht. Daartoe wordt zij
door de boodschap van het Rijk Gods uitgenodigd, en het is de moeite waard om
aan de heelwording van de aarde te werken, want de aarde is de goede Schep-
ping van God. Om een woord van het evangelie te parafraseren: Wat gij aan de
aarde hebt gedaan, hebt gij aan Mij gedaan.

Ecologische diaconie als dienst aan de aarde als Gods Schepping brengt het
Rijk Gods naderbij. Maar wat houdt dit Rijk Gods met het oog op de aarde in?
Het woord heil van Godswege betekent heelworden. In het perspectief van het
Rijk Gods wordt de eigen geschiedenis van de goed geschapen aarde op haar
oorspronkelijke heelheid gericht. De heelheid van de aarde zoals die er bij de
aanvang was, betekent integriteit van de Schepping, en dat is de kern van de
bijbelse visie op de Schepping: dat er samenhang geweven is waarin de dingen,
de planten, de dieren, de mensen hun plaats hebben (Houtepen 1991, 60). Zoals
dit in het hele scheppingsverhaal naar voren komt en tot uitdrukking gebracht
wordt in het Verbond dat God met Noach sloot. Dit visioen van heelheid wordt
in het christelijk scheppingsgeloof beleden als eschatologische bevrijding uit de
chaos waarin de aarde zich bevindt, gerealiseerd in de nieuwe Schepping in
Christus. Dit betekent voor de ecologische dienst verantwoordelijkheid voor de
toekomst van de hele aarde, van alles wat er op is, - dingen, mensen, dieren en
planten, - opdat zij één worden in samenhang met elkaar.

ad d ecologische diaconie is eschatologisch: kritiek en voorlopigheid
Als anticipatie van het Rijk Gods staan de ecologische diaconale werken onder
de kritiek van het eschaton: zij zijn slechts voorlopig in het perspectief van het
reeds definitief aangezegde en in Jezus tegenwoordig gestelde eeuwige heil in
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Gods Rijk van de toekomst. In die betekenis is eschatologie de theologísche
uitdrukking van de contingentie, met dien verstande dat deze contingentie ge-
plaatst wordt in de definitieve participatie aan het heil in Jezus onder de druk van

de tijdelijkheid en de ruimte. Integriteit van de Schepping als eschatologisch
perspectief van het ecologische diaconale handelen valt nooit samen met de
tijdelijke resultaten van deze diaconie. Zoals de aarde door God goed geschapen
is, zo is de vestiging van het Rijk van God niet het resultaat van het handelen
van mensen, maar van Gods aarde-lievende genade. Dit brengt de mens niet tot

passief afwachten, - stil maar wacht maar alles wordt nieuw, de hemel en de
aarde -, integendeel God roept de mensen op aan de aarde te werken. Tot twee
maal toe roept Hij de mens in Zijn Verbond op de aarde te bewonen en te bewer-

ken en er talrijk te worden. Maar Ik zal haar in stand houden, lijkt Hij eraan toe
te voegen. En dat draagt Hij Noach op: een ark te bouwen. En na de zondvloed
stelt Hij het teken van de hemelboog, als Zijn herinnering aan het Verbond. Pas

in het Rijk dat niet van deze wereld is, kan er sprake zijn van een nieuwe hemel
en een nieuwe aarde.

Dit perspectief wijst de mens op de voorlopigheid van heelheid, die het werk

van zijn eigen handen is. Deze voorlopigheid houdt in dat elk - dus ook ecolo-
gisch - handelen staat in de spanning van slagen of mislukken. Het stelt de mens

voor de vraag wat hij moet doen, hoe hij het beste kan handelen. Juist de moder-
ne ecologische discussie wordt gekenmerkt door een veelheid aan vaak tegen-
strijdige handelingsdirectieven. In hoofdstuk I is al sprake geweest van een

benadering van het ecologisch vraagstuk op drie vlakken: een macropolitiek, een
meso-technologisch en een micro-persoonlijk vlak. Voorlopigheid be[ekent hier
temeer dat de oplossing op alle drie de vlakken gezocht moet worden. Voorlo-
pigheid wijst er ook op dat de mens in zijn handelen kan falen, oplossingen
kunnen blijken geen oplossingen te zijn. Daarom houdt voorlopigheid kritische
zin in. De problematiek is zo complex dat geen enkele oplossing in alle opzich-
ten de beste oplossing kan zijn, maar dat deze altijd slechts een deeloplossing is.
Voorlopigheid en kritische zin als `condition humaine' mogen echter niet verhin-
deren dat de mens deze aarde, die God voor hem geschapen heeft, heel dient te
maken tegen alle vernietiging, vervuiling en uitputting in, waartoe haar eigen
geschiedenis haar steeds weer brengt en gebracht heeft.

3.l Ecologisch diaconale opdracht van de kerk

De ecologisch diaconale opdracht van de kerk kan ik nu samenvattend als volgt

omschrijven: dienst van de kerk aan de aarde, beleden als Gods goede Schep-
ping, anticiperend op het komen van het Rijk Gods van heelheid van de Schep-
ping.
Deze dienst draagt de kenmerken van voorlopigheid, omdat zij vervuld wordt in
de spanning tussen Schepping en Rijk Gods, tussen presentie en teken. Dit
betekent dat ecologische diaconie werkelijk dienst is aan de aarde, deze dienst is

contingent in het perspectief van heelheid en integriteit, welke haar doel zijn.
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Drager van deze opdracht, waarin de kerk zichzelf voltrekt, is elk lid van de kerk
(Rahner 1966, 188). Heel de kerk is subject van heilsbemiddelende activiteit. In
het beeld van de kerk als lichaam van Christus wordt dit duidelijk. Elk lid van
het lichaam vervult een dienst voor de opbouw van dat hele lichaam, elk volgens
de eigen gaven die hem of haar gegeven zijn. Ieder lid draagt dus verantwoorde-
lijkheid voor het heil van de wereld en van alle mensen. Dit beeld van het li-
chaam maakt tevens duidelijk dat elk lid als lid van het lichaam drager is, en dat
het lichaam slechts in de individuele leden de heilsbemiddeling daadwerkelijk
vorm kan geven, als dienst aan de aarde. De dragers van deze ecologische diaco-
nie als wezenstrek van de kerk zijn de gelovige leden van de kerkgemeenschap,
ieder naar eigen talenten. Uiteindelijk is het de individuele gelovige die in
zijn~haar concrete handelen van alle dag aan de ecologisch diaconale opdracht
gestalte geeft. Dit ecologisch handelen van de gelovige is dus: handelen met het
oog op heelheid en integriteit in dienst aan de aarde in nood.

In de volgende paragraafis de vraag aan de orde hoe de kerk haarleden met
het oog op deze opdracht ondersteunt en hen erop voorbereidt: (milieu-)cateche-
se.

4 Praktisch-theologische consequentie: milieucatechese

In paragraaf 3 van dit hoofdstuk is de algemene opdracht van de kerk vertaald
naar haar ecologische opdracht: de kerk heeft heelheid en integriteit bevorderen-
de dienst aan de aarde te vervullen. De ecologisch diaconale taak van de gelovi-
ge is daarmee: handelen met het oog op heelheid en integriteit in dienst aan de
aarde in nood. Nu is de vraag aan de orde hoe de kerk aan deze opdracht gestalte
geeft. De kerk vervult haar opdracht, ook haar ecologische opdracht, door de
vier functies van verkondiging, liturgie, gemeenschapsopbouw en dienst. Hierin
concretiseert zij haar heilsbenuddelend handelen. Binnen de diaconie concreti-
seert de (ecologische) opdracht van de kerk zich als (ecologisch) handelen van
de gelovige. Dit handelen vindt haar oriëntatie in de boodschap van heil in het
Rijk Gods, i.c. de boodschap van heelheid en integriteit van de aarde.

In het vervolg sta ik stil bij de vraag hoe de kerk deze oriëntatie als spirituele
basis voor dit (ecologisch) handelen kan leggen langs de weg van educatie. Eerst
wordt het algemene doel van nulieucatechese geformuleerd (4.1), vervolgens
wordt ingegaan op de godsdienstpedagogische verantwoording van dit doel
(4.2).

4.1 Het algemene doel van milieucatechese

Catechese is een van de wijzen waarop de kerk in haar pastoraal handelen gestal-
te geeft aan haar heilsbemiddelende opdracht. Het algemeen doel van catechese
sluit dus nauw aan enerzijds bij deze heilsbemiddelende opdracht, anderzijds bij
het doel van pastoraal handelen. Ik ga eerst in op het doel van pastoraal hande-
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len. Van Knippenberg omschrijft het doel van pastoraal handelen als het bevor-
deren van religieuze communicatie. `Onder religieuze communicatie verstaan we
het uitwisselen van uiteindelijke betekenissen die mensen aan hun persoonlijk en
maatschappelijk leven verlenen, met het oog op de ontwikkeling van een ver-
standhouding zowel in henzelf alsook tussen hen, en daarin met de culturele
traditie van het christendom, waardoor uiteindelijke zin en~of onzin, mede in
relatie met het christelijk geloof, ter sprake komt' (V. Knippenberg 1987, 73).
Catechetisch krijgt deze bevordering de vorm van het leren van de religieuze
communicatie.

De opdracht van de kerk is hierboven geformuleerd als het bevorderen van
heil van Godswege. Pastoraal handelen, i.c. catechetisch handelen staat op deze
opdracht gericht. Religieuze communicatie staat hier in functie van het (ecolo-
gisch) handelen als vervulling van de opdracht van heilsbevordering door de
gelovige. Religieuze communicatie omtrent heil vormt met andere woorden de
spirituele oriëntatie voor (ecologisch) handelen. Toegespitst op de ecologische
opdracht die de kerk te vervullen heeft en die ik als diaconale taak geformuleerd
heb als `op heelheid van de aarde gericht handelen', is het leren van de religieuze
communicatie in de catechese gericht op dit ecologische handelen. Doel van het
leren van de religieuze communicatie is dat het dit handelen bevordert door er de
spirituele basis voor te leggen. Catechese is dus: het leren van de religieuze
communicatie, (zoals hierboven in de omschrijving van Van Knippenberg ver-
staan) met het oog op het ontwikkelen c.q. versterken van de spirituele basis
voor (ecologisch) handelen.

Voor het formuleren van het doel van milieucatechese ga ik nu achtereenvol-
gens in op het leren van de communicatie, de inhoud van de communicatie en
het handelen vanuit deze communicatie.

4.2 Leren communiceren

Het formuleren van onderwijsdoelen in communicatieve termen is pas van de
laatste jaren. Deze communicatieve wending in de godsdienstpedagogiek wordt
volgens Feifel gekenmerkt door de eenheid van begrijpen, betekenis verlenen en
handelen (Feifel 1987, 30-32).

Communiceren heeft op de eerste plaats met begrijpen van doen. Onder
begrijpen versta ik de cognitieve vaardigheden om met inhouden om te gaan. Zij
vormen de voorwaarden voor de communicatie als uitwisseling van betekenis-
sen. Nader omschreven gaat het in communicatie om activiteiten als: anderen
leren verstaan en zich voor anderen verstaanbaar maken; uitleggen wat je bedoelt
en de bedoelingen van anderen leren interpreteren; verantwoording kunnen
vragen en geven (De Jong 1990, 140). Deze activiteiten impliceren cognitieve
vaardigheden: van reproductieve kennis van en inzicht in de concepten die de
inhoud van de communicatie vormen, tot de vaardigheden om de gehanteerde
concepten intern en extern op consistentie te evalueren (Bloom 1964).
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Het leren van de religieuze communicatie is echter - ten tweede - niet te
reduceren tot het leren van deze cognitieve vaardigheden, alsof het hier zou
kunnen gaan om cognitieve vaardigheden met betrekking tot concepten die
losstaan van enige affectieve betekenis- en zinverlening. Begrijpen van religieu-
ze concepten betekent de zinervaring die in de concepten wordt uitgedrukt, mee
voltrekken. Communicatie betekent hier dus de zinervaring die in religieuze
concepten wordt uitgedrukt, in verband brengen met de eigen omgang met de
betreffende zinvraag. Zo formuleert De Jong het communicatieve algemeen doel
van een catechese rond Job als volgt: `De leerlingen kunnen overeenkomsten en
verschillen aangeven tussen de huidige strekking van het boek Job en de wijze,
waarop zij zelf God ter sprake willen brengen in situaties van lijden' (De Jong
1990, 142).

Ten derde doelt religieuze communicatie op handelen. Begrijpen en zinverle-
ning openen voor de verbeelding nieuwe speelruimten, waarin naar een op zijn
minst gedeeltelijk geslaagd leven vanuit het geloof verwezen wordt. In het
exemplarisch handelen komen begrijpen en zinverlening pas echt tot hun afron-
ding. Met andere woorden: omdat religieuze communicatie tot inhoud heeft
gelovige betekenisgevingen, zowel ontleend aan de traditie als aan de eigen
visie, impliceert het leren ervan in onlosmakelijke eenheid met elkaar verbonden:
cognitief begrijpen, persoonlijk verstaan en handelen. Immers het geloof geeft
mensen te denken, zet aan tot bekering en moet gedaan worden.

De catechetische taak van het leren van de religieuze communicatie omtrent
uiteindelijke betekenissen, houdt het volgende in:
- het begrijpen, dat wil zeggen verwerven van kennis omtrent de uiteindelijke
betekenissen;
- de cognitieve vaardigheden om met die kennis om te gaan;
- de vaardigheid om die kennis met de eigen betekenisverlening omtrent levens-
vragen in relatie te brengen;
- de vaardigheid om het eigen handelen te bezien vanuit deze betekenissen.

Catechese schept zo de voorwaarden bij de gelovige om deel te leren nemen
aan de maatschappelijke communicatie omtrent zinvragen. Dit is niet het directe
doel van catechese maar een transcendent doel. Het interactieve en sociale aspect
van deze communicatie wordt in de catechese als methode gehanteerd. Daarop
kom ik later bij de behandeling van de methodische aspecten van het curriculum
nog terug.

4.3 Inhoud van de communicatie

De inhoud van de communicatie is de uiteindelijke betekenisverlening aan het
persoonlijk en maatschappelijk leven. Deze betekenisverlening heeft betrekking
op de fundamentele bestaansvragen van de mens. Deze zogenaamde levensvra-
gen kunnen enigszins gesystematiseerd worden als betrekking hebbend op de
volgende domeinen van het bestaan: de eigen persoon; de ander en anderen; de
natuur; ruimte en tijd; lijden en dood; goed en kwaad. Volgens Schillebeeckx
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maken deze domeinen het coórdinatensysteem van het menselijk bestaan uit:

religie gaat over deze vragen ( Schillebeeckx 1977, 674 e.v.). Deze religieuze
communicatie maakt gebruik van de centrale symbolen en beelden van de ver-
schillende levensbeschouwelijke tradities. Voor de christelijke levensbeschou-
wing noemt Hermans de volgende: God als Vader; Schepping; Zonde; Genade;
Opstanding; Rijk Gods en Gerechtigheid (Hermans 1993, 88 e.v.). De bestaans-
vraag die de inhoud van de communicatie in de milieucatechese uitmaakt wordt
gevormd door de vraag naar de betekenis van en de omgang met de aarde.

In hoofdstuk II ben ik uitgebreid ingaan op de wijzen waarop deze vraag in
het moderne denken beantwoord wordt. Ik heb daar twee oriëntaties ideaalty-
pisch onderscheiden. Het christelijk symbool waarin de uiteindelijke betekenis-
verlening verwoord wordt, is het begrip schepping. Dit symbool staat centraal in
de inhoud van de communicatie in het kader van de milieucatechese. Het leren
heeft dan eerst betrekking op de verschillende interpretaties van dit symbool,

zoals deze in de traditie van het christelijk geloven verwoord zijn, in confrontatie
met de persoonlijke religieuze visies van de educandi. Vervolgens heeft het leren
betrekking op de betekenisverlening aan de natuur die vanuit deze confrontatie

geschiedt en tot slot op de handelingsconsequenties die dit heeft voor het om-
gaan met de natuur.

Religieuze communicatie omtrent het religieuze symbool van de Schepping
impliceert dan: het verwerven van kennis omtrent de verschillende overgelever-
de christelijke interpretaties van het symbool en de vaardigheid hiermee om te
gaan; de exploratie en explicitatie van de eigen ( religieuze) visie; het leggen van
een relatie tussen de overgeleverde interpretaties en de eigen visie, teneinde tot
betekenisverlening te komen; tot slot de vaardigheid om vanuit deze betekenis-
verlening consequenties voor handelen te bedenken en te trekken.

4.4 Handelen met het oog op de heelheid van de Schepping

Het leren van de religieuze communicatie dient oriëntatie aan het handelen te
geven. Vanuit de opdracht van de kerk heb ik de taak van de kerkelijke pastoraal
niet alleen omschreven als de bevordering van de religieuze communicatie, maar
ik heb deze vanuit een ecologische invulling van het begrip diaconie toegespitst
op de - via de bevordering van de communicatie - bevordering van handelen met

het oog op de heelheid van de Schepping. Ik heb daarmee een sterke relatie
gelegd tussen communicatie en handelen. Communicatie wordt daarmee haar
vrijblijvende karakter ontnomen, zoals ook al eerder in deze paragraaf is gezegd,
omdat de inhoud van deze communicatie de oproep inhoudt tot daadwerkelijk
handelen. Betekenisgeving vanuit de christelijke interpretaties van het begrip
schepping betekent dat de christen daadwerkelijk getuigenis aflegt van de hoop
die Schepping betekent. Het leren van de religieuze communicatie in termen van
cognitieve en affectieve ontwikkeling geeft oriëntatie aan het handelen in de
richting van helend handelen. Dit betekent dat de educatie een sterke affectieve
betrokkenheid beoogt. Een betrokkenheid die inhoudt dat educandi bereid zijn
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de waardeoriëntaties die de inhoud van de catechese uitmaken, tot oriëntatie voor
het eigen handelen te maken.

Ik kom na deze overwegingen tot de formulering van het algemeen doel van
milieucatechese: educandi leren deelnemen aan de communicatie omtrent reli-
gieuze betekenisverlening aan de natuur met het oog op cognitieve en affectieve
ontwikkeling, teneinde deze als oriëntatie te nemen voor hun handelen met
betrekking tot de natuur. Met andere woorden: zij verrverven en versterken hun
spirituele basis, gevormd door de religieuze betekenisverlening aan de natuur,
als oriëntatie voor hun omgaan met de aarde.

Hiermee is een operationalisering gegeven aan de term saillantie zoals ik die
in het slot van hoofdstuk I heb gebruikt. In het volgende hoofdstuk wordt dit
algemene doel van milieucatechese nader geoperationaliseerd in specifieke
doelen en in een curriculum uitgewerkt.

5 Godsdienstdidactische situering van het algemene doel van mi-
lieucatechese

In het doel van milieucatechese is een grote nadruk gelegd op het versterken van
de religieuze oriëntatie van de educandus als spirituele basis van ecologisch
verantwoord handelen. Deze formulering van het algemene doel van milieuca-
techese, in termen van hoge affectief-attitudinale betrokkenheidZO, - i.c. de be-
reidheid een waarde tot oriëntatie voor het eigen handelen te nemen - is niet
vanzelfsprekend binnen de godsdienstpedagogische theorievorming. Vragen
spitsen zich toe op twee punten: is de doelomschrijving, die duidt op het beogen
van een hoge affectieve betrokkenheid op bepaalde inhouden, als oriëntatie op
een bepaald handelen, niet in strijd met de noties van (educatieve) vrijheid en
(educatieve) haalbaarheid? Op deze twee punten ga ik hier in.

51 Vrijheid

De vraag of de doelformulering van hoge affectieve betrokkenheid niet in strijd
is met de notie van (educatieve) vrijheid benader ik vanuit drie kanten:
1- vanuit de evangelische invulling van vrijheid;
2- vanuit het vraagstuk van het bedreigde milieu zelf;

Zo Ik gebruik hier de term affectief-attitudinale betrokkenheid. In het vervolg spreek
ik in het kader van educatieve doelen over commitment. Ik ontleen deze term aan de
taxonomie van affectieve dcelen van Krathwohl en Bloom, niveau 3.3: 'commitment,
belief at this level involves a high degree of certainty.' Dat betekent dat mensen bereid
zijn zich in hoge mate, in hun denken en handelen, te laten inspireren door een bepaalde
waarde (zie voor verdere uitleg Hoofdstuk IV, 1.4). De term attitude zal ik in het
vervolg in een meer uitgebreide, aan AjzenlFishbein ontleende betekenis, gebruiken
(zie 2.2).
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3- vanuit de educatieve verantwoordelijkheid.

ad 1 De evangelische invulling van vrijheid
In evangelisch-messiaanse zin wordt het begrip vrijheid begrepen vanuit de Rijk

Gods prediking van Jezus. Dat betekent dat het altijd in samenhang met vrede,

solidariteit en heelheid wordt gebruikt. Dit geeft aan vrijheid een actief en een

passief betekenisaspect. Passief betekent hier dat vrijheid altijd gesitueerde

vrijheid is, zij wordt begrensd door de (on-)vrijheid van de ander. Daar waar de

vrijheid van de een de vrijheid van de ander belemmert is er geen sprake van

vrijheid meer. Nader ingevuld betekent dit dat vrijheid altijd begrensd wordt

door vrede, solidariteit en heelheid voor allen en alles. Wanneer vrijheid voor de

een, vrede en gerechtigheid voor allen, solidariteit tussen allen en heelheid van

alles in de weg staat dan kan er geen sprake zijn van vrijheid. Vrijheid veronder-

stelt rekening houden met en respect hebben voor de ander en het andere, men-

sen nu en in de toekomst, mannen en vrouwen, dieren en planten, de hele aarde,

de hele Schepping. Vrede voor mij impliceert vrede voor jou, gerechtigheid
betekent gerechtigheid voor allen. Solidariteit houdt in dat de lijdende ander
voorrang krijgt. Heelheid betekent dat de Schepping bewaard en behouden blijft.

Betrokken op de milieuproblematiek betekent dit dat de vrijheid van handelen
begrensd wordt door het belang dat de aarde heeft. Vrijheid van handelen wordt

begrensd door de bedreiging met vervuiling en uitputting, die de aarde ten deel

valt. In actieve zin betekent messiaanse vrijheid dat het streven naar mijn eigen

vrijheid het in solidariteit met de ontrechten en het ontrechte bevorderen van

vrede, gerechtigheid en heelheid impliceert. Vrijheid wordt daarmee in actieve

zin begrensd door het streven naar vrijheid voor anderen, voor allen en alles,

voor de hele Schepping, nu en in de toekomst, hetgeen betekent het bijdragen

aan vrede en gerechtigheid en het streven naar daadwerkelijke solidariteit met de

slachtoffers. In verband met de bedreigde natuur betekent dit, dat mijn vrijheids-

streven pas echt op solidaire vrijheid gericht is, wanneer het behoud van de aarde

daarin uitdrukkelijk verdisconteerd is, wanneer de natuur daadwerkelijk bewaard

en beschermd wordt; de natuur heeft er recht op baat te vinden bij mijn vrijheids-

streven. Vanuit het messiaanse vrijheidsbegrip kan ik nu zeggen dat het educa-

tief beogen van een op inclusiviteit en respect voor de hele Schepping gericht

commitment accordeert met deze vrijheidsopvatting en van daaruit juist onder-

steund wordt.

ad 2 Het vraagstuk van het bedreigde milieu
Ook vanuit de problematiek van de bedreigde aarde kan de affectieve doelstel-

ling ondersteund worden. De vraag is aan de orde of deze problematiek niet zó

ernstig is en zó van overlevingsbelang voor de aarde, dat niet volstaan kan

worden met een min of ineer vrijblijvende communicatieve doelstelling, die

louter op affectieve openheid is gericht. De milieuproblematiek raakt elke mens

in de kern van zijn bestaan. Communicatie hierover verlangt een verregaande

mate van fundamentele overeenstemming omtrent de waarde die de natuur heeft
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voor het overleven van de mens, maar ook omtrent de waarde die de aarde als
Schepping is. Vervuiling en uitputting raken elke mens in zijn dagelijks bestaan,
in zijn gezondheid, welzijn en welvaart, is het niet nu, dan toch in de toekomst.
Educatie is erop gericht dat de mens zich hiervan niet alleen bewust wordt, maar
een zodanige houding aanleert dat hij de ontwikkeling kan keren. Vrijheid kan
hier alleen maar betekenen dat in de eigen vrijheid deze verantwoordelijkheid
voor de natuur besloten ligt.

ad 3 Educatieve verantwoordelijkheid
In de context van educatie heeft de vraag naar het beogen van hoge affectieve
doelstellingen betrekking op de intergeneratieve educatieve verantwoordelijk-
heid. Educatie vindt plaats in de spanning tussen educatieve verwaarlozing en
educatieve indoctrinatie. Bij educatieve indoctrinatie is er geen sprake meer van
vrijheid van de educandus. Deze wordt geen keuzeruimte gegeven, omdat niet
meerdere waarden aan de orde gesteld worden, noch rationeel inzicht verschaft
wordt omdat geen beroep wordt gedaan op het kritisch verstand van de educan-
dus en deze geen eigen inbreng in het educatieproces heeft. Waarden worden als
enig en enig juist, al dan niet onder bedreiging met geweld overgedragen. Er is
in feite geen sprake van educatie. Aan de andere kant van het continuum staat de
educatieve verwaarlozing. Ook hier is geen sprake meer van educatieve vrijheid,
omdat hier noch sprake is van waarden, noch sprake van rationeel inzicht. Edu-
catie ontbreekt volledig, want de educandus wordt aan zichzelf overgelaten.

Tussen de extremen is slechts sprake van educatie en van educatieve vrijheid.
Dat wil concreet zeggen: er zijn meerdere waarden die de inhoud van de educatie
vormen, de educandus wordt rationeel inzicht in de waarden verleend en er is
sprake van educatieve methodes, die van elk geweld gevrijwaard zijn en een
eigen inbreng en keuze van de educandus waarborgen. Doelen in termen van
affectieve betrokkenheid geven vanuit de educatieve verantwoordelijkheid
richting aan deze vrijheid, doordat zij deze nader situeren en de educandus niet
aan zijn lot overlaten. Vrijheid is pas mogelijk als de educandus zicht heeft op de
centrale waarden, als hij keuzes kan maken uit alternatieven.

5.2 Educatieve haalbaarheid

Het tweede vraagpunt is dat van de educatieve haalbaarheid van hoge affectieve
betrokkenheid. Als dan de affectieve doelstelling niet in strijd is met educatieve
vrijheid en deze zelfs bevordert, blijft de vraag of het eigenlijk wel mogelijk is
iemands betrokkenheid te beïnvloeden in een bepaalde richting. Is het waarden-
en normenpatroon niet al zodanig gevormd dat verandering niet meer mogelijk
is?

Voor het antwoord op deze vraag ga ik eerst nader in op enkele factoren bij
commitmentvorming en -verandering. Dat zijn de volgende factoren: de centrali-
teit van het commitment, de stabiliteit, het tijdstip van ontstaan en ontwikkeling
van het commitment, de invloed van de peergroep, resp. belangrijke anderen, en
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de ambivalentie (V.d.Ven 1982, 569 e.v.). De vraag, die hier aan de orde is,

luidt: hoe zien in de beoogde doelgroep van de voorgenomen milieueducatie

deze factoren eruit? Gaat het hier om een centraal of ineer perifeer commitment?

Behoort de zorg voor de aarde en het milieu tot de centrale waarden van de

persoon? Centraliteit heeft betrekking op het positief commitment met de waarde

zorg voor het milieu. Naarmate het commitment centraler is, is het ook stabieler,

naarmate het marginaler is, is het veranderlijker. Toch zijn ook centrale waarden

in een persoon niet onwrikbaar, mogen zij dat ook niet zijn, wil de persoon in

staat zijn andere waarden toe te laten en te overwegen. Voor educatie heb je een

mate van centraliteit en ambivalentie nodig die nog wel beïnvloedbaar is. Het

ecologisch commitment is er bij mensen niet van jongs af aan ingeslepen. Veel-

eer zal het ontwikkeld zijn onder invloed van het eigen omgaan met de natuur en

het daarbij verworven inzicht in de positieve en negatieve invloed die de mens

op de natuur uitoefent. Het ecologisch commitment is daarmee het resultaat van

een spontaan, niet-intentioneel leerproces. Juist omdat leerprocessen een belang-

rijke rol spelen bij de ontwikkeling van het ecologisch commitment, meen ik te

kunnen stellen dat zij voor positieve beïnvloeding toegankelijk is. Dit wordt

mijns inziens ondersteund door het gegeven dat binnen de doelgroep globaal een

gelijksoortig commitment aanwezig verondersteld mag worden, dat door de

wederzijdse beïnvloeding versterkt zal worden. De beoogde milieucatechese

sluit hierbij aan. De laatste factor betreft de ambivalentie van het commitment.

Een positief commitment met milieubeschermend handelen draagt altijd iets van
ambivalentie in zich. Milieubescherming roept conflicten op; zorg voor de

natuur kan zich op het eerste gezicht tegen het belang van de mens keren. Zo kan

het streven naar het behoud van de Waddenzee in strijd zijn met de behoefte aan

gas en dus de eventuele noodzaak om er naar gas te boren, dat daarbij zelf een

relatief schone en noodzakelijke energiebron is. Deze ambivalentie maakt het

commitment toegankelijk voor beïnvloeding en verandering. Als dan het ecolo-

gisch commitment bij de veronderstelde doelgroep voor beïnvloeding en veran-

dering vatbaar is, welke is dan die richting van beïnvloeding en verandering?

Met behulp van Feldman en Newcomb kan ik de richting van deze beweging in

het commitment nader specificeren (FeldmanlNewcomb 1969I1970, I, 56,57).

In figuur 1 wordt de dynamiek van affectieve verschuivingen weergegeven op

een continuum tussen positiviteit en negativiteit van de beweging en neutraliteit

als het midden, hetgeen staat voor het ontbreken van een houding, onverschillig-

heid of ambivalentie. In het algemeen doel van milieucatechese is sprake van een

positieve gerichtheid op religieuze motieven die ecologisch verantwoord hande-

len ondersteunen. Dit betekent dat uit het schema regressie (f) en negatieve (a)

omkeer niet bedoeld worden. Immers wanneer het positief commitment in een

bepaalde mate reeds aanwezig is bij de educandi dan kan het nooit de bedoeling

zijn dit in negatieve zin te beïnvloeden. Ook neutralisering van het aanwezige

positieve commitment (g) is in de doelformulering niet bedoeld. Een houding

van onverschilligheid of ambivalentie met betrekking tot de religieuze motieven

is geen goede oriëntatie voor ecologisch verantwoord handelen.
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Figuur 1: Typen van individuele verandering en stabiliteit

neg neut pos

a - negatieve conversie i~

b - positieve conversie

c - attitudevorming ~~~~.

d - accentuatie ~~ ~~ ~~

e - behoud ~. 7~ ~

f - regressie ~~ ~ .l~

g - neutraliseren ~w~~

De mogelijkheden uit het schema die nog overblijven wijzen allemaal in de
richting van een positieve verschuiving, zij verschillen onderling in de mate van
verschuiving. Zo lijkt een positieve omkeer (b), - dit wil zeggen dat een negatie-
ve houding ten opzichte van een ecologisch positief op te vatten religieus motief
zich in een zonder meer positieve houding wijzigt, - niet direct tot de mogelijk-
heden te behoren. Een dergelijke radicale omkeer behoort niet tot het veld van de
educatief realistische doelstellingen. Daarvoor is het beoogde educatief proces
ook veel te kort. Voor een dergelijke omkeer is daarbij een reeks van factoren
verantwoordelijk die niet alle door onderwijs te beïnvloeden zijn. Het minste dat
in ieder geval verwacht mag worden is dat het aanwezige positieve commitment
behouden blijft. Milieueducatie is er immers op gericht een positieve betrokken-
heid op Schepping en milieu te ondersteunen. De formulering van het algemeen
doel van milieucatechese wordt echter het duidelijkst weergegeven door de
beweging van accentuering (d) en vorming (c). Ervan uitgaande dat de beoogde
educatiegroep een globale positieve, in ieder geval niet negatieve en minimaal
voorlopig neutrale houding heeft ten aanzien van de geprogrammeerde religieuze
ecologische motieven, kan het doel van milieucatechese eraan bijdragen dat deze
houding of versterkt wordt, of in de richting van een positieve houding ontwik-
keld wordt. Onderwijs is immers het meest effectief als het aansluit bij de veron-
derstelde beginsituatie van de educandi en als het, daarvan uitgaande, deze
ondersteunt of in dezelfde richting versterkt en ontwikkelt.

Vanuit enkele resultaten van empirisch-theologisch onderzoek kan ik boven-
staande adstrueren (V. Gerwen 1985; Vossen 1985; V. Knippenberg 1987;
Siemerink 1987; de Jong 1990; V.d. VenNossen 1990). Daar wordt immers
melding gemaakt van affectieve ontwikkeling als resultaat van religieuze
beïnvloedingsprocessen, i.c. religieuze educatie en vorming. Van Knippenberg
constateert in zijn onderzoek affectieve verschuivingen in alle in het schema
vermelde richtingen. In het onderzoek `lijden en pastoraat' (V.d.VenNossen
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1990) is sprake van affectieve dynamisering, hetgeen eveneens wil zeggen dat

alle bewegingen uit het schema van FeldmanlNewcomb als resultaat van educa-

tie aangetroffen worden. Siemerink maakt melding van een positieve affectieve

ontwikkeling. Deelnemers aan een curriculum over gebed bleken na afloop meer

actieve belangstelling te hebben. Met behulp van het schema van Feldman en

Newcomb geeft hij een levendig beeld van affectieve verschuivingen bij de

deelnemenden. Dit beeld wordt bevestigd door de persoonlijke schriftelijke

evaluaties na afloop van de cursus. Van Gerwen meldt in zijn onderzoek naar de

effecten van een curriculum over catechetische doelstellingenproblematiek een

betekenisvolle toename van belangstelling.
Twee opmerkingen wil ik naar aanleiding van deze onderzoeken maken, die

mijns inziens van belang zijn. Op de eerste plaats wordt er steeds een relatie

gelegd tussen systematisch geïntendeerde cognitief gerichte educatie en vor-

mingsprocessen. Affectieve verschuivingen hangen steeds samen met cognitieve

verheldering en systematisering. Ten tweede blijkt uit dit onderzoek dat positieve

affectieve ontwikkeling mede samenhangt met de mate van betrokkenheid voor-

af van de educandi op de problematiek en bij kerk en christendom (Siemerink

1987). Hier speelt het zogenaamde plafondeffect mee. De betrokkenheid is dan

al zo hoog vooraf aan het experiment dat grote eenduidige affectieve verande-

ring niet verwacht mag worden, wel kan er dan sprake zijn van gedifferentieerde

veranderingen en accentuering van houdingen, dat wil zeggen dat er dynamise-

ring van de betrokkenheid plaats vindt. Het algemeen doel van milieucatechese

is door mij geformuleerd als affectieve ontwikkeling door middel van cognitieve

systematisering en verheldering van noties omtrent natuur en Schepping, die ten

grondslag liggen aan milieu beschermend handelen (HermansN.d. Tuin 1990).

Op grond van bovenstaande concludeer ik dat positieve affectieve vorming

verstaan in de bovenbedoelde betekenis van dynamisering van de betrokkenheid

op religieuze ecologische motieven een catechetisch verantwoorde en haalbare

doelstelling is.

6 Milieucatechese in verband met ecologisch handelen

In de vorige paragraaf is vanuit praktisch-theologisch perspectief een relatie

gelegd tussen de diaconale opdracht van de kerk met betrekking tot de natuur en

de weg waarlangs daaraan gestalte gegeven wordt in catechese. Daartoe is het

doel van milieucatechese geformuleerd in termen van cognitief inzicht en posi-

tieve commitmentvorming, i.c. affectieve dynamisering ten aanzien van twee

ecologische waardeoriëntaties. Affectieve ontwikkeling met betrekking tot deze

twee levensbeschouwelijke waardeoriëntaties als doel van milieucatechese dient

bij te dragen aan de vervulling van de ecologisch diaconale taak van de gelovige:

handelen met het oog op de heelheid van de Schepping. Affectieve betrokken-

heid op bepaalde ecologische waarden, als aspect van een attitude wordt hier dus

in directe relatie gebracht met handelen. In deze paragraaf wordt ingegaan op
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deze relatie. De vraag is aan de orde naar de situering van deze affectieve be-
trokkenheid in de complexiteit van (ecologisch) handelen en met name in ver-
band met de motivatie tot dit handelen. Daarvoor maak ik gebruik van een theo-
rie van de verklaring van handelen: `the theory of reasoned action' van
AjzenlFishbein (6.1). Het aan deze theorie ontleende attitude-handelingsmodel
wordt toegepast op de relatie tussen het doel van milieucatechese en het ecolo-
gisch diaconale handelen (6.2). Tot slot van deze paragraaf (6.3) formuleer ik de
voorlopige vraagstelling van dit onderzoek.

6.1 Een model van verklaring van handelen

Naar handelen en in het bijzonder naar de determinanten van handelen is veel
onderzoek gedaan in de sociale psychologie. Ik doel hier op het
attitude-handelingsonderzoek. De vraag daar is telkens: vanuit welke factoren
kan handelen verklaard en voorspeld worden? Sinds halverwege de jaren zeven-
tig is de `theory of reasoned action' van Ajzen~Fishbein een belangrijke inspira-
tiebron voor het opzetten van empirisch handelingsonderzoek (Fishbeirt~Ajzen
1975; Ajzen~Fishbein 1980). Deze theorie is veelvuldig toegepast, bijvoorbeeld
in empirisch onderzoek naar seksueel handelen, verslavingshandelen en fertili-
teitshandelen, handelen met betrekking tot kernbewapening en dienstweigeren,
werk zoeken, afslanken, college volgen, verkeersgedrag (Ajzen 1991; Go-
din~Kok 1996). In Nederland wordt de theorie op al deze terreinen ook toege-
past, met name op het terrein van de gezondheidsvoorlichting (Kok 1979;
KokBuisman 1981; Den Bandt 1982; Kok 1985; Kok~de Vries 1985; Kok 1986;
Kok 1987) en verder op het terrein van milieubeschermend handelen (V.d. Meer
1981; Stoop~Schaffels 1986; Nelissen 1987). Op het gebied van geloof en le-
vensbeschouwing is mij nauwelijks onderzoek bekend. In slechts één Nederlands
onderzoek wordt het aan de theorie ontleende model voor empirisch onderzoek
toegepast op het terrein van geloof en levensbeschouwing (Keizer 1988)Z'.

De theorie van AjzenlFishbein kan naar twee blikrichtingen opgevat worden,
Vanuit beide blikrichtingen wordt zij met twee namen aangeduid: `theory of
reasoned action' en `theory of planned behavior'. Bij de eerste benadering, die
de oudste is, gaat het om de verklaring van handelen; bij de tweede benadering
staat veeleer de voorspelling van handelen voorop. Beide benaderingen vragen
uiteraard een andere empirische operationalisering. In dit onderzoek wordt het
model gebruikt om handelen, ecologisch handelen, te begrijpen en te verklaren.

In het model van Ajzen~Fishbein wordt uitgegaan van de beredeneerbaarheid
van handelen (Nauta 1981, 55). Handelen wordt hier benaderd als de uitkomst
van een rationeel proces: mensen kunnen de redenen van hun handelen uitleggen
ook als deze redenen het karakter hebben van een rechtvaardiging achteraf. 'Ik
doe iets, omdat ik om die en die redenen denk en verwacht dat datgene wat ik

`' Albrecht, Chadwick, Alcom 1977; Gorsuch, Wakeman 1991 hebben het model
voor deze doeleinden in het buitenland toegepast.
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wil bereiken door dit te doen, ook inderdaad bereikt kan worden en omdat ik dat

belangrijk vind'. In deze theorie wordt dus een relatie gelegd tussen verwach-
tingen omtrent de effectiviteii van handelen en het handelen zelf.

Centraal in het model staat de handelingsintentie. Deze is de best voorspellen-
de en verklarende factor voor het zich daadwerkelijk voordoen van het handelen.
Wanneer je van plan bent, je voorneemt iets te doen, dan is het voorspelbaar dat

je het ook inderdaad na verloop van tijd doet. De enige factor die hierop negatief
van invloed kan zijn is de mogelijkheid om het handelen inderdaad uit te voeren:
de limitatieve factor. In latere versies van het model wordt dit de `perceived

behavioral control' genoemd: de eigen waarneming of inen het handelen kan
controleren. Dit betekent dat er geen rechtstreekse, maar wel een indirecte relatie

tussen attitude en handelen gelegd wordt. Kan naar de ene kant handelen ver-

klaard en voorspeld worden vanuit de handelingsintentie, naar de andere kant
wordt de handelingsintentie zelf verklaard vanuit de attitude en de subjectieve
norm. De attitude is de houding ten aanzien van het beoogde handelen. De

attitude is een functie van verwachtingen ten aanzien van de effectiviteit van het

handelen met het oog op een bepaald doel en de waarde die gehecht wordt aan
het doel dat met het handelen beoogd wordt. De subjectieve norm is de tweede

factor die van invloed is op de handelingsintentie. Zij is de functie van de veron-
derstelde verwachtingen ten aanzien van bepaald handelen vanuit de sociale
omgeving en de bereidheid om zich aan deze significante anderen te conforme-
ren. Hiermee heb ik in het kort de verschillende componenten van het attitude-
handelingsmodel van Ajzen~Fishbein gegeven. In schema ziet dit er als volgt uit:
zie figuur 2.

Figuur 2: Attitude handelingsmodel versie 1.

attitude

subjectieve
norm

gepercipieerde
gedragscontrole

inte~ ~ handelen
~~ ~

In het volgende ga ik uitgebreider in op de verschillende componenten van dit

model. Ik begin met de attitude. De definitie van attitude luidt als volgt: attitude

is een aangeleerde predispositie om op een gunstige of ongunstige manier te

76



reageren op een bepaald object (Fishbeitt~Ajzen 1975, 6). Als eerste kenmerk
komt een sterke nadruk op het persoonlijk individuele karakter van de attitude
naar voren, juist omdat deze onderscheiden wordt van de subjectieve norm, die
het sociale aspect van de intentie tot handelen vormt. Een tweede kenmerk van
attitude is het cognitieve karakter ervan. Een attitude is aangeleerd, en is dus
door leerprocessen te beïnvloeden. Het derde wat in deze definitie opvalt is dat
de attitude op concreet handelen betrekking heeft; het is een manier van reageren
op een bepaald object. Attitude wordt hier niet opgevat als een algemene hou-
ding vanwaaruit de persoon reageert, maar attitude wordt begrepen als een
specifieke houding met betrekking tot een specifiek object. Er is een duidelijke
verbinding tussen object en de attitude er tegenover. Tot slot heeft attitude een
evaluatief karakter: deze bestaat uit afwijzing of aanvaarding van het attitudeob-
ject. Om deze kenmerken concreet te maken aan de hand van het model: de
attitude is de functie van verwachting maal waarde. Een verwachting (`belief') is
een opvatting over de verwachte uitkomst van een bepaald handelen met het oog
op een bepaald doel ten aanzien van een bepaald object. `Als ik dit doe dan
verwacht ik dat er dat gebeurt. Ik weet dat omdat ik dat geleerd heb.' De `belief'
is altijd het resultaat van kennis omtrent het attitudeobject. De waarde heeft
betrekking op het doel dat met dit handelen bereikt kan worden en wordt uitge-
drukt in termen van goed-slecht, prettig-onprettig, wenselijk-onwenselijk. `Ik
kan dan wel weten dat bepaald handelen van mij een dergelijk effect heeft, maar
dat wil nog niet zeggen dat ik dat ook belangrijk vind voor mijzelf of in het
algemeen.'
Een voorbeeld:

belief: wanneer ik mijn oud papier gescheiden van het overige afval wegbreng dan
vermindert dat de berg onverwerkbaar afval, het zorgt ervoor dat het papier herver-
werkt wordt, dat betekent dat er minder bomen gekapt hoeven te worden; al met al is
dat een duidelijke bijdrage aan het oplossen van het milieuvraagstuk; dat weet ik
allemaal omdat ik mij op de hoogte heb gesteld van de informatie daaromtrent.
waarde: ik vind het belangrijk dat de afvalberg kleiner wordt en dat er minder
bomen gekapt worden, bovendien heb ik grote zorgen om de milieuvervuiling.

De attitude is nu de uitkomst van deze beide afwegingen: het gescheiden aanbie-
den van oud papier is een nuttige en belangrijke bijdrage aan de oplossing van
de milieuproblematiek. Of in meer technische termen: attitude is de functie van
de `belief' maal de waarde: ATT-B x E. In het voorbeeld is sprake van mijn
attitude ten aanzien van het gescheiden aanbieden van oud papier. Dit zegt nog
niet alles over nujn attitude ten aanzien van het gescheiden aanvoeren van al het
huishoudelijk afval, en nog minder over mijn attitude met betrekking tot de
milieuproblematiek. Er is nog slechts sprake van een `belief' en een waarde met
betrekking tot een handeling. Attitude valt niet samen met één `belief', maar is
samengesteld uit meerdere `beliefs' met betrekking tot meerdere handelingen, en
bestaat dus ook uit meerdere waarden bij deze `beliefs'. De som van al deze
`belief'-sterktes, elk vermenigvuldigd met de erbij behorende waarde, vormt de
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attitude (Kok 1979, 183). Het begrip attitude is daarmee een samengesteld begrip.
De tweede belangrijke component in het attitude-handelingsmodel is de

subjectieve norm. Eerst de omschrijving van de subjectieve norm: de subjectie-
ve norm is de perceptie van het individu hoe deze zich naar de opvatting van de
meeste voor hem belangrijke personen zou behoren te gedragen, en de bereid-
heid om zich aan deze opvatting te confirmeren. Ook deze tweede variabele
bevat twee componenten die op een zelfde manier samenhangen als in de attitu-
de. De eerste component is de gepercipieerde opvatting van relevante referen-
tie-personen. In mijn handelen speelt de opvatting van anderen een voorname
rol. De gepercipieerde opvatting is dus: mijn buurman, medeleden van de pa-
rochie waarin ik woon, de pastor van de parochie vinden het belangrijk oud
papier apart te bewaren en naar de papiercontainer [e brengen. Naast deze geper-
cipieerde opvatting is tevens van belang de motivatie die iemand heeft om deze

opvatting ook te volgen (`the motivation to comply'). Dit kan zijn, omdat die
ander voor mij altijd belangrijk is, maar ook specifieker, namelijk omdat een
ander slechts met het oog op bepaalde zaken voor mij belangrijk is. Zo kan het
zijn dat vertegenwoordigers van de parochie of gemeente, waarin ik woon of
mijn collegae voor mij belangrijke anderen zijn, in veel zaken, dus ook in zake
milieuvriendelijk handelen, maar dat dit voor mijn buurman alléén geldt in zake
milieuvriendelijk handelen. Dit kan mij ertoe aanzetten om de gepercipieerde
opvatting van mijn buurman na te volgen omdat ik bang ben dat wanneer ik dit
niet ook doe hij mij negatief zal bejegenen. Zo is de subjectieve norm de functie
van de gepercipieerde opvatting en de waarde die ik aan de drager van deze
opvatting hecht, of in een formule gebracht: Sn - NB x MCZ`. Ook de subjectie-
ve norm is een samengestelde factor en bestaat uit de som van alle `beliefs' en
motivaties.

Twee componenten van het model zijn nu uiteengelegd: de attitude en de
subjectieve norm. Beide zijn zij vau invloed op het uiteindelijke handelen. Maar
zij zijn dit niet direct en niet in dezelfde mate. Wanneer ik iets belangrijk en
effectief vind en ik neem aan dat dit ook nog door voor mij significante mensen
belangrijk wordt gevonden, dan is dit van invloed op mijn handelen: ik kan mij
dan voornemen om ook zo te handelen. In het model staat daarvoor de factor:
handelingsintentie (Gi). `Op grond van mijn attitude en op grond van wat uit

mijn omgeving naar mijn inzien op mij afkomt vat ik het plan op om zo te hande-
len.' De handelingsintentie wordt daarmee bepaald door zowel de attitude als de
subjectieve norm. Dit betekent niet dat zij beide even zwaar wegen, maar dat in

het ene geval de attitude en in het andere geval de subjectieve norm het zwaarste
kan wegen. De component handelingsintentie is in het model ingevoerd, omdat

er nog allerlei factoren van invloed zijn op het uiteindelijke handelen: het model

vat deze samen met de term limitatieve factoren, deze hebben betrekking op de
feitelijke mogelijkheid om een bepaalde handeling uit te voeren. In een jongere
versie van het model wordt dit de `perceived behavioral control (Pbc)' genoemd

'-'- Sn-subjectieve norm; NB-normatieve `belief'; MC-motivationele component.
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(Ajzen 1987, 199)Z3. Deze is zowel van invloed op de intentie, - want als ik
verwacht het handelen toch niet te kunnen controleren, hoef ik het mij ook niet
voor te nemen, - als op het handelen zelf, - uiteindelijk kan het voor mij onmoge-
lijk blijken de handelingen uit te voeren. Bijvoorbeeld: `Ik wil wel mijn oud
papier apart houden, maar ik kan het nergens kwijt, het wordt niet opgehaald, er
is geen papiercontainer, of die is er wel maar ik ben slecht ter been en ik kan het
papier er niet heen brengen.' Allerlei factoren kunnen mij in de uitvoering van
bepaald handelen belemmeren. Zij kunnen het natuurlijk ook bevorderen. Als
wekelijks bij mij het oud papier wordt opgehaald, en ik krijg er ook nog een
aparte bewaarbak voor dan zal ik gemakkelijker het papier bewaren.
Ik kan het hele model nu in een formule bij elkaar plaatsen:
G-- Gi - A7T ~(B x E) f SN ~(NB x MC)
Of in schema: zie figuur 3

Figuur 3: Attitude handelingsmodel versie 2.
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Een voorbeeld kan bovenstaande verduidelijken:
Belief: oud papier apart wegdoen vermindert de afvalberg en is een bijdrage aan de
bescherming van de natuur;

'`3 De toevoeging van de Pbc maakt het verschil uit tussen de `Theory of reasoned
action'(Ajzen~Fishbein 1980), waarbij de nadruk ligt op de verklaring van gedrag, en de
`Theory of planned behavior'(Ajzen 1987; 1991), waarbij de nadruk ligt op de
voorspelling van gedrag.

attitude

~ subjectieve
norm
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Waarde: ik vind het belangrijk dat de natuur beschermd wordt;
Attitude: oud papier naar de papierbak brengen vind ik een goede zaak;
Normatieve belief: ik veronderstel dat de parochie waartce ik behoor het belangrijk
vindt het oud papier apart te bewaren en weg te brengen;
Motivatie: ik wil mij graag aan wat de parochie belangrijk vindt conformeren;
Subjectieve norm: ik vind dat ik mijn oud papier apart mcet wegbrengen.
Handelingsintentie: ik ben van plan om mijn oud papier apart weg te brengen.
Gepercipieerde handeling.rcontrole: ik ben slecht ter been, het wordt niet opgehaald
en ik heb geen auto.
Handeling: ik gooi mijn papier toch maar gewoon bij het andere huisvuil.

In het met dit model uitgevoerde handelingsonderzoek worden, volgens een
overzicht van Ajzen, steeds hoge significante correlaties gevonden tussen de
attitude en de subjectieve norm aan de ene kant en de handelingsintentie aan de

andere kant: hoger dan .30, waarbij de cijfers voor de attitude gemiddeld hoger
zijn (Den Bandt 1982; Ajzen 1991; V.d. Putte 1993; Godin~Kok 1996). Ook de
regressie coëfficiënten, waarbij het gewicht van de beide factoren ten opzichte

van de intentie gemeten wordt, geven aan dat de intentie goed verklaard en
voorspeld kan worden vanuit de attitude en de subjectieve norm, waarbij de
invloed van de attitude gemiddeld zwaarder weegt. De correlatie tussen de
handelingsintentie en het handelen is in dezelfde onderzoeken eveneens hoog.
De handelingsintentie is een goede voorspeller van het handelen. Daarbij blijkt
dat er ook sprake kan zijn van een rechtstreekse hoge correlatie tussen de attitude
en de subjectieve norm enerzijds en het handelen anderzijds, zonder de bemidde-
ling van de handelingsintentie.

A1 eerder is gezegd dat het model veelvuldig in onderzoek wordt gebruikt.
Dit neemt niet weg dat er veel en forse kritiek op het model is geleverd. In een
overzicht van Swanborn wordt deze kritiek op het model van Ajzen~Fishbein bij
elkaar gezet. De auteur komt tot de conclusie dat het model nuttig kan zijn bij het

voorspellen van concrete handelingen in toegepast onderzoek, maar dat de
wetenschappelijke status ervan niet veel meer is dan een `pas op de plaats in de
lange rij van pogingen om handelen adequaat te beschrijven en te verklaren'
(Swanborn 1996, 35-46; V.d. Putte 1993, 139). Daarvoor blijft het ook ondanks
de kritiek bruikbaar, en daarvoor gebruik ik het ook. Maar eerst verantwoord ik

de wijze waarop ik het model in verband met de relatie tussen levensbeschouwe-
lijke opvattingen en attitude, intentie en handelen heb aangepast. Deze aanpas-
sing lijkt verantwoord te zijn, omdat het eveneens een poging is om kennis

omtrent het tot stand komen van menselijk handelen met het oog op educatieve
beïnvloeding te doen toenemen (V.d. Putte 1993, 139).

6.2 Het doel van milieucatechese en het model van Ajzen~Fishbein

Ik heb in het voorgaande het algemeen doel van milieucatechese geformuleerd
als het scheppen van een spirituele basis voor ecologisch diaconaal handelen

van de gelovige. Deze basis bestaat uit kennis en inzicht met betrekking tot twee
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(mede religieus ingekleurde) waardeoriëntaties en de vorming van affectieve
betrokkenheid (commitment dynamisering) op deze waardeoriëntaties. In deze
paragraaf is de vraag aan de orde: hoe kan ik het doel van catechese in termen
van affectieve betrokkenheid op een waarde met behulp van de factoren van het
model van Ajzen~Fishbein nader situeren in relatie tot het ecologisch diaconale
handelen van de gelovige? De nadruk op de bijdrage die de catechese kan leve-
ren ligt op de vorming tot affectief commitment met twee religieus ingevulde
waardeoriëntaties en met het met deze oriëntaties samenhangende ecologische
handelen. Voor het antwoord op deze vraag ga ik nader in op het in dit model
gehanteerde attitudebegrip. In het model wordt het attitudebegrip in twee compo-
nenten uiteengelegd. Het bestaat uit een `belief': een verwachting omtrent de
uitkomst van een bepaald handelen, en de waarde van deze uitkomst. Het in de
`belief' bedoelde handelen wordt gerelateerd aan de verwachte doeltreffendheid
ervan. Ik overweeg iets te doen omdat ik denk dat dat een bijdrage is aan de
oplossing van een bepaald probleem. `Beliefs' komen tot stand op basis van
kennis van en inzicht in de - in dit geval - ecologische problematiek. Of het
gescheiden aanbieden van afval een bijdrage is aan het oplossen van de afvalpro-
blematiek weet ik op grond van de voorlichting die ik daarover gekregen heb.
Op grond daarvan kan ik overwegen mijn afval te scheiden. Bij die overweging
speelt echter ook de waardering van het met het handelen te bereiken effect een
rol: het handelingsdoel. `Vind ik het belangrijk dat de afvalberg vermindert?'
Deze waardering doe ik op basis van waarden omtrent mens en natuur, die voor
mij gelden. Ik vind dat de toenemende afvalberg een grote aanslag is op de
schoonheid van de natuur. De waarden omtrent mens en natuur heb ik in hoofd-
stuk II beschreven als ecologische waardeoriëntaties, naar hun filosofische en
theologische kanten. Deze beide waardeoriëntaties vormen de inhoud van de
milieucatechese. Het doel is het bereiken van affectief commitment met deze
waarden. Met behulp van de factoren uit het model van Ajzen~Fishbein betekent
dit: commitment met waarden op grond waarvan de cognitieve `beliefs' geëva-
lueerd worden. En deze waarden worden gevormd door dezelfde waardeoriënta-
ties. De waardeoriëntaties breng ik binnen het model van AjzenlFishbein in
relatie met de waardering van de `beliefs': waardering van bepaalde handelingen
worden gedaan op grond van deze waardeoriëntaties. Affectieve vorming als
doel van milieucatechese kan ik nu nader omschrijven als volgt: versterking van
de betrokkenheid op de ecologische waardeoriër~taties, zodanig dat educandi
deze mede tot uitgangspunt nemen in hun op attitudevorming gerichte waarde-
ring van de te verwachten effecten van bepaald ecologisch handelen. In het
onderwijstreatment leren de educandi de relatie tussen de waardeoriëntaties en
het persoonlijk waarderen van de doelen van ecologisch handelen leggen. Op
deze wijze is de relatie tussen het commitment met ecologische waarden en de
ecologische attitude aangegeven. Milieucatechese schept dus, geformuleerd met
behulp van het model van Ajzen~Fishbein, de condities voor de op attitude
vorming gerichte waardering van verwachte effecten in relatie tot gestelde doe-
len van bepaald handelen: op grond van deze waardeoriëntaties worden de
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uitkomsten van bepaald handelen gunstig of ongunstig beoordeeld. Catechese

beoogt deze waardering in zoverre, dat zij de condities ervoor schept, zodanig

dat het scheppen van bepaalde condities de oriëntatie vormt voor bepaalde

waarden, echter de waardering zelf valt buiten het bereik van het doe] van de

catechese. Omdat de attitude een samengestelde factor is, is de verwachting dat

de waardeoriëntaties evenzeer rechtstreeks zullen correleren met de attitude. Dat

geeft een vereenvoudiging van het model.
Naast deze toevoeging aan het model is er ook een component weggelaten. In

dit onderzoek gaat het om de verklaring van handelen vanuit cognitieve levens-

beschouwelijke waarden. Het gaat niet om de voorspelling van handelen, bij-

voorbeeld vanuit sociale variabelen. Daarom is de subjectieve norm uit het
model weggelaten. De verwachting is dat de steekproef voor het experiment zal

bestaan uit sterk gelijkgezinde kerkbetrokken respondenten die gedurende een
aantal bijeenkomsten relatief intensief in een zelfde leerproces betrokken wor-
den. De subjectieve norm zal daarom sterk gerelateerd zijn aan deze groep en

aan de ontwikkeling die men in de groep meemaakt. De subjectieve norm zal

weinig variëren en eerder een constante zijn.
Nog een derde wijziging heeft plaats gevonden. Het onderscheid tussen

handelen en de intentie tot handelen is door middel van een schriftelijke vragen-

lijst, waarbij respondenten zelf moeten invullen of zij iets van plan zijn te doen

en of zij iets daadwerkelijk gedaan hebben, moeilijk op het spoor te komen.

Handelen wordt dan namelijk gemeten als de eigen perceptie van het handelen,
waarbij het onderscheid tussen wens en feit niet erg helder en scherp is. Daarbij

is mijn onderzoek geen longitudinaal onderzoek, waazbij eerst naar de hande-

lingsintentie gevraagd wordt en in een tweede ronde door observatie vastgesteld
wordt of de handeling inderdaad is uitgevoerd. In een en dezelfde vragenlijst

respondenten de vraag voorleggen of zij van plan zijn iets te doen en of zij dat
ook daadwerkelijk gedaan hebben brengt alleen maar verwarring bij de respon-
denten te weeg. Daarom is de handelingsintentie niet gemeten in termen van

intentie maar in termen van belangrijkheid van dat handelen (Keizer 1988, 52).
De veronderstelling is dat als men iets belangrijk vindt men dit ook van plan zal
zijn te doen.

Een laatste verandering betreft tot slot de plaats van de gepercipieerde hande-
lingscontrole in het model. Deze variabele is van belang om te onderzoeken in
hoeverre de intentie ook inderdaad leidt tot handelen en of dit niét beïnvloed

wordt door de eigen perceptie van de respondent van de haalbaazheid van het

handelen. In mijn onderzoek gaat het niet om de voorspelling van handelen,

noch om de verklaring ervan maar gaat het om de relatie tussen religieuze

waardeoriëntaties en attitude ten opzichte van dat handelen en in het verlengde

daarvan om de intentie en het handelen. Daarom is deze variabele niet in het
onderzoek opgenomen (figuur 4)
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Figuur 4: Waardeoriëntaties - attitude - handelen

1
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7 Voorlopige onderzoeksvraagstellingen

In paragraaf 4 en 5 van dit hoofdstuk is het algemeen doel van milieucatechese

geformuleerd in termen van cognitieve en affectieve ontwikkeling als oriëntatie

gevend aan het ecologisch diaconale handelen van de gelovige.In paragraaf 6

heb ik met behulp van het model van Ajzen~Fishbein de relatie aangegeven
tussen affectieve betrokkenheid op ecologische waardeoriëntaties, ecologische
handelingsattitude en ecologisch handelen. In het model zelf wordt de relatie van

attitude met handelen uitgewerkt (par. 6.1). In de onderhavige paragraaf formu-
leer ik de voorlopige vraagstellingen van dit onderzoek.

De eerste vraag is gericht op de relatie tussen religieuze opvattingen en attitu-
de, intentie en handelen, waarbij gebruik gemaakt wordt van het model van
Ajzen~Fishbein en luidt: is er relatie tussen levensbeschouwelijke opvattingen

omtrent (de omgang met) de natuur en de daadwerkelijke omgang met de natuur
in termen van bepaald ecologisch handelen? Met andere woorden: in welke mate
is ecologisch handelen mede te verklaren vanuit de affectieve betrokkenheid op
levensbeschouwelijk ingevulde ecologische waardeoriëntaties? De tweede vraag
is een educatieve en heeft betrekking op de vorming van de waardeoriëntaties en
luidt: wat is het effect van een catechetisch curriculum over twee levensbeschou-
welijk ingevulde ecologische waardeoriëntaties in termen van cognitieve en
affectieve ontwikkeling? Een exploratieve vraag in dit verband heeft betrekking

op de mogelijke beïnvloeding van de relatie tussen waardeoriëntaties en attitude,
intentie en handelen en luidt (eveneens met gebruikmaking van het model van
AjzenlFishbein): is er een verandering te constateren in de relatie tussen levens-
beschouwelijke opvattingen omtrent de omgang met de natuur en de daadwerke-
lijke omgang met de natuur in termen van bepaald ecologisch handelen? Hoewel
uit onderzoek duidelijk is geworden dat de affectieve ontwikkeling als effect van
een kortlopend educatief treatment niet erg groot is, en te verwachten is dat dit
voor een verandering in de relatie tussen religieuze opvattingen en handelen ook
het geval zal zijn, wil ik in dit onderzoek deze vraag toch meenemen. Het gaat

immers in deze catechese om de bevordering van spiritualiteit als oriëntatie voor
handelen.

Voor het beantwoorden van de eerste vraag wordt het model van Ajzen~Fish-

bein als uitgangspunt genomen. Het model van Ajzen~Fishbein is een model ter
verklaring van handelen. Handelen wordt verklaard vanuit de subjectief gewaar-
deerde objectieve effectiviteit van dit handelen (de attitude) en vanuit het subjec-

tief gepercipieerd sociaal belang van dit handelen (subjectieve norm). Het onder-
zoek betreft dan alleen de mate waarin levensbeschouwelijke opvattingen de
waarderingen van handelingsdoelen, handelingsattitude en handelen bepalen.

De tweede vraagstelling vraagt naar de effecten van milieucatechese, in
termen van cognitieve en affectieve ontwikkeling ten aanzien van twee ecologi-
sche waazdeoriëntaties. Het onderzoek omvat hier een effectevaluatie van een
curriculum. Veronderstelling van deze vraagstelling is dat van cognitieve verhel-

dering van (religieuze) waardeoriëntaties, mede in hun effecten op het ecologi-

84



sche handelen, verwacht wordt dat de betrokkenheid op deze oriëntaties versterkt
wordt. Eerder soortgelijk onderzoek wijst de plausibiliteit van deze veronderstel-
ling uit (V. Gerwen 1985; Vossen 1985a; Hermans 1986; Siemerink 1987;
Hermans 1990; De Jong 1990; V. IerseUSpanjersberg 1993). De invloed van de
catechese op de attitudeontwikkeling met betrekking tot ecologisch handelen is
nog niet eerder voorwerp van onderzoek geweest. De veronderstelling dat deze
invloed er is, is gebaseerd op het gegeven dat in onderzoek naar de effecten van
voorlichtingscampagnes, waarin het model van Ajzen~Fishbein is gebruikt, wel
resultaten geboekt worden (Kok 1979; Kok 1985; StooplSchaffels 1986).

Tot slot

In dit hoofdstuk is een theorie on[worpen omtrent diaconie en deze is toegespitst
op de ecologische diaconie. Vervolgens is catechese in relatie gebracht met deze
diaconie. Tot slot zijn de voorlopige vraagstellingen van het onderzoek geformu-
leerd. In het volgende hoofdstuk IV wordt de tweede vraagstelling verder uitge-
werkt. De eerste vraagstelling wordt in hoofdstuk V verder uitgewerkt. Daar
wordt tevens verslag gedaan van het onderzoek en worden de resultaten vermeld.
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IV Catechese in context: Verantwoording en
ontwikkeling van een cursus

Inleiding

In hoofdstuk I is de context als locus theologicus in verband met ecologisch
denken en handelen beschreven. De in hoofdstuk II ontwikkelde waardeoriënta-
ties vormen de conceptuele inhoud van het levensbeschouwelijk-ecologisch
denken en handelen. In hoofdstuk III is de kerkelijke context beschreven met als
doel de kerkelijke verantwoordelijkheid voor natuur en milieu praktisch-theolo-
gisch te verantwoorden. Deze verantwoordelijkheid is omschreven als diaconale
verantwoordelijkheid. In aansluiting daarbij is een visie op katechese ontwik-
keld. Deze draagt bij aan de spirituele basis voor ecologisch diaconaal handelen
van de gelovige. Catechese schept voor deze spirituele basis de cognitieve en af-
fectieve condities (algemeen doel). In dit hoofdstuk IV wordt deze visie op
catechese geoperationaliseerd in curriculumontwikkeling. Dit curriculum is
voorwerp van de tweede onderzoeksvraag die aan het eind van hoofdstuk III is
geformuleerd.

1 Curriculumontwikkeling

l.l De Term

De term curriculum of leerplan - ik wil hier geen onderscheid maken tussen de
term curriculum en leerplan, ik beschouw leerplan als de Nederlandse vertaling
van curriculum, hoewel dit begrip zelf pas sinds de jaren 70 in Nederland wordt
gebruikt - is in de literatuur veelvuldig gedefinieerd (Taba 1962; Robinsohn
1967; Wheeler 1967; Frey 1972; SaylorlAlexander 1974; Skilbeck 1981; Nijhof
1995)24. Wheeler (1967) definieert curriculum als: `De planmatig geordende
ervaringsmogelijkheden welke aan de leerling worden geboden onder begeleid-
ing van de school'. SaylorlAlexander (1974) ziet het curriculum als: `Een plan
waarin verzamelingen van onderwijsleersituaties opgenoemd worden, die het be-

24 Het begrip curriculum is in Amerika in technologische zin ontwikkeld na de
'Spcetnik-schok', toen Amerika ontdekte dat de achterstand die het opgelopen had ten
opzichte van Rusland in de ruimtewedloop, weleens mede met het schoolsysteem samen
kon hangen en curriculumontwikkeling gezien werd als de weg die bewandeld moest
worden om het onderwijs in vooral de technische en exacte vakken te verbeteren.
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reiken van algemene doelstellingen mogelijk maken voor een duidelijk omschre-
ven leerlingenpopulatie van een bepaalde school of groep van scholen'. Frey
(1972) ten slotte stelt: `Het cun-iculum is de systematische aanbieding van het
bedoelde onderwijs in een bepaalde tijdsspanne als een consistent systeem waar-
in meerdere aspecten kunnen worden onderscheiden met als doel de optimale
voorbereiding, realisatie en evaluatie van het onderwijs.' In de eerste definitie is
sprake van het leren van leerlingen als oogmerk van de curriculumontwikkeling,
in de tweede definitie wordt dit oogmerk verbreed tot de school, in de derde
definitie is er sprake van curriculumontwikkeling voor onderwijs in algemene
zin. In het volgende pas ik het curriculumbegrip in de als eerste vermelde opera-
tionele betekenis van het plannen van het leren van educandi, dan ook toe op het
onderwijs in het kader van volwasseneneducatie resp. religieuze volwassenen-
educatie en volwassenencatechese, zoals in eerdere publicaties gedaan is (Vos-
sen 1985a; Vossen 1985c; Siemerink 1987; V. IerseUSpanjersberg 1993; V.d.
VenNossen 1995).

Curriculumontwikkeling, zo wordt uit de gegeven definities duidelijk, vindt
plaats op verschillende niveaus: macro, meso en micro (Nijhof 1995,189; Skil-
beck 1981). Op het macroniveau is curriculumontwikkeling het vaststellen van
algemene raamleerplannen voor de verschillende sectoren van educatie. Zo for-
muleert de overheid voor het onderwijs (basis, voortgezet en hoger) kaderschep-
pende wetten en stelt zij de eindexameneisen vast, op basis waarvan door de
Stichting voor Leerplanontwikkeling (S.L.O.) raamleerplannen ontwikkeld
worden. In deze raamleerplannen worden de wettelijke bepalingen nader gecon-
cretiseerd naar de eindtermen van de verschillende onderwijsniveaus en -types.
Omdat de overheid voor het aan een confessie gebonden schoolvak gods-
dienstllevensbeschouwing geen bevoegdheid heeft om inhoudelijke eisen te
stellen is dat een verantwoordelijkheid voor de kerken. Zo is er sinds enige jaren
ook een (door enkele katholieke bisschoppen) kerkelijk goedgekeurd raamleer-
plan voor het vak godsdienstllevensbeschouwing op het voortgezet onderwijs en
het basisonderwijs, en voor de opleidingen Leraar Basis Onderwijs. Voor wat
betreft de catechese op het macroniveau van de kerk bestaan er binnen de Rooms
Katholieke Kerk geen expliciete raamleerplannen voor (volwassenen-)catechese.
Het zijn de afzonderlijke bisschoppen die hier hun eigen verantwoordelijkheid
nemen, soms in samenwerking met de bisdommen binnen een kerkprovincie. Als
oriëntatie voor deze 'leerplannen' functioneerde de Catechismus van Trente.
Sinds 1995 is daarvoor in de plaats een nieuwe Katechismus voor de katholieke
kerk verschenen die uitdrukkelijk voor de bisschoppen bedoeld is en als uit-
gangspunt moet dienen voor het ontwerpen van plaatselijke catechismussen. Je
zou kunnen zeggen dat de catechismus functioneert als een dergelijk raamleer-
plan. Deze catechismus is de basis voor het ontwerpen van materiaal dat in
catechese gebruikt kan worden. Binnen de protestantse kerken is er wel centraal
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beleid met betrekking tot 'Vorming en Toerusting' (Dane 1995), ook al is daar

niet expliciet sprake van raamleerplannen.Zs
Op het mesoniveau van de school worden schoolwerkplannen geformuleerd die

binnen de kaders van de raamleerplannen een bepaalde uitvoering geven aan de

daarin gestelde eindexameneisen volgens bepaalde pedagogische en levensbes-
chouwelijke uitgangspunten. Het schoolwerkplan wordt niet deductief afgeleid

uit het raamleerplan, maar dient slechts als een kader waarbuiten niet getreden
mag worden. Zo verschillen de schoolwerkplannen per school binnen dezelfde

onderwijstypen. Hier ligt de wettelijk bepaalde vrijheid van inrichting van het

onderwijs. Het raamleerplan voor godsdienst~levensbeschouwing (Brochure B

1989; Raamplan Tweede Fase 1998) heeft inmiddels geresulteerd in vele

schoolwerkplannen. Voor wat betreft de volwassenencatechese worden er vanuit

de katholieke Diocesane Pastorale Centra leerplannen uitgewerkt. Ook binnen de

protestantse kerken bestaan er op regionaal vlak leerplannen voor volwassenen-

vorming en toerusting.
Op het microniveau kiest de onderwijsleerkracht voor het eigen directe on-

derwijs in de afzonderlijke klassen uitgewerkte cursussen, waarmee hij dat

onderwijs gedurende een kortere of langere tijdsperiode vormgeeft en daarmee
uitvoering geeft aan het schoolwerkplan. Voor het vak levensbeschouwing be-

staan er vele cursussen die in meer of mindere mate aansluiten bij de reeds
genoemde raamleerplannen godsdienstllevensbeschouwing. Ook voor de vol-
wassenencatechese is cursusmateriaal ontwikkeld, al dan niet aansluitend bij `De

Nieuwe Katechismus' of bij regionale, diocesane of dekenale werkplannen. Bin-
nen de Centra voor Vorming en Toerusting van de protestantse kerken wordt
eveneens concreet cursusmateriaal ontworpen. Ook de lesvoorbereiding door de
docent kan beschouwd worden als curriculumontwikkeling maar dan op het
niveau van de afzonderlijke les.2ó

In het volgende wordt het begrip curriculumontwikkeling gehanteerd op het

microvlak: het ontwerpen van een reeks lessen voor een bepaalde doelgroep, i.c.
volwassenen in het kader van parochie en gemeente.

1.2 Open of gesloten curriculum

Alvorens op de uitwerking van het curriculumbegrip in te gaan moet nog eerst

een ander vraagstuk met betrekking tot de curriculumontwikkeling hier aan de

orde komen. Dat is het vraagstuk van het open en gesloten curriculum. Open en

gesloten kan op een continuum tegenover elkaar gezet worden. Een curriculum

is volledig open wanneer het samenvalt met het proces dat binnen de condities

ZS Centrum voor Educatie Hervormde Kerk van Nederland en Dienstencentrum
Gereformeerde Kerken van Nederland. (vanaf 1999: `Kerk en Onderwijs' van de Samen
Op Weg Kerken in Nederland.)

'-6 Zie voor een overzicht van de gebruikte termen: De Corte 1981, 401-403.
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van de actuele beginsituatie in gang gezet wordt. Dit curriculum wordt geschre-
ven door de educandi zelf tijdens het onderwijsleerproces. De interne dynamiek
van het cumculumontwikkelingsproces is hier naar de kant van het uitvoerings-
proces verloren gegaan. Er zijn slechts kaders geschapen voor het leerproces, dat
zelf niet van buitenaf door vooraf gestelde doelen gestuurd wordt: het gaat op in
de uitvoering. Het volledig gesloten curriculum houdt daarentegen weinig of
geen rekening met het proces van uitvoering. Hier zijn de educandi nog slechts
object van het voorgeprogrammeerde onderwijsleerproces. De dynamiek van de
uitvoering is volledig verstard.

Het in het kader van dit onderzoek ontwikkelde curriculum bevindt zich
midden op het continuum in de spanning tussen openheid en geslotenheid, juist
omdat ik die interne dynamiek wil sauveren. Wat di[ concree[ betekent wordt bij
de beschrijving van het curriculum duidelijk gemaakt. In het volgende wordt het
curriculum vanuit deze dynamiek verantwoord.

l.3 Curricuácmonderdelen

Onder een curriculum wordt algemeen verstaan `een document waarin de leer-
wegen van leerlingen door het schoolsysteem naar inhoud, organisatie, werk-
vorm en tijdsduur geschetst en vastgelegd worden' (Nijhof 1995, 189). Het heeft
op het microniveau van de klasneergroep door de ontwikkelingen van de laatste
jaren de vorm gekregen van tekstboeken, modulen, `courseware', werkboeken,
multimediale onderwijsleerpakketten, zonder welke het onderwijs van de docent
niet meer effectief kan zijn.

Het curriculum stuurt het onderwijsleerproces: het onderwijzen van de leer-
kracht wordt erdoor ondersteund; het leren van de leerlingen wordt erdoor moge-
lijk gemaakt. Het bevat alle ingrediënten die voor een adequate inrichting van
het onderwijsleerproces in de leergroep noodzakelijk zijn. Met andere woorden:
in het curriculum wordt antwoord gegeven op de zgn. didactische grondvragen:
1 Wat wil ik bereiken?
2 Waar moet ik beginnen?
3 Hoe kan ik het onderwijs geven?
4 Met welk resultaat heb ik mijn onderwijs gegeven? (V. Gelder e.a.1971-

1974; De Corte e.a.1981)
Een curriculum bestaat bijgevolg uit de volgende onderdelen: de specifieke
doelstellingen, de beginsituatie, de onderwijsleersituatie, onderscheiden naar de
concrete stof, de didactische werkvormen, de groeperingsvormen en de media,
binnen welke condities de leerprocessen plaatsvinden en ten slotte de toetsing.
Deze onderdelen hangen logisch met elkaar samen.

Onderwijs is een veranderingsproces, waarin een weg bewandeld wordt van
een gegeven beginsituatie naar een beoogde eindsituatie. Onderwijs wordt gege-
ven met het oog op het bereiken van bepaalde doelen, welke doelen in het per-
spectief van een gegeven beginsituatie als haalbaar en noodzakelijk gezien
worden. Tussen doelen en beginsituatie is een wederzijdse afstemming: doelen
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worden geformuleerd met het oog op een bepaalde beginsituatie, deze begin-

situatie wordt vastgesteld in het perspectief van die doelen. Hierin wordt precies

de haalbaarheid en de wenselijkheid van de doelen bepaald. De doelen zijn

geformuleerd in concrete vaardigheden die leerlingen met betrekking tot concre-

te leerinhouden dienen te verwerven. In de onderwijsleersituatie wordt vervol-

gens de leerweg gegaan. Daartoe voorziet het curriculum in concrete stoffen,
welke een didactische operationalisering zijn van de inhoud van de doelen. De
weg die vervolgens gegaan wordt is de methode waarmee de doelen geëffec-

tueerd worden. Tot de methoden worden gerekend de didactische werkvormen
en de didactische media, en de groeperingsvormen van de leergroep waarin deze
didactische methoden gehanteerd worden. Elk onderwijsleerproces wordt afge-
sloten met een evaluatie, waarin enerzijds gemeten wordt welke doelstellingen in
welke mate bereikt zijn, en anderzijds wordt de mate waarin deze bereikt zijn

door de individuele leerling van een waarde c.q. cijfer voorzien.
Het curriculum als onderwijsleerproces verloopt hiermee volgens een zeker

cyclisch model: de resultaten van het leerproces worden gemeten en beoordeeld
vanuit de beginsituatie in het perspectief van de doelen, terwijl tevens in de

beoordeling verdisconteerd dient te worden in hoeverre de onderwijsleersituatie
een adequate bijdrage heeft geleverd aan het behalen van het bereikte resultaat.

Curriculumontwikkeling kent ook een cyclische gang: de resultaten, behaald
met het curriculum bij verschillende leergroepen worden meegenomen bij een
revisie van het curriculum. De onderzoeksvraag van dit onderzoek met betrek-

king tot het curriculum is mede gericht op de bijstelling van het ontworpen
experimentele curriculum.

Figuur 5: Model van didactisch handelen van De Corte.

Doelstelling

Leerstof

r

~ Beginsi[uatie

--~

' DidactischeLeeractiviteiten i werkvormen

Onderwijs - en leermiddelen
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1.4 Interne dynamiek

Hoe moeten de onderdelen van dit model worden verstaan in relatie tot elkaar?
Zijn het momenten die in chronologie op elkaar volgend moeten worden afge-
werkt, zodat ze zijn `als fasen die zich in een proces van lineaire voortgang tot
elkaar verhouden' (V.d. Ven 1982, 498)? Daarmee is de vraag opgeworpen of
het proces van het ontwerpen van een curriculum een statisch of een veeleer
dynamisch gebeuren is. In het eerste geval is de invloed van de volgende fase op
de vorige fasen afwezig en is tevens de wisselwerking met de praktijk, waarin
educator en educandus het leerproces vormgeven uitgesloten. Veeleer sta ik een
dynamische opvatting van curriculumontwikkeling voor, waarin spiraalsgewijs
de opeenvolgende fasen van het ontwikkelingsproces elkaar beïnvloeden, door
terugkoppeling naar voorgaande fasen, en door op elkaar voort te bouwen (De
Corte 1981, 14,19). Tevens is in deze benadering de constructieve invloed van
de praktijk op de ontwikkeling van het curriculum verzekerd. Een cumculum
wordt in wisselwerking met de praktijk, o.a. door middel van een try-out ontwik-
keld.

De interne dynamiek van het cumculumontwikkelingsproces wordt in drie
stadia van het curriculumontwikkelingsproces zichtbaar. Op de eerste plaats is
dit het geval in de wisselwerking tussen algemeen doel en beginsituatie, con-
vergerend in de specifieke doelstellingen. De specifieke doelstellingen worden
geformuleerd in het perspectief van het geformuleerde algemene doel, waarbij
uitdrukkelijk de beginsituatie wordt verdisconteerd. Immers het gaat om het
bereiken van doelen die voor de bedoelde groep educandi haalbaar en zinvol
zijn. Vervolgens is de interne dynamiek zichtbaar in de keuze van de onderwijs-
leersituaties, die met het oog op het bereiken van de specifieke doelstellingen in
het perspectief van de vastgestelde beginsituatie worden ingericht. De keuze van
leerinhouden, didactische werkvormen, media en groeperingsvormen geschiedt
niet alleen in onderlinge samenhang en afstemming, maar geschiedt doelgericht
en houdt rekening met de eigen mogelijkheden van de groep educandi. Tot slot
komt de dynamiek tot uiting in de evaluatie, waar het product van het curriculum
wordt vastgesteld, dat wil zeggen of en in hoeverre de doelstellingen door de
educandi behaald zijn, en hoe vervolgens het proces dat tot dit product geleid
heeft, gezien als het onderwijsleerproces dat op basis van het geconstrueerde cur-
riculum in gang is gezet, in het licht van de doelstellingen en de beginsituatie als
bijdrage aan het product gewaardeerd moet worden.

In de volgende beschrijving van het ontwikkelde experimentele curriculum
zal deze onderlinge beïnvloeding van de verschillende momenten uitgangspunt
zijn.

2 Doelstellingen

Hier komen aan de orde de relatie tussen het algemeen doel en de specifieke
doelen, de cognitieve gedragsdimensie en de toepassing ervan op de inhoud, de
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sequentiëring van de inhoud en de affectieve dimensie. Steeds speelt, vanuit hct

principe van de dynamische samenhang ervan met de doelen, de verondcrstcldc

potentiële beginsituatie van de beoogde educandi mee. Omdat pas in dc volgcn-

de paragraaf nader op deze beginsituatie wordt ingegaan, worden hicr ccrst de

theoretische uitgangspunten behandeld.

2.l Algemeen doel en specifeke doelen

Eerst zal ik de relatie tussen algemeen doel en specifieke doelen aan de orde

stellen. Specifieke doelen worden niet rechtstreeks afgeleid uit algemene doelen.

Er kan geen sprake zijn van louter deductie van specifieke doelen uit meer

algemene doelen. Tegelijkertijd kan het niet zo zijn dat de specifieke doelen het

gehele algemene doel dekken. De bepaling van specifieke doelen vergt meer

additionele beslissingen. Met name waaz dit de inhoud van de doelen betreft. De

idee van deductie heft de dynamiek op, omdat het voorbij gaat aan het gegeven

dat er allerlei beslissingen met betrekking tot de concrete situatie, waarin de

specifieke doelen geformuleerd worden, genomen moeten worden. Dit zijn niet

alleen op empirische basis te nemen beslissingen, maar het zijn ook meer nor-

matieve beslissingen. Zo kan een algemeen doel, dat geformuleerd is in termen

van leren deelnemen aan argumentatieve communicatie, slechts in specifieke

gedrags- of vaardigheidsdoelen geoperationaliseerd worden als hierin de voor-

waarden vermeld worden, die voor die deelname noodzakelijk zijn, waarbij

tegelijkertijd rekening gehouden wordt met de veronderstelde (cognitieve)

vaardigheden van de beoogde educandi. Door de specifieke doelen in nood-

zakelijke voorwaarden te operationaliseren is nog niet gegarandeerd dat het

algemeen doel daadwerkelijk gehaald wordt. Noodzakelijke voorwaarden hoe-

ven nog geen voldoende voorwaarden te zijn.
Een reactie op het deductief decisionisme is dan ook te zien in het legitimatie-

beginsel. De specifieke doelen worden vanuit het algemene doel slechts gelegiti-

meerd. Zij worden dan pas achteraf, nadat de keuzes voor de specifieke doelen

gemaakt zijn, gelegitimeerd vanuit het algemene doel. Specifieke doelen

geoperationaliseerd op het niveau reproductie van Bloom, kunnen gelegitimeerd

worden vanuit het algemene doel 'leren deelnemen aan argumentatieve com-

municatie' zonder dat zij daarvoor een voldoende voorwaarde zijn. Taba ziet de

relatie tussen algemene doelen en specifieke doelen onder het aspect van ontwik-

keling. Specifieke doelen zijn een vertaling van algemene doelen zonder dat zij

er direct als een elaboratie van gezien worden. Specifieke doelen zijn de `her-

denking' van algemene doelen in operationele termen, volgens logische en

psychologische criteria toegespitst op de concrete inhouden en concrete leererva-

ringen: `The specific objectives must be seen as developmental aspects of the

general objectives and places accordingly' (Taba 1962, 230). Zo kan bijvoor-

beeld het algemene doel 'leren deelnemen aan argumentatieve communicatie

omtrent verantwoord milieu handelen' vertaald worden in het specifieke doel
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'educandi kunnen argumenten pro en contra, zoals gelezen in een bepaalde tekst,
in een gesprek met elkaar op juiste wijze hanteren'.
Uit bovenstaande moge blijken dat de verschillende benaderingen elkaar niet
uitsluiten, maar juist aanvullen, doordat zij elk een zekere eenzijdigheid bezitten.
Van der Ven kiest daarom voor een samengaan van deductie en legitimatie in
een dialectisch relatiemodel, waarbij feitelijk in de praktijk van het onderwijs
gemaakte keuzes gelegitimeerd worden vanuit de kader stellende algemene
doelen, maar waarbij deze doelen tevens hun functie met betrekking tot de speci-
fieke doelen blijven behouden doordat ze deze kunnen nuanceren, aanvullen,
respectievelijk herzien (V.d. Ven 1982, 454). Ik vat, hierbij aansluitend, specifie-
ke doelen in het vervolg op als de logische en psychologische hertaling van
algemene doelen, welke gelegitimeerd worden vanuit die algemene doelen. In
het volgende zal ik deze benadering concretiseren.

2.2 Algemeen doel

Vanuit de analyse van de cognitief inhoudelijke en theologische context (hoofd-
stuk II) en van de kerkelijke context (hoofdstuk III) is het algemeen doel van
milieucatechese geformuleerd. De theologische context richtte de aandacht op de
levensbeschouwelijk inhoudelijke component van het milieuhandelen: de
waardeoriëntaties met betrekking tot mens en natuur. De inhoudelijke kant van
het algemeen doel van milieucatechese bevat daarom de conceptualisering van
deze waardeoriëntaties. De analyse van de kerkelijke context leverde het kader
op waarin milieucatechese plaatsvindt en tevens het perspectief waarin haar
bijdrage geplaatst wordt. Het kader van milieucatechese is de diaconie, als we-
zensfunctie van de kerk. Deze functie is de dienst aan de aarde als Schepping:
zorg hebben voor de aarde, vanuit het geloof dat zij Schepping van God is.
Diaconie is de gelovig geïnspireerde dienst aan de wereld, ecologische diaconie
is in het verlengde hiervan: gelovig geïnspireerde dienst aan de natuur, be-
schouwd als Gods Schepping. De kerk is de gemeenschap vanwaaruit aan deze
dienst gestalte wordt gegeven. In pastorale begeleiding en diaconie krijgt zij de
gestalte van de daadwerkelijke geestelijke respectievelijk materiële zorg voor
mensen, die lijden aan de wereld. In de liturgie wordt expressie gegeven aan de
oproep tot dienst en vindt de gelovige bemoediging daartoe plaats. In verkondi-
ging en catechese wordt de gelovige tot deze dienst opgeroepen respectievelijk
wordt de spirituele basis gelegd voor het doen van de dienst. Ik ga nu op deze
catechetische bijdrage nader in.

De eigen pastorale opdracht van de catechese heb ik in hoofdstuk III om-
schreven als: Het leren van de religieuze communicatie. Toespitsing op de diaco-
nie betekent het volgende. De diaconale dienst is de religieus geïnspireerde
morele plicht van de gelovige. De opdracht van de catechese in deze kan naar
twee kanten omschreven worden. Enerzijds is haar opdracht, in het perspectief
van de oproep tot dienst, de educatieve ondersteuning van deze oproep, door de
educatie te richten op het moreel oordelen omtrent milieuproblemen. Dit is de
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taak van de moraalpedagogiek. Haar doel is: `De vorming in argumentatieve

communicatie omtrent waarden en normen vanuit een ethische optiek' (V.d. Ven
1985a, 145). Hermans heeft dit doel toegespitst op de morele vorming met
betrekking tot de milieuproblematiek. Hij formuleert als doel: `De leerlingen

leren deelnemen aan een redelijke dialoog in het kader van een moraaltheologi-
sche argumentatie omtrent de morele juistheid van de norm voor het milieube-
schermend handelen ten aanzien van interspecifieke belangenconflicten (tussen
mens en natuur i.c. dieren ~„e~.) binnen de milieucrisis' (Hermans 1986,195).

Anderzijds kan de taak van de catechese, in het perspectief van de religieuze
inspiratie tot handelen, gericht worden op de cognitieve en attitudinale onder-
steuning van deze inspiratie. Voor deze kant van de catechese als ondersteuning
van het ecologisch diaconale handelen heb ik hier gekozen. Het perspectiefdoel
is de bevordering van de religieuze inspiratie tot handelen, i.c. ecologisch han-
delen. Als algemeen doel van milieucatechese heb ik geformuleerd: educandi
leren deelnemen aan de communicatie omtrent religieuze betekenisverlening aan
de natuur teneinde deze als oriëntatie te nemen voor hun handelen met betrek-
king tot de natuur. Dit algemeen doel dient als dynamisch uitgangs- en ijkpunt
voor het formuleren van de specifieke doelen. Drie begrippen staan centraal in
deze formulering. Deze zijn van belang voor het formuleren van de specifieke
doelen. Ik bespreek deze achtereenvolgens en trek er de conclusies uit voor de

formulering van de specifieke doelen. De begrippen zijn:
1 leren deelnemen aan de religieuze communicatie;
2 cognitieve herstructurering;
3 oriëntatie voor handelen.

ad 1 Leren deelnemen ann de religieuze communicatie
In hoofdstuk III heb ik stilgestaan bij het begrip religieuze communicatie. Deze
is daar omschreven als het inter- en intrapersoonlijk uitwisselen van uiteindelijke
betekenissen omtrent het persoonlijk, maatschappelijk en natuurlijk leven. Ca-
techese staat gericht op het leren deelnemen aan deze communicatie. Religieuze
communicatie wordt in deze doelomschrijving vervolgens gezien als communi-
catie vanuit een religieus binnenperspectief. Daarnaast is te onderscheiden de
deelname aan communicatie vanuit een buitenperspectief: de deelname aan de

algemene maatschappelijke communicatie omtrent de milieuproblematiek. Dit
veel bredere doel wordt hier niet bedoeld. Het is wel een transcendent doel.
Uiteindelijk staat namelijk de religieuze communicatie gericht op de deelname
aan de maatschappelijke communicatie.

Voor de deelname aan de religieuze communicatie schept de catechese de
voorwaarden. Dit houdt in dat aan het doel van de catechese een cognitief en een

affectief aspect wordt onderscheiden. Het cognitief aspect betreft de kennis van

de begrippen en symbolen waarin religieuze betekenissen worden uitgedrukt en

de vaardigheid om deze begrippen op betekenisvelden toe te passen en deze in

communicatie met zichzelf en anderen te hanteren. Hiernaast staat catechese
gericht op de affectieve bereidheid om deze kennis en vaardigheden daadwerke-
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lijk te gebruiken. Affectief betekent dit dat de educandi een zeker commitment
met de inhoud, de religieuze begrippen, aangaan. De catechese schept dus de
cognitieve en affectief-attitudinale voorwaarden die noodzakelijk zijn voor het
deelnemen aan de religieuze communicatie.

ad 2 Cognitieve herstnscturering
De inhoud van de communicatie wordt gevormd door de religieuze symbolen en
begrippen waarin betekenissen vanuit de christelijke traditie gevat zijn. De
cognitieve kennis en vaardigheden hebben dus betrekking op deze symbolen en
begrippen, welke in complexe conceptuele structuren gevat zijn. Deze structuren
worden ontleend aan de theologie, die immers de systematische reflectie is op de
betekenissen die in het gelovig verstaan van de werkelijkheid aan aspecten van
die werkelijkheid worden verleend en in veelsoortige symbolen en begrippen
worden weergegeven. Leren heeft hier dus betrekking op kennis en inzicht met
betrekking tot religieuze inhouden.

Om dit leren in leerpsychologische zin te beschrijven gebruik ík de term
informatieverwerking (BoekaertslSimons 1993, 25-37). Nieuwe kennis wordt
door de lerende altijd verwerkt met behulp van reeds aanwezige kennis. Dit
gebeurt doordat de nieuwe informatie in het korte termijn geheugen, ook wel
werkgeheugen genoemd, verbonden wordt met kennis die de educandus uit zijn
lange termijngeheugen ophaalt, waarmee hij deze nieuwe informatie kan herken-
nen en plaatsen. Er vindt daarmee een cognitieve herstructurering plaats van de
informatie, die iemand heeft over een bepaalde zaak. Door het cognitieve leren
kan een educandus zich bewust worden van de verschillende opvattingen die er
bestaan met betrekking tot een bepaalde belangrijke zaak. Hij is in staat over-
eenkomsten te zien waar hij vroeger alleen verschillen zag. Nieuwe kennis kan
aansluiten bij reeds aanwezige kennis, maar kan ook met deze kennis in tegen-
spraak zijn, of deze aanvullen. Het leren van nieuwe inhouden betekent daarmee
dat reeds aanwezige kennis opnieuw overdacht moet worden, vanuit het principe
dat de mens naar consistentie streeft in zijn denken. De educandus moet een
nieuwe houding tegenover de geherstructureerde informatie innemen. De ver-
schillende mogelijkheden daarvan heb ik reeds in het vorige hoofdstuk aangege-
ven (figuur 1). Daarbij wil ik opmerken dat allerlei factoren dit streven naar
consistentie kunnen verhinderen: ervaringen uit het verleden (intrapsychisch),
pressie vanuit de eigen groep (interpsychisch) en sociale verwachtingen (sociaal-
psychisch). Catechese beoogt dus wel door cognitieve herstructurering een
affectieve verandering bij de educandus, maar dit hoeft er niet per definitie toe te
leiden (Hermans 1995, 48).

ad 3 Oriëntatie voor handelen
Het algemeen doel van catechese vat ik op als explicitering en herstructurering

van cognities en affecties. In het derde hoofdstuk heb ik aan de hand van de
theorie van beredeneerd handelen van Ajzen~Fishbein laten zien hoe deze cogni-
ties mede de handelingssattitude en het handelen kunnen beïnvloeden. Het
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curriculum beoogt niet rechtstreeks dit handelen, dan zou het curriculum veeleer

een ethische inhoud en doeloriëntatie moeten hebben, waarbij ook een ethisch

principe (i.e. gerechtigheid) gehanteerd zou dienen te worden en een ethische

denkwijze (i.e. het praktisch syllogisme) geëxpliciteerd, bijvoorbeeld naaz het

model van ethisch leren zoals Hermans dat in zijn dissertatie heeft uitgewerkt

(Hermans 1986). In het model van Ajzen~Fishbein wordt er juist van uitgegaan

dat kennis van het effect van bepaald handelen en de waardering daarvan de

intentie tot dat handelen vergroten. In het curriculum gaat het nu juist om het

inzicht in de waarden en met name de religieuze waarden, die aan bepaald han-

delen ten grondslag liggen. Met andere woorden: het curriculum doelt op de

vergroting van de betekenis, die religieuze waarden kunnen hebben voor ecolo-

gisch handelen. Dit vereist in ieder geval cognitieve en affectieve herstructure-

ring.
Dit ecologisch diaconale handelen vindt plaats in een context, t.w. een kerke-

lijke (directe) en maatschappelijke (indirecte) context. Deze beide contexten

hebben invloed op het handelen. De directe context staat daarbij niet los van de

indirecte context. De indirecte context wordt gevormd door de moderne samen-

leving. Hier worden mensen geconfronteerd met milieuvraagstukken. Langs alle

kanten worden zij gewezen op hun verantwoordelijkheid. Daarin nemen milieu-

actiegroepen een speciale plaats in. Zij zijn het die de aandacht voor het ecolo-

gisch handelen voortdurend vragen. Volgens de theorie van sociale bewegingen

hebben sociale bewegingen tot doel mensen te mobiliseren in een bepaalde

gewenste richting (Klandermans 1985). Milieubewegingen hebben tot doel:

behoud van het natuurlijk leefmilieu in de breedste zin. Daarvoor richten actie-

groepen zich enerzijds op de mobilisatie van consensus en anderzijds op de

mobilisatie tot actie. Educatie in dit verband doelt op drie motieven:

- Diagnostisch motief: de bereidheid om de situatie van het natuurlijk leefmilieu

te problematiseren ~ er is een probleem.
- Prognostisch motief: de bereidheid om actiedoelen te stellen en de kansen af te

wegen om deze doelen te behalen ~ er kan iets aan gedaan worden.
- Ethisch motief: de bereidheid om te doen wat in het perspectief van de doelen

gedaan moet worden ~ er moet iets aan gedaan worden, wil ik dat?

Vanuit de directe context wordt de voorbereiding op deze motieven gedaan.

Voorwaarde hiervoor is kennis en inzicht in de problematiek. Milieucatechese

schept de cognitieve en affectieve condities voor de drie motieven, doordat zij

leert de situatie te problematiseren, de mogelijkheden tot actie te onderscheiden,

en doordat zij door deze cognitieve herstructurering de attitude beïnvloedt. De

attitude zelf kan aanzetten tot handelen. De analyse van het algemeen doel van

milieucatechese levert met het oog op de specifieke doelformulering het volgen-

de op:
- Het belang van cognitieve en affectieve doelformulering.
- Het belang van conceptuele inhouden.
- Het belang van de gerichtheid op handelen.
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Nu ik de theoretische principes op basis waarvan het curriculum is ontwikkeld,
heb uiteengezet ga ik nader in op de andere aspecten van de curriculumontwik-
keling: de beginsituatie, de onderwijsleersituatie en de toetsing.

3 Van directe context naar specifieke doelen

Doelstellingen worden geformuleerd vanuit het perspectief van een bepaalde
potentiële en feitelijke beginsituatie en met het oog op het bereiken van een
bepaalde eindsituatie. In deze bewering komt precies de dynamiek van het cur-
riculumontwikkelingsproces tot uitdrukking. Het begrip beginsituatie functio-
neert tussen de geformuleerde algemene doelstellingen en de te formuleren
specifieke doelstellingen. Met de beschrijving van de beginsituatie wordt de
vraag beantwoord: vanwaaruit vertrekt de educatie en binnen welke context
wordt de educatie gegeven? Beginsituatiebeschrijving is contextbeschrijving.
Deze context wordt beschreven in het licht van de gegeven algemene doelstel-
lingen. Het gaat immers om de context van deze bepaalde educatie, i.c. religieuze
milieueducatie aan volwassenen. Tegelijk heeft de beschrijving van de beginsi-
tuatie een normatieve functie, er worden immers aanwijzingen mee gevonden
voor de vraag welke specifieke doelen in het perspectief van de gegeven algeme-
ne doelen educatief haalbaar en noodzakelijk zijn. Daarover gaat paragraaf 4.

Het verstaan van de beginsituatie als context betekent dat de context van
invloed is op de vertaling van algemeen doel naar specifieke doelen van de
milieucatechese. Dit verstaan geeft daarmee vorm aan de dynamiek van het
proces van curriculumontwikkeling. De context wordt hier gezien als de beginsi-
tuatie vanuit het perspectief van de educandus. Het gaat om die contextgegevens,
die vanuit de positie van de beoogde educandi relevant zijn voor het bepalen van
de beginsituatie en in het verlengde daarvan van belang zijn voor het formuleren
van de specifieke doelstellingen. Hierbij wil ik wijzen op het legitimerende
karakter van de contextgegevens ten opzichte van de beide doelstellingendomei-
nen. De contextgegevens ondersteunen de geformuleerde doelstellingen en zijn
in het perspectief van die doelen ook onderzocht. Dit betekent concreet dat die
gegevens vermeld worden die betrekking hebben op de ecologische problema-
tiek, voor zover die de individuele persoon raakt. Dit sluit ook aan bij de keuze
die in het eerste en tweede hoofdstuk gemaakt is, namelijk dat de ecologische
problematiek benaderd wordt op en vanuit het vlak van het persoonlijk denken
en handelen, het persoonlijk bewustzijn. Ook in hoofdstuk III is ervoor gekozen
de diaconie te betrekken op de persoonlijke verantwoordelijkheid van de gelovi-
ge voor zijn natuurlijke leefomgeving. In hoofdstuk I is de indirecte context
uitvoerig beschreven. In het nu volgende komt de directe context, de beginsitua-
tie van de educandus aan de orde.
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3.1 Didactische beginsituatie

In het volgende beschrijf ik de beginsituatie als directe context naar een aantal
catechetische en didactische aspecten. Vooraf wil ik kort ingaan op een onder-
scheid dat gemaakt wordt tussen potentiële beginsituatie en feitelijke begin-
situatie; deze laatste wordt ook genoemd begin- of entreegedrag. Doelstellingen
formuleren een gewenst eindgedrag. Zij worden geformuleerd mede op basis van
de gegevens van de potentiële beginsituatie. Dit is de normatieve functie van de
beginsituatiebeschrijving. Het feitelijk begingedrag is eventueel aanleiding voor
herformulering van doelstellingen respectievelijk aanpassing van doelstellingen
door de educator aan de cursusgroep. De beschrijving van de potentiële begin-
situatie is gebaseerd op reeds eerder en elders vergaarde kennis. Onder de didac-
tische beginsituatie versta ik met De Corte: het geheel van persoonlijke, sociale
en situationele gegevens, die in verband met te realiseren educatiedoelen van
invloed kunnen zijn, respectievelijk zijn op het verloop en de resultaten van
onderwijsleerprocessen. Hiermee is een brede omschrijving gegeven van het
begrip. Met Van der Ven sluit ik mij hierin aan bij de zgn. Berliner Schule die
spreekt over de totaliteit van antropogene en sociaal-culturele factoren die de
doelen en de onderwijsleersituatie beïnvloeden (V.d. Ven 1982, 548). Dit zijn
immers de persoonlijke factoren aan de kant van leerling en educator, en de in-
stitutionele en sociaal-culturele factoren die via deze in het onderwijsleerproces
meespelen. Concreet betekent dit dat tot de beginsituatie de volgende factoren
gerekend worden:
- aan de kant van de educandi: sociaal milieu, intellectuele capaciteiten, studiege-
woonten, beroepsoriëntatie, leeftijd, sekse, vooropleiding, werkhouding, studie-
techniek, leermoeilijkheden, cognitieve stijl, intelligentie, interesse, taalbeheer-
sing, leertempo, reeds opgedane ervaringen, zelfbeeld, creativiteit, morele,
religieuze en attitudinale ontwikkeling;
- aan de kant van de educator: leeftijd, sekse, didactische vaardigheden en in-
zichten, leiderschapsstijl, vakkennis, interesse, motivatie, creativiteit, doelop-
vatting betreffende catechese, de persoonlijke relatie tot geloof en kerk.
- aan de kant van de onderwijssituatie: school, kerk, vormingscentrum, klas,
leergroep (De Corte 1981; V.d.Ven 1982; GeerligsN.d. Veen 1996).

Het is hier niet de bedoeling om deze veelheid van factoren afzonderlijk te
beschrijven. Veel gegevens zijn of niet voorhanden of niet relevant met het oog
op de feitelijke doelen van het curriculum. Om een adequate beschrijving van de
relevante beginsituatie te geven vertrek ik vanuit de oriëntatie die in het alge-
mene doel centraal staat en die bij de contextuele benadering van de beginsitua-
tie is uitgewerkt: ontecologisering en de saillantie van geloof voor het milieu-
vraagstuk. Ik beschrijf de beginsituatie vanuit de vraag naar de betekenis die de
educandi aan hun geloof voor het milieuvraagstuk toekennen. Hiermee worden
factoren van de beginsituatie toegespitst op het milieuvraagstuk, en worden deze
benaderd vanuit en voor zover zij via de educandi in de onderwijsleersituatie een
rol kunnen spelen. Concreet betekent dit dat ik ervoor gekozen heb de potentiele
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beginsituatie van de doelgroep te beschrijven aan de hand van eerdere gelijks-
oortige onderzoeken (3.4). Deze gegevens en de gegevens van de indirecte
contextbeschrijving vormen de basis voor de formulering van de specifieke
doelen (4). Maar eerst ga ik in op de situatie van de catechese: de volwassenen-
catechese in het kader van parochie en gemeente (3.2 en 3.3).

3.2 De pastoraal-catechetischesetting

De cursus is opgezet ten behoeve van educatie aan volwassenen in kerkelijk
verband. Ik beschrijf daarom in het volgende de identiteit van deze vorm van
pastoraal handelen in relatie tot andere vormen van pastoraal handelen. In het
verlengde daarvan geef ik doelopvatting en leeropvatting van religieuze volwas-
seneneducatie. Omdat het onderzoek zich richt op zowel katholieke als protes-
tantse deelnemers moet ik hier een onderscheid maken tussen volwassenenedu-
catie in het kader van de katholieke en protestantse traditie.

De vraag naar de identiteit van volwassenencatechese in het kader van de
parochie is binnen de katholieke traditie van belang omdat deze catechese daar
als onderscheiden educatieve activiteit geen lange traditie heeft. Ik wil niet
ingaan op de historische ontwikkeling van catechese binnen de kerk, dat zou hier
te ver voeren. Met de financiële gelijkstelling van het katholiek onderwijs in het
begin van deze eeuw, is de geloofsopvoeding van de gedoopte katholieke jeugd
een taak van het katholiek onderwijs geworden. In de catechese op de parochie-
school wordt het kind ingeleid in de leer van de kerk (catechismusonderricht) en
wordt het voorbereid op het ontvangen van de sacramenten (communie en vorm-
sel)Z'. In de zondagsdienst en in het gezin wordt het geloofsleven verdiept en
onderhouden. De catechese op de middelbare school - voor zover kinderen naar
het voortgezet onderwijs gingen - is gericht op verbreding van de geloofskennis
en verdieping van het geloof. De bemoeienis van de parochie met de geloofsedu-
catie beperkt zich tot de taken van de kapelaan als schoolcatecheet. Voor de
volwassen gelovige is de zondagse preek bedoeld om de geloofskennis te verbre-
den door uitleg van de Schrift. Systematische aandacht voor de geloofseducatie
van de volwassene buiten de zondagsdienst om is er niet of nauwelijks. De
voorbereiding op het ontvangen van de sacramenten gebeurt alleen nog maar bij
het huwelijk. En deze is vooral gericht op de taak van de gehuwden met betrek-
king tot de voortplanting en de geloofsopvoeding, eerder vermanend dan educa-
tief. De conclusie kan zijn dat de aandacht van de parochie voor de volwassene
eerst en vooral een liturgische was en in andere situaties een pastorale (in huisbe-
zoek en biecht en bij crisissituaties). Echter in de loop van de voorbije jaren is
hierin verandering gekomen. Toen in 1966 `De Nieuwe Katechismus' verscheen

27 Pas de laatste jaren komt hier verandering in en is de voorbereiding op de
sacramenten een taak van de parochie geworden, ook al omdat de katholieke
parochieschool, met name in de steden, niet meer vanzelfsprekend katholieke leerlingen
heeft en omdat veel kinderen uit een parochie op andere scholen zitten.
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was dit een catechismus voor volwassenen. Dit was aanleiding om in parochies
groepen volwassenen bijeen te roepen om de catechismus te bestuderen, juist
omdat deze in het verlengde van het Vaticaans Concilie een vernieuwing van
geloof en geloofsgebruiken betekendeZg. Tegelijk ontstonden er groepen van
volwassenen die samen met de pastor de bijbel gingen lezen. Maar een systema-
tische opzet van volwassenencatechese, gericht op de verdieping van de geloofs-
kennis en aansluitend bij actuele vraagstukken in kerk en samenleving, is niet
echt van de grond gekomen. Wel is in de zeventiger jaren een vorm van groeps-
pastoraat ontstaan, waarbij volwassenen met elkaar in gesprek gingen teneinde
hun geloofservaringen uit te wisselen en te verdiepen (Claessens 1972). Ontwik-
kelingen in de schoolcatechese, waarbij steeds meer de nadruk viel op de explo-
ratie van eigen ervaringen, teneinde deze in het gesprek met anderen te verdie-
pen, bracht de catechese methodisch dicht in de beurt van het poimenisch hande-
len. Catechese aan volwassenen, voor zover deze bestond, viel samen met het
groepspastoraat.

Twee vragen wil ik hierbij stellen. Eerst is dat de vraag naar het onderscheid
in doel en werkwijze van educatief en poimenisch pastoraal handelen. Het on-
derscheid met diaconie, verstaan als daadwerkelijke dienst van de kerk aan de
samenleving, en met liturgie, als de expressie van religieuze communicatie en
met kerkopbouw, als de organisatie- en managementkant van de opbouw van de
religieuze gemeenschap, werk ik hier verder niet uit. De tweede vraag die ik stel
is die naar de relatie van educatie tot poimenisch handelen, diaconie, liturgie en
kerkopbouw. In hoofdstuk III is al de relatie tussen catechese en diaconie aan de
orde gesteld, toegespitst op de bijdrage van milieucatechese aan ecologisch
diaconaal handelen. Hier wil ik kort ingaan op de relatie van catechese tot de
andere vormen van pastoraal handelen. Het belang van deze vragen kan vanuit
het algemeen doel van milieucatechese onderstreept worden. Het gaat immers in
deze catechese niet om een persoonlijk probleem dat een persoonlijke oplossing
vraagt, maar om een maatschappelijk probleem dat niet zonder een maatschappe-
lijk debat een mogelijke oplossing kan krijgen. Catechese bereidt gelovige
deelnemers aan dit debat daarop voor. Daarom is het belangrijk de catechese te
plaatsen binnen het kerkelijk pastoraal handelen.

Voor de protestantse kerken kan ik kort zijn. Binnen de protestantse kerken in
Nederland is de catechese altijd al een zaak van de gemeente geweest. Het gods-
dienstonderwijs op de school is slechts een aanvulling geweest en nooit direct de
verantwoordelijkheid van de plaatselijke gemeente. De voorbereiding op de
belijdenis is een directe taak van de gemeente die in Zondagsschool en Catechi-
satie vorm krijgt. Daarbij kan het protestantisme bogen op een traditie van toe-
rusting en vorming van de volwassen gelovige (Dane 1995). Vandaar dat de
vraag naar het onderscheid zich daar niet zo pregnant stelt.

'a Seef Konijn heeft op dit punt in die jaren veel werk verzet om
volwassenencatechese van de grond te krijgen: Ter Overbrugging (1971).
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3.2.1 Educatie en poimeniek

Pastoraal handelen staat gericht op het bevorderen van de interne en externe
religieuze communicatie, als communicatie omtrent uiteindelijke zinverlening
aan bestaansvragen. De verschillende vormen van het pastoraal handelen staan
op dit doel gericht. Het poimenisch handelen bevordert de religieuze
communicatie door deze te optimaliseren of te deblokkeren waar zij in of vanuit
de persoon is vastgelopen. Hier ligt de nadruk op hulpverlening aan het individu.
De werkvorm is hier die van het helpende therapeutische gesprek. Veelal is dit
het individuele gesprek. Daamaast wordt de methode van het groepsgesprek
gehanteerd (V. Knippenberg 1987) of die van de geestelijke begeleiding
(V.Knippenberg 1998).

Catechese doelt op het leren van de religieuze communicatie, door zowel het
onderrichten in de vaardigheden van deze communicatie als door het leren van
de inhouden van de communicatie. De nadruk ligt hier op de vorming van het
denken. De werkvorm is die van het doelgerichte onderwijsleerproces. Veelal is
dit het groepsproces. De inhoud van beide vormen van pastoraat wordt gevormd
door de beelden, symbolen, metaforen en concepten waarin de religieuze com-
municatie gevoerd wordt, ontleend aan de religieuze tradities, i.c. de christelijke.
Hierin onderscheiden pastoraat en catechese zich niet van elkaar. Wel in de wijze
waarop de inhouden in het hulpverleningsproces resp. het onderwijsleerproces
gehanteerd worden. In het poimenisch handelen worden zij vooral gehanteerd
met het oog op het verhelderen van de persoonlijke verhouding van de pastorant
tot de religieuze inhouden. In de educatie ligt de nadruk op de inhouden zelf en
op de geordende ontwikkeling van het denken daaromtrent.

Uiteraard zijn er overgangen denkbaar tussen poimenisch handelen en ca-
techese. In catechese zal het aspect van de persoonlijke verhouding tot bepaalde
inhouden niet mogen ontbreken als het leer- en denkproces dreigt vast te lopen
(religieus-educatieve counseling), net zo zeer als in de hulpverlening het cogni-
tief inzicht in het bestaan van verschillende denkwijzen verhelderend kan zijn
(V. Knippenberg 1987; V.d.Ven~Vossen 1995).

3.2.2 Catechese en de andere vormen van pastoraal handelen

In hoofdstuk III heb ik de relatie van catechese tot diaconie besproken. Ik heb
daar catechese omschreven als volgt: vorming van de spirituele basis van diaco-
naal handelen. Naar analogie hiervan kan ik de relatie van catechese tot de
andere vormen van pastoraat omschrijven. Catechese staat aan de basis van het
kerkelijk pastoraal handelen. Het doel is: het leren van het religieuze refe-
rentiekader, - gevormd door de symbolen, metaforen en concepten van de
religieuze traditie -, op basis waarvan in het pastoraal handelen de religieuze
communicatie gedeblokkeerd, gevierd en geconcretiseerd kan worden. Kerk- en
gemeenteopbouw vormt enerzijds de organisatorische voorwaarde van dit pasto-
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raal handelen en anderzijds is het vanwege dit voorwaardelijke karakter tevens
een doel van pastoraal handelen.

Pastoraal handelen staat gericht op de bevordering van de religieuze com-
municatie. Het doel van de verschillende pastorale handelingsvormen is hiervan
een afgeleide. Elk dragen zij slechts deels bij aan het algemene doel. Zij doen dat
in onderlinge aanvulling en afhankelijkheid. Communicatie kan pas gedeblok-
keerd worden wanneer het referentiekader daarvoor gevormd en conceptueel
ingevuld is door catechese. De liturgische expressie kan slechts plaats vinden
vanuit het in catechese aangeleerde en geopende referentiekader. Gezamenlijk
dragen zij bij aan de opbouw van de plaatselijke religieuze gemeenschap, welke
gemeenschap in gezamenlijkheid haar dienstbaarheid in concreet handelen
omzet. Het doel van het pastoraal handelen moet zelf weer verstaan worden
vanuit de functie van de kerk in de wereld: dienst aan de heelwording en integri-
teit van de Schepping in het perspectief van het komen van het rijk Gods. Reli-
gieuze communicatie is dus geen doel op zich, maar moet gelezen worden in
haar bijdrage aan de dienst aan de heelheid van de Schepping. Zo kunnen de
vormen van pastoraal handelen in het perspectief van hun bijdrage aan die dienst
in relatie tot elkaar nader geëxpliciteerd worden.

3.3 Religieuze volwasseneneducatie: volwassenencatechese

In het voorgaande is het onderscheid tussen poimenisch handelen en catechese
verhelderd door het doel van catechese te omschrijven in termen van leren
theologisch denken (V.d. Tuin 1976) en dat van poimeniek in termen van
persoonlijke hulpverlening (Heitink 1977). Tegelijk is aangegeven waar de
overlopende grensgebieden tussen beide zijn. Binnen de verschillende opvatting-
en en praktijken van catechese worden deze grenzen veelvuldig verschoven en is
deze doelomschrijving van catechese geenszins gemeengoed. Om dit te verhel-
deren is het goed eerst wat nader in te gaan op de pastorale werkvorm volwasse-
nencatechese.

3.3.1 Diversiteit in de volwassenencatechese

Het begrip volwassenencatechese is een verzamelnaam voor een grote diversiteit
aan activiteiten: voorbereiding van ouders op de eerste communie van hun kind,
doopgesprekken, gespreksgroepen, bijbelleesgroepen, ontmoetingsgroepen, leer-
huisgroepen, alternatieve liturgievieringen, et cetera; deze diversiteit spreekt dan
ook uit de vele benamingen die de Hoon in haar rapport voor de Nationale Raad
voor Catechese noemt: initiatiecatechese, bijbelcatechese, levenscatechese,
gemeente- c.q. parochiecatechese, sacramen[encatechese, toerustingscatechese,
catechese rondom geloofsproblematieken, catechese rondom vrouw en geloof
(de Hoon z.j.). Lantman (1990) brengt een onderscheid aan in vormen van vol-
wassenencatechese op grond van het programma en komt tot zes soorten: 1
catechese gericht op geloofsverdieping; 2 bijbelcatechese; 3 sacramentenvoorbe-
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reiding (doop en huwelijk); 4 hulp bij de geloofsopvoeding van de kinderen;5
toerusting van vrijwilligers; 6 oudercatechese bij de voorbereiding op eerste
communie en vormsel.

Voor een beter zicht op wat volwassenencatechese is, leveren deze opsom-
míngen niet veel op. Daarom is een meer systematische indeling van al die
vormen noodzakelijk. De Hoon systematiseert de vormen van volwassenenca-
techese op grond van motieven die in die catechese meespelen: 1 als middel tot
interne versterking van de kerk; 2 als middel tot verbreiding van het christelij-
kelkatholieke; 3 als dienst aan het welzijn van het menselijk individu; 4 als
dienst aan de socialiteit van de menselijke persoon; 5 als dienst aan de noden van
de maatschappij. Deze motieven sluiten aan bij de drie functies van de volwasse-
nen educatie die in de `Wet op de basisvorming' worden onderscheiden: be-
roepskwalificatie, maatschappelijke vorming, persoonlijke culturele vorming.
Tot de beroepskwalificatie reken ik de motieven 1 en 2, gezien als kerkeconomi-
sche motieven. De maatschappelijke motieven 4 en 5 reken ik tot de maatschap-
pelijke functie van volwassenencatechese en motief 3 behoort tot de persoonlijke
cultureeUreligieuze functie. Ik ga nader op deze motieven in.
1 De beroepskwalificatie. Hier maak ik een onderscheid tussen de motieven
bezien vanuit het directe belang van de kerk en van de kerkleden. Vanuit het
belang van de kerk is het motief voor de volwassenencatechese: verlengde
kerkelijke socialisatie, aanpassing aan de - door de culturele ontwikkelingen
veroorzaakte - veranderde plaats van geloof en kerk in de moderne samenleving,
inoefenen van het geloof, verbeteren van het feitelijk geloofsgedrag van de
gelovigen, en onmiddellijk daarmee verbonden en in dienst daarvan: de toerust-
ing van lekenmedewerk(st)ers. Vanuit het belang van de gelovige is het motief:
de vorming met het oog op de deelname van de gelovigen aan de totstandkoming
van de `sensus fidelium' (V.d. Ven 1992). Vormen van volwassenencatechese
die hierbij aansluiten zijn: de zondagse homilie, waarbij het gaat om de uitleg
van de schrifttekst; de catechese aan huwenden, waarbij het gaat om de goede
voorbereiding op het christelijk huwelijk; bijbelgroepen, waarbij het gaat om de
kennis van de schrift; geloofsvorming, waarbij het gaat om verdieping en actua-
lisering van geloven. Het is met name deze vorm van volwassenencatechese die
binnen de Rooms Katholieke Kerk minimaal ontwikkeld is. `De Nieuwe Ka-
techismus' uit 1966 was hiervoor bedoeld. De reeds eerder genoemde overbrug-
gingscatechese van Seef Konijn die in het verlengde hiervan werd ontwikkeld
probeerde deze catechese vorm te geven. Ook de `Katechismus van de Katholie-
ke Kerk' uit 1995 is bedoeld om volwassenen het geloof te leren. Hier en daar
worden pogingen ondernomen deze catechese vorm te geven.
2 De maatschappelijke vorming. Hier gaat het om de al dan niet restauratieve
zorg voor de christelijke~lcatholieke cultuur contra ontkerkelijking, om hernieuw-
de evangelisatie en volksmissie als wervende en verzamelende verkondiging.
Tegelijk gaat het om de vorming van de menselijke communio als het leggen van
intermenselijke relaties op macro-, meso- en microniveau; en ook is het de ca-
techese waarbij de kerk haar leden richt op hun verantwoordelijkheid binnen de
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samenleving voor de vraagstukken die daar spelen. Hiertoe reken ik de volwas-

senencatechese binnen dit onderzoek. Vanuit de diaconale verantwoordelijkheid
van de kerk is deze catechese gericht op de vorming van de gelovige met het oog

op zijn ecologische verantwoordelijkheid. Zo reken ik ook de vredescatechese
hiertoe (V. IerseUSpanjersberg 1993).
3 De persoonlijke en culturele vorming. Hier gaat het om de dienst aan de nood
van het menselijke individu in samenleving en kerk ter leniging van de geestelij-

ke nood. Het betreft de vorming van de mens met het oog op zijn taak zich als

schepsel van God te realiseren. Persoonlijke vrijheid is pas mogelijk in een
bevrijde en solidaire samenleving. Hier plaats ik al die catechese die op het
persoonlijk heil van de gelovige doelt. De catechese waarbij de persoonlijke

ontwikkeling en ervaring van de gelovige een centrale plaats heeft. Het project

over bidden dat Siemerink (1987) heeft ontwikkeld is hier een voorbeeld van,

evenals het catechetisch project dat in het kader van het onderzoek Lijden en

Pastoraat (HermansN.d.Tuin 1990) is ontwikkeld.

3.3.2 Verscheidenheid van doelstellingen

Met deze verscheidenheid in functies van de volwassenencatechese is ook een

breed scala van doelen te onderscheiden (Boelrijk 1987; V.d. BerklScholten

1989):
a leren omgaan met de diepere religieuze dimensie van de werkelijkheid als

bestaansvraag aan henzelf;
b het ontluikende en groeiende geloof versterken en voeden;
c levenservaringen verhelderen, door te laten zien hoe in de bijbel het leven

wordt belicht;
d inleiden in het geloofsgoed van de kerk, zoals dat in schrift en traditie is

verwoord;
e de sociale en politiek dimensie van het geloof leren zien en op grond daarvan

tot veranderend handelen komen;
f oudere en jongere mensen met elkaar in gesprek brengen over de vraag, waar

het in ons leven werkelijk om gaat;
g het saamhorigheidsgevoel van kerk-wij-samen versterken;
h leren door verheldering van de eigen ervaring rond geloof en uitwisseling van

deze ervaring naar elkaar;
i vragen van mensen losweken en van daaruit komen tot persoonlijke bezinn-

ing;
j het eigen geloofsbeeld openbreken en verdiepen;
k ontdekken dat je over je eigen persoonlijke geloofsopvatting gelijkgestemd

bent met anderen;
1 mensen bevrijden van hun kinderlijkelmoralistische geloof;
m leren met elkaar tot gesprek te komen over geloven en levensvragen;
n de eigen manier van geloven verkennen en stimuleren;
o informatie krijgen over Schrift en traditie.
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In al deze omschrijvingen wordt telkens zichtbaar dat het grensgebied tussen
poimenisch handelen en catechese sterk vergroot kan worden, waardoor het
eigene van elk van beide vervaagt en dreigt te verdwijnen. Om dit duidelijk te
maken ga ik te rade bij een onderscheid dat Vossen maakt in verband met reli-
gieus leren. Vossen maakt in navolging van Olson een onderscheid tussen
`muddling', 'modeling' en `meddling' (Vossen 1985b).

`Muddling' is het leren door eigen ervaring, waarbij mensen in het contac[ met
de werkelíjkheid van alles ontdekken en zich ervan bewust worden. Wat zij
ervan leren hangt af van het reeds door hen opgebouwde referentiekader. Dit
bepaalt hoe zij de nieuwe informatie interpreteren en al dan niet opnemen in hun
referentiekader waardoor dit gewijzigd kan worden. Dit leren gebeurt meestal
onbewust en onbedoeld; als je iets vaak doet, of een gebeurtenis maakt indruk op
je, dan leer je ervan. Dit leren kan echter ook meer bedoeld verlopen, ervaringen
om van te leren kun je ook opzoeken. Een bezoek aan verschillende zorginstel-
lingen kan je leren hoe het met de zorg gesteld is, maar ook het lezen van de
gedichten van Hans Andreus kan veel voor je persoonlijk betekenen, en het
praten met anderen over wat je bezighoudt is tevens een leerproces. Daarom is
deze vorm van leren wellicht de meest voorkomende oriëntatie voor doelformu-
lering van volwassenencatechese. Hier lopen poimenische en catechetische
doelen door elkaar heen en met elkaar op. Enkele van bovengenoemde doelen
getuigen hiervan. Doel a: `Leren omgaan met de diepere religieuze dimensie van
de werkelijkheid als bestaansvraag aan henzelf'; en doel b: `Het ontluikende en
groeiende geloof versterken en voeden' (zie ook bovenvermelde doelen g, h, i, j,
1, n).

`Modeling' is voorbeeldleren. Het leren door observeren en eventueel nadoen
van het gedrag van anderen, die dus als model dienen. Hierdoor kan niet alleen
motorisch gedrag geleerd worden, zoals lopen en fietsen, maar kunnen ook
waardecomplexen overgenomen worden, bijvoorbeeld kinderen die de waarden
van hun ouders overnemen of jongeren die het gedrag en de kleding van hun
peergroep overnemen om erbij te horen. Voor het leren in verband met geloven
is vooral het leren van significante anderen van belang, met name natuurlijk bij
ouders en kinderen. Ook het voorbeeld van inspirerende (religieuze) mensen,
nog levend of niet meer (moeder Teresa, Martin Luther King, Gandhi, Jezus) kan
leiden tot verandering van denken en doen. In de oude catechese werd hier
systematisch gebruikt van gemaakt door de heiligenlevens te behandelen. In de
moderne catechese is dat eigenlijk niet anders. Voorwaarde voor effectief `mode-
ling' is dat het voorbeeld niet radicaal afwijkt van het eigen referentiekader, dus
niet volstrekt vreemd moet zijn. Uit de doelen van Van de Berk~Scholten (1989)
noem ik doel f: `Oudere en jongere mensen met elkaar in gesprek brengen over
de vraag waar het in ons leven werkelijk om gaat'; k: `Ontdekken dat je over je
eigen persoonlijke geloofsopvatting gelijkgestemd bent met anderen.'

`Meddling' is het leren door instructie, die doelbewust georganiseerd en
gepland wordt (Boekaerts 1982). Het is de meest herkenbare vorm van leren,
waarop met name het onderwijs gericht is. Dit leren beoogt een verandering en
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uitbreiding van het referentiekader door systematische conceptueel geleide

leerprocessen. Dit leren is bijzonder geschikt voor het bereiken van de hogere
cognitieve vaardigheden. Maar ook voor het veranderen van de affectieve be-
trokkenheid op waardencomplexen. Voorbeelden van doelen geënt op dit leren
zijn c: `Levenservaringen verhelderen door te laten zien hoe in de bijbel hei
leven wordt belicht'; d: `Inleiden in het geloofsgoed van de kerk, zoals dat in
schrift en traditie is verwoord'; en e: `De sociale en politieke dimensie van het
geloof leren zien en op grond daarvan tot veranderend handelen komen'.

Volgens Vossen is geen van deze vormen van leren uitsluitend verbonden met
een van de vormen van pastoraal handelen. Noch is een van de vormen zaligma-
kend voor het leren in verband met zingeving. Alle drie de vormen vinden plaats

in zowel de pastorale hulpverlening als in de pastorale educatie. Alleen zal in de
hulpverlening het leren door ervaring meer gebeuren en `meddling' vooral
centraal staan in de catechese. Uit bovenstaande lijst van doelen blijkt echter dat
voor catechese vooral `muddling'-doelstellingen worden geformuleerd en slechts

weinig `meddling'-doelen. Voor een verdere uitbouw en professionalisering van
het pastoraat in al zijn vormen is een dergelijke vervaging funest. Professio-

nalisering hóudt namelijk in dat het zicht op werkspecifieke doelen en daarbij

behorende vaardigheden steeds verder verscherpt wordt,teneinde het handelen
daar steeds adequater op te kunnen richten. Professionalisering maakt specialise-
ring op een van de terreinen pas mogelijk. Vandaar dat het voor het onderscheid
van belang is de doelen systematisch en helder te omschrijven in onderscheid
van elkaar.

3.3.3 Doeloriëntaties

Naast onderscheid in leervormen kan er met het oog op de systematisering van
doelen ook een onderscheid in doeloriëntaties gemaakt worden. Deze oriëntaties
hebben betrekking op de affectieve betrokkenheid die in het doel beoogd wordt.

En dat betreft dan niet de mate van die betrokkenheid maar eerder de oriëntatie
van die betrokkenheid. In bovenstaande doelen kunnen verschillende oriëntaties
onderscheiden worden. In de literatuur worden drie oriëntaties genoemd. Ten

eerste is dat de geloofsoverdracht of gesloten externe attitudeontwikkeling. Hier
staat de overdracht van bepaalde inhouden en waarden centraal. Het eigen refe-

rentiekader moet veranderdlaangepast worden aan het aangeboden referentieka-
der. De oude vraag-en-antwoord-catechismus is hier het meest duidelijke voor-
beeld van. Andere voorbeelden hiervan zijn de doelen d: `inleiden in het geloofs-

goed van de kerk, zoals dat in schrift en traditie is verwoord'; 1: `mensen bevrij-
den van hun kinderlijkelmoralistische geloof'. De tweede doeloriëntatie is die
van de geloofsverheldering of gesloten interne attitudeontwikkeling; hier gaat

het om de zelfontwikkeling van niet vooraf omschreven eigen waarden en inhou-

den. De educandus wordt begeleid in het zelf ontdekken en vormen van het
eigen referentiekader, zonder inhoudelijke sturing van buiten. Voorbeelden

hiervan zijn h: `leren door verheldering van de eigen ervaring rond geloof en uit-
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wisseling van deze ervaring naar elkaar'; i: `vragen van mensen losweken en van
daaruit komen tot persoonlijke bezinning'; j: `het eigen geloofsbeeld openbreken
en verdiepen'; en k: 'ontdekken dat je over je eigen persoonlijke geloofsopvat-
ting gelijkgestemd bent met anderen'. De derde doeloriëntatie is die van de
geloofscommunicatie of open attitudeontwikkeling, waarbij enerzijds overdracht
van inhouden en waarden plaatsvindt en anderzijds beoogd wordt dat de educan-
dus ten opzichte van die inhouden en waarden een verstandhouding krijgt (V.d.
Ven 1985a; Bulckens 1994a,b). Deze oriëntatie verbindt beide voorgaande.

Kritiek op geloofsoverdracht is dat het hier slechts kan gaan om één benade-
ring van geloof. De vraag is dan welke benadering de voorkeur verdient. En nog
belangrijker is de vraag wie dat bepaalt. In een kerk die in de moderne pluralisti-
sche samenleving staat is het niet meer mogelijk en verantwoord geloofsover-
dracht op deze wijze te begrijpen. Bij geloofsverheldering is er het gevaar dat
een ieder zich terugtrekt op de eigen mening en er van een gemeenschappelijk
kader geen sprake meer is. Juist een pluralistische samenleving vraagt om overd-
racht en uitwisseling van waarden en geloofsinhouden. In geloofscommunicatie
worden deze twee verbonden. De overdracht is noodzakelijk wil er sprake kun-
nen zijn van zelfverheldering, omdat deze immers pas plaats kan vinden in
confrontatie met een bepaalde waarde. Overdracht en verheldering staan in het
perspectief van de communicatie omtrent deze waarden met het oog op het
bereiken van een verstandhouding: dat wil zeggen het innemen van een stand-
punt ten aanzien van een bepaald antwoord op de geloofsvraag via communicatie
met anderen, met zichzelf en met een bepaalde geloofstraditie. Voor de volwas-
senencatechese is deze oriëntatie van het doel van de educatie het meest geëi-
gend (HermansN.d. Tuin 1990).

Wat levert het voorgaande nu op met het oog op de specifieke doelen? :
- Deze doelen dienen vanuit een catechetisch perspectief geformuleerd te wor-
den.
- Deze doelen dienen het leren door instructie als uitgangspunt te hebben, waar-
bij `muddling' en `modeling' op het punt van de concrete stoffen een rol spelen.
- Deze doelen oriënteren zich aan een communicatieve benadering.

3.4 De beginsituatie van de educandus

Ik heb in het voorgaande gezegd dat ik de beginsituatie als een geïntegreerd
geheel benader vanuit de vraag hoe in kerk en samenleving tegen de milieupro-
blematiek aangekeken wordt en welke de saillantie van geloof daarvoor is,
toegespitst op wat daarvan door de educandus in het leerproces wordt meege-
bracht. Dit betekent dat het niet aangaat hier allerlei algemene aspecten van de
beginsituatie te behandelen. Maar ik wil de beschrijving toespitsen op enkele
specifieke kenmerken van de beoogde groep educandi.

De doelgroep van de cursus is volwassenen. De concrete werving van de doel-
groep zal gebeuren via kerkelijke centra voor volwasseneneducatie en via pa-
rochies. De cursus wordt aangeboden in het kader van het reguliere aanbod van
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die centra en parochies. Verwacht mag worden dat de populatie op het punt van

enkele achtergrondvariabelen niet sterk zal afwijken van de deelnemers aan

andere activiteiten in het kader van religieuze volwasseneneducatie, zoals deze in

eerdere onderzoeken zijn beschreven (Vossen 1985a; Siemerink 1987; V. Ger-
wen 1990; V.d. VenNossen 1990; V.IerseUSpanjersberg 1993). De kerkelijke

vrijwilliger om wie het hier gaat is rond de vijftig jaar, is vrouw, heeft een HA-
VO opleiding, stemt CDA en is lid van de KROINCRV; hoewel deze cijfers per
onderzoek fluctuaties vertonen. Wellicht is het zo dat de deelnemers aan een
cursus over de milieuproblematiek politiek wat meer links georiënteerd zullen
zijn en veel op Groen Links zullen stemmen. Een dergelijke afwijking is bijvoor-
beeld ook te zien bij mensen die in het kader van de kerkelijke vredesbeweging
aan een cursus deelnemen, deze stemmen meer op de PvdA (V. Ier-
seUSpanjersberg 1993).

Hoe kan in de cursus met deze beginsituatiegegevens rekening gehouden
worden? Voor wat betreft het cognitief niveau doelt de cursus op HAVO niveau,
dat wil zeggen dat van de deelnemers verwacht mag worden dat zij hogere

cognitieve vaardigheden kunnen verwerven en in staat zijn tot reflectie op hun
eigen denken en doen. Dit laatste is van belang omdat de cursus naar inhoud een

beroep doet op toepassingsvaardigheden. Opdrachten zetten hen aan tot reflectie
op hun omgeving en hun eigen gedrag. Omdat het hier om volwassenen gaat,

dient in de cursus ernstig rekening gehouden te worden met ieders persoonlijke

geloofsbiografie. Deelnemers brengen een leven aan geloofs- en
ongeloofservaringen met zich mee. Velen zullen hierdoor getekend zijn en
slechts met moeite andere ideeën tot zich toe laten, deze in ieder geval voortdu-

rend aan hun eigen referentiekader willen toetsen In de cursus wordt hiermee
rekening gehouden doordat enerzijds een sterk beroep gedaan wordt op het eigen
zelfstandig verwerven van de in de cursus aangeboden concepten, en anderzijds
wordt in de bijeenkomsten ernaar gestreefd de eigen lees- en leerervaringen te
confronteren met die van anderen en daar gezamenlijk op te reflecteren. Het
cursustekstboek is zodanig geconstrueerd dat de deelnemers het zelfstandig
kunnen doornemen. De bijeenkomsten zijn slechts de begeleiding van deze
zelfstudie, waarbij vooral de aandacht uit gaat naar de communicatie omtrent de

geleerde concepten.
Een ander beginsituatiegegeven betreft de implicaties van de context op de

deelnemers. In hoofdstuk I is uitgebreid de indirecte context beschreven aan de

hand van de term ontecologisering. Verwacht mag worden dat de deelnemers
ook gekenmerkt zullen worden door de gevolgen van ontecologisering, seculari-

sering en privatisering. Maar omdat zij aan deze cursus deelnemen, en dus kerke-

lijk betrokken zijn, zullen zij zich steeds in spanningsgebieden bevinden In de
spanning tussen de betekenis die geloof voor hen heeft en de niet vanzelfspre-
kendheid om vanuit dat ge.oof maatschappelijke problematieken te benaderen.

Tegelijk zal ook voor hen gelden dat het milieuvraagstuk de louter menselijke
maat overstijgt. Daarom is hier de vraag van belang vanuit welke motivatie zij
aan deze cursus deelnemen. Deze invalshoek is hier van belang omdat de cursus
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op een aspect van de motivatie doelt, namelijk dynamisering van het commit-
ment. Motivatie als focus van de beginsituatiebeschrijving is het resultaat van de
wisselwerking tussen situatie en persoon. De persoon reageert op bepaalde
stimuli van zijn omgeving en construeert daarop zijn gedrag. Waarneming,
herinnering en cognitie spelen hierbij een vitale rol. Voor de motivatie is hier
van belang hoe de situatie van de milieuproblematiek gepercipieerd wordt en hoe
erop gereageerd wordt.

Eerst de waarneming van de milieuproblematiek. Deze kan geheel verschil-
lend gepercipieerd worden. Het besef van de milieuproblematiek is niet bij
iedereen even groot: van ontkenning tot het besef dat het de meest mens- en toe-
komstbedreigende problematiek van onze tijd is (V.d. Meer 1981; Nelissen
1987). Ook de inschatting van de oplosbaarheid is zeer divers: van high-techno-
logische maatregelen tot naïeve terugkeer naar een voormodern stadium. Tot slot
wordt de saillantie van levensbeschouwing voor de oplossing van de problema-
tiek evenzeer verschillend ingeschat: er zijn er die zeggen dat het christendom
zelf de oorzaak is van de milieuproblematiek zoals Lynn White (1967) en er zijn
er die zeggen dat een grondige herbezinning op mens- en wereldbeeld vanuit het
christelijk geloven een bijdrage kan zijn aan de oplossing. Van de potentiële
deelnemers aan de cursus mag verwacht worden dat zij een groot besef hebben
van de milieuproblematiek en dat zij een levensbeschouwelijke bezinning zinvol
achten. Daarbij mag ervan uitgegaan worden dat deelnemers zich al eerder
vanuit hun geloof op het vraagstuk van natuur en mens hebben bezonnen. Het
doel van de cursus is daarom ook intrapersoonlijke metacommunicatie met
betrekking tot fundamentele waarden en het tot stand brengen van cognitieve en
affectieve (her-)structurering van hun waardeoriëntaties.

Het tweede element van de motivatie betreft het handelen. Probleembewust-
heid met betrekking tot de situatie betekent nog niet geloof in de zinvolheid van
bepaald handelen, noch directe intentie tot handelen. Onderzoek laat echter wel
zien dat er correlatie is tussen geloof in de zinvolheid en effectiviteit van bepaald
handelen en dat handelen zelf. Ik doel hier op het onderzoek dat met behulp van
het model van AjzenlFishbein gedaan is. De cursus is niet rechtstreeks gericht op
probleembewustzijn, zij gaat ervan uit dat dit bij de deelnemers al bestaat. Veel-
eer doelt de cursus op de waardering van de oelen en effecten van bepaald han-
delen. Deze waardering zal immers mede tot stand komen op basis van levensbe-
schouwelijke principes.

4 Specifieke doelen

Hier kom ik bij de normatieve functie van de beginsituatieanalyse. Welke speci-
fieke doelen dienen nu op basis van deze gegevens geformuleerd te worden? Of
zoals ik al eerder gezegd heb, om recht te doen aan de dynamiek van het proces
van curriculumontwikkeling: welke doelen kunnen vanuit deze gegevens gelegi-
timeerd worden? Specifieke doelen hebben een gedrags- en een inhoudsaspect.
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Eerst ga ik in op dit gedragsaspect. In 4.2. komt het inhoudsaspect aan de orde.
Voor de doelenformulering herneem ik eerst de kenmerken van het geformuleer-
de algemeen doel. Zij vormen de uitgangspunten voor de specifieke doelformu-
leringen.
1 Leren deelnemen aan de religieuze communicatie: dit betekent dat de specifie-
ke doelen hiervoor de cognitieve en affectieve gedragsvoorwaarden moeten
scheppen.
2 Cognitieve herstructurering: dit betekent dat de specifieke gedragsdoelen
geformuleerd worden ten aanzien van een bepaalde conceptuele structuur.
3 Oriëntatie voor handelen: deze oriëntatie heeft vooral betekenis voor de con-
crete stoffen en methode.

Vanuit de beschrijving van de setting van de volwassenencatechese stelt zich
de eis dat de specifieke doelen een systematisch leerproces beogen in gang te
zetten, dat gericht is op cognitieve herstructurering als voorwaarde voor open
attitudeontwikkeling. Concreet betekent dit dat het te ontwerpen project
inhoudelijk de verschillende opvattingen met betrekking tot de milieuproblema-
tiek dient te bevatten en uit te werken, met andere woorden het project dient een
complexe conceptuele structuur te bevatten.

Hiermee is het kader aangegeven voor de formulering van de specifieke
doelen. De specifieke doelen zelf zijn een gedragsmatige en inhoudelijke
operationalisering van het algemene doel.

4.l Het gedragsaspect

Educatie is gericht op het bereiken van algemene doelen via de weg van speci-
fieke doelen, in directe aansluiting waarbij het educatieproces vorm gegeven
wordt. De specifieke doelen worden onderscheiden naar een gedragskant en naar
een inhoudskant. Voor de gedragskant zijn enkele taxonomieën ontwikkeld,
onderscheiden naar de verschillende gedragsvormen: cognitief, affectief, psycho-
motorisch. De inhoud kan naar zes aspecten onderscheiden worden: cognitief,
perceptueel, moreel, sociaal, ritueel, praktisch (V.d.Ven 1982, 236 e.v.). De
gedragsdoelen worden steeds geformuleerd met betrekking tot de inhoudsdoelen.
Dit levert dus 18 verschillende doelstellingsdimensies op. Voor de formulering
van de specifieke doelen van het milieueducatieproject beperk ik mij tot de vier
dimensies die resulteren uit de combinatie van de cognitieve en affectieve
gedragsdoelen en het aspect van de concepten, welke ontleend zijn aan eco-
theologie en steeds in verband gebracht zijn met handelen. Dit handelingsaspect
betreft de vorming in en door het praktisch ecologisch handelen. Dit betekent

enerzijds het leren vertalen van de ecologische waardeoriëntaties in doelgericht
handelen, respectievelijk in de doelgerichte verandering van het handelen, en
anderzijds het leren terugkoppelen vanuit ecologisch handelen naar het niveau

van de waardeoriëntaties die eraan ten grondslag liggen (V.d.Ven 1982, 257).
Milieucatechese is gericht op het bereiken van cognitieve en affectieve doelen

met betrekking tot concepten ontleend aan de geloofsinhoud en met betrekking

110



tot concrete vormen van milieubeschermend handelen. Dit betekent concreet dat
de conceptuele inhoud van deze catechese gevormd wordt door de religieus
ingevulde waardeoriëntaties, zoals die eerder in hoofdstuk II verantwoord zijn.
Naar het cognitief domein toe is het doel van milieucatechese de hogere cog-
nitieve vaardigheden zoals begrip, toepassing, analyse, synthese en evaluatie
(Bloom 1973), zowel met betrekking tot de conceptuele inhouden (i.c. de
waazdeoriëntaties) als het praktisch ecologisch handelen. De bijdrage van de
catechese aan de ecologische diaconie is de cognitieve vaazdigheid om eco-
theologische begrippen in relatie met ecologisch verantwoord handelen te begrij-
pen. Verantwoord handelen vereist immers kennis en inzicht met betrekking tot
de achtergrond van dit handelen. Ecologisch handelen op basis van eco-theologi-
sche noties vereist inzicht in deze noties. Dit inzicht bevordert niet alleen de
kwaliteit van dit handelen, maar hierin ook de motivatie tot dit handelen. `Als je
weet wat je doet en waazom je het doet, zul je met meer inzet en doelgerichtheid
handelen'.

Het affectief-attitudinale gedragsaspect is de dynamisering van de betrokken-
heid op de concepten en het ecologisch handelen: het affectieve domein. Het af-
fectieve domein heeft betrekking op de vraag in hoeverre de educandus de
inhoud van educatie binnen het eigen waarderingspatroon opneemt. Hoe hoger
de inhouden gewaardeerd worden des te meer zal de persoon deze binnen het
eigen denken, waarderen en handelen willen opnemen. De bijdrage van de
catechese aan het ecologisch diaconale handelen van de gelovige bestaat eruit
dat zij een grote affectieve betrokkenheid op de ecologische waardeoriëntaties en
het hiermee verbonden handelen beoogt. In termen van Krathwohl doel ik hier
op het niveau 3.3: commitment, 'belief at this level involves a high degree of
certainty'. De educandus hanteert de notie als een waarde, en is bereid deze
verder te verdiepen. Organisatie, niveau 4, wat betekent dat de educandus de
aangeboden en geleerde noties in het eigen waardensysteem opneemt, en niveau
5, waaz het gaat om het binnen de eigen persoonlijkheid integreren van de waar-
den, blijven hier verder buiten beschouwing. Dit zijn voor educatie te hoog
gestelde affectieve doelen. Commitment versta ik derhalve hier in termen van
dynamisering van de houding ten aanzien van de waardeoriëntaties. Dat wil
zeggen dat concreet zichtbaar wordt dat de educandi met zichzelf in gesprek
gaan over de waardeoriëntaties. Dit is eerder geoperationaliseerd met behulp van
het schema van FeldmanlNewcomb (zie hoofdstuk III, figuur 1).

Bij het specifieke doel van milieucatechese gaat het dus om cognitieve (ken-
nis, inzicht en toepassing) en affectieve (`responding', `valling' en `value-or-
ganisation') ontwikkeling (`commitment'-vorming) met betrekking tot twee
ecologische waazdeoriëntaties. Dit leidt tot de volgende formulering:
Cognitief: cursisten verwerven kennis van en inzicht in twee christelijke wijzen
van spreken over de Schepping; zij kunnen deze twee ecologische wijzen ook
toepassen op de oriëntatie die dit spreken inhoudt voor liet handelen ten aanzien
van de natuur.
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Affectief: cursisten zijn bereid zich in hun omgaan met de natuurook te nriënte-

ren aan het gelovig spreken over de Schepping zonls dat in de cursus in twee
opvattingen uiteengelegd wordt.

De bijdrage van dit specifieke doel van milieucatechese is gericht op het
scheppen van condities die het ecologisch diaconale handelen bevorderen. De
bevordecing van dit ecologisch diaconale handelen wordt beoogd door het ver-
sterken van de spirituele basis ervan. Zij zijn er de noodzakelijke maar niet vol-
doende voorwaarden voor. De spirituele basis bevat een cognitief, affectief en

een handelingselement. Zij is een wijze van denken en vinden, zij bevat kennis
en overtuiging. De kennis is gericht op de woorden, begrippen en regels die het
denken omtrent de ecologische problematiek vorm geven en de houding is de
mate van persoonlijke betrokkenheid op en instemming met die wijze van denk-
en.

4.2 Inhoudsdimensie van de specifzeke doelstellingen

In het voorgaande is gezegd dat het in de specifieke doelstellingen beoogd

gedrag betrekking heeft op inhouden. Dit stelt bepaalde eisen aan die inhouden.
In deze paragraaf ga ik in op de structurering van de inhoud, en geef ik de feite-
lijke structurering.

4.2.1 Inhoudsstructuur

Leren is een gestructureerd proces van informatieverwerving en -verwerking.
Volgens Boekaerts (1993) wordt informatie in het geheugen in bepaalde logische
structuren opgeslagen. Informatie wordt zodanig door de informant bewerkt dat
hij deze gemakkelijk weer kan oproepen. Nieuwe informatie wordt in deze
structuren zodanig opgeslagen dat er een herstructurering plaatsvindt. Leren is
met andere woorden een proces van cognitieve herstructurering van informatie.
Dit betekent dat de informatie (leerinhoud) gestructureerd aangeboden dient te
worden. Deze informatie heeft een theoretisch karakter, d.w.z. zij is gestruc-

tureerd in begrippen en regels (relaties tussen concepten). In de onderwijskundi-
ge literatuur zijn verschillende modellen voor structurering van de leerinhoud
ontwikkeld (Lodewijks 1981). De cursus is ontwikkeld volgens de inzichten van

het wetenschapsstructuurleerplan. Dat wil zeggen dat de inhouden ontleend zijn
aan de wetenschap, in dit geval aan de milieufilosofie en de theologie van de
Schepping. De structurering van de inhoud is geschied volgens de inzichten van

deze wetenschappen. Daartoe is een conceptuele structuur ontwikkeld, op basis
van de wetenschappelijke theorievorming zoals deze in hoofdstuk II is uitge-
werkt

In dat hoofdstuk is binnen de theologische benadering gekozen voor een
bijbels- theologische en niet een moraaltheologische invulling. De verantwoor-
ding daarvoor is gegeven vanuit de specifieke invulling van de functie die de

catechese hier gekregen heeft ten opzichte van het handelen. De catechese, zoals
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die in hoofdstuk III omschreven is, legt en~of versterkt de spirituele basis voor
het ecologisch handelen van de gelovige. Deze catechese is niet gericht op de
bevordering van een bepaald ecologisch handelen. Een meer op de bevordering
van bepaald handelen zelf gerichte catechese impliceert een catechese waarin op
dat handelen en op de maatschappelijke kanten van dat handelen wordt ing-
egaan. Dat betekent dat op de transformatorische kant van dat handelen met
betrekking tot het milieu de aandacht valt. Een hierbij aansluitende theologische
benadering zou meer een moraaltheologisch karakter dragen. De theologische
bezinning zoals deze in hoofdstuk II is gedaan is juist niet bedoeld om verande-
ring in het handelen tegenover de natuur te bewerken, maar om bezinning met
betrekking tot dit handelen te bevorderen. De diaconale oproep tot verantwoord
ecologisch handelen is een oproep tot dienst aan de natuur vanuit de christelijke
inspiratie, daarvoor is bezinning op uitgangspunten noodzakelijk.

4.2.2 De conceptuele structuur van de leerstof

Ik geef in figuur 6 de conceptuele structuur van de leerstof weer met inbegrip
van de definiëring van de concepten.

4.2.3 Onderwijsleerstofseqicentie: elaboratie

Vervolgens is aan de orde de vraag naar de volgorde van de concepten in het
onderwijsprogramma. De conceptuele structuur van de inhoud die aan de weten-
schappelijke theorievorming is ontleend bevat nog niet directe aanwijzingen
voor de wijze van leren en onderwijzen. Voor de sequentie waarin de leerstof
geprogrammeerd is, is het elaboratieprincipe van Reigeluth gehanteerd (V.
Gerwen 1985; Hermans 1986; HermansN.d. Tuin 1990). Het elaboratieprincipe
bevat aanwijzingen voor de inrichting van het curriculum en het daarop geba-
seerde treatment. Het geeft de weg aan die educandi gaan om zich de conceptue-
le structuur eigen te maken. Het elaboratieprincipe gaat uit van een algemeen
overzicht van de inhoud, waarin onderdelen of aspecten van die inhoud afzon-
derlijk worden uitgewerkt: elaboratie. De structuur van de sequentie krijgt daar-
mee de vorm van een kegel, waarvan het begin wordt gevormd door het algeme-
ne overzicht en de basis door de uitgewerkte concepten. De band tussen de
basisinhoud en de uitwerking kan worden voorgesteld met het beeld van een
zoomlens, waarmee men door inzoomen kan focussen op een aspect van de alge-
mene inhoud. In het curriculum betekent dit dat de algemene inhoud gevormd
wordt door het begrip ecologische waardenoriëntatie, dat eerst naar zijn eigen
betekenis wordt uiteengezet. Daarna wordt het formele begrip inhoudelijk ge-
vuld door te focussen op de twee epitomen antropocentrisme en ecocentrisme dat
wil zeggen op de fílosofische en de theologische invulling van de subconcepten
ervan. Tot slot worden beide weer samengebracht in hun oriëntatiefunctie voor
het ecologisch handelen. Je krijgt zo het model als in figuur 7.

113



Figuur 6: Conceptuele inhoudstructuur

De milieucrisis
die hier gezien wordt als de negatieve aantasting van het natuurlijk leefmilieu door de
mens, en die vaak louter instrumenteel benaderd wordt, vereist een fundamentele
bezinning; deze bezinning krijgt vorm door in te gaan op de

milieuwaardeoriëntaties
die in het denken over de natuur een rol kunnen spelen, en welke een

opvatting over de mens en de natuur
bevatten en een daaruit resulterende opvatting over het

omgaan met de natuur.
Deze fundamentele bezinning is ontleend aan het

bijbels-christelijke scheppingsgeloof,
waarbij de opvatting over God,

de schepping van de mens als óeeld van God
en de goddelijke scheppingsopdracht aan de mens
aan de orde komen. De eerste waardenoriëntatie is

het antropocentrisme,
waarbij de mens de centrale waarde
is en de natuur slechts een instrumentele waarde
heeft, in bijbelse termen sluit hierbij aan het beeld van een

monotheïstische almachtige God,
die de Schepping omwille van de mens geschapen heeft,
en hem deze ter beschikking heeft gesteld.
In het antropocentrisme

gaat de mens verstandig instrumenteel met de natuur om
als kritische reactie op een ongebreideld uitbuitend omgaan met de natuur, waarbij de
problemen van de mens hier en nu op de natuur, de toekomstige generaties of de we-
reld ver weg worden afgewenteld, wat geleid heeft tot de huidige milieucrisis. In het
antropocentrisme wordt de waarde van de natuur afgeleid van de eigenwaarde van de
mens. De tweede ecologische waardenoriëntatie in reactie op de afwentelingsgedach-
te is het ecocentrisme,
waarbij de eenheid en verbondenheid van mens en natuur
benadrukt worden, en mens en natuur ieder

intrinsieke waarde
hebben. In het bijbelse scheppingsgeloof vindt deze gedachte steun in het beeld van

de God van het Verbond
die zijn Schepping uit liefde gewild heeft, en vanaf den beginne ermee verbonden
blijft. Niet de mens maar

de sabbat, de rust en de liefde voor de Schepping staan centraal
in de Schepping. De mens is door God aangesteld om

zo goed als God voor de aarde te zijn.
Het aarde-gerichte denken loopt uit op een

respectvol omgaan met de natuur,
waarbij de eigen waarde van de natuur door de mens voortdurend wordt erkend, en
(in conflictsituaties) niet vanzelfsprekend aan de belangen van de mens ondergeschikt
wordt gemaakt.
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Figuur 7: Onderwijsleerstofstructuur

Mi lieucri sis

Waardeoriëntaties

Opvatting over de mens
Opvatting over de natuur

Norm voor de omgang met
de natuur

i .~
Antropocentrisme filosofisch:

Opvatting over de mens
Opvatting over de natuur

Norm voor de omgang met de
natuur

Antropocentrisme theologisch:
Opvatting over God

Imago Dei
Domínium terrae

~ Oriëntatie op handelen

5 De methoden

Ecocentrisme theologisch:
Opvatting over God

Imago Dei
Dominium terrae

Met de methoden is de vraag aan de orde welke weg van beginsituatie naaz het
gestelde doel afgelegd dient te worden. Deze weg wordt geplaveid door de
specifieke doelen per leseenheid, de concrete stoffen waarin de specifieke doelen

Ecocentrisme filosofisch:
Opvatting over de mens
Opvatting over de natuur

Norm voor de omgang met de natuur
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geoperationaliseerd worden, de werkvormen die met het oog op de vaardigheden
ontwikkeld worden en de media aan de hand waarvan het geheel of onderdelen
ervan nader vorm gegeven wordt.

5.1 Specifieke doelen per leseenheid

Deze doelen dienen verstaan te worden vanuit het algemene doel en de gefor-
muleerde specifieke doelen. De doelen zijn steeds geformuleerd in termen van
Bloom voor wat het cognitieve gebied betreft en Krathwohl voor wat het af-
fectieve gebied betreft. Beide specifieke doeldomeinen per leseenheid zijn tel-
kens naar gedrag hetzelfde, zij worden echter steeds betrokken op de verschillen-
de inhouden per leseenheid. De inhoudelijke opbouw van de cursus is geschied
volgens het principe van elaboratie. Dat resulteert in de volgende opbouw en
verdeling van de doelen over de leseenheden. De cursus telt er vijf.

In de eerste leseenheid wordt de situatie geschetst.
Het specifieke cognitieve doel is kennis, begrip en toepassingsvaardigheden met
betrekking tot de volgende concepten:
milieucrisis - natc~urcrisis

natuurlijk leefmilieu - de natuur in en buiten de mens;
aantasting - natuurbederf; natuurverlies en natuuruitputting;
schaalvergroting - meer mensen; meer welvaart;

instrumentele benadering - zoeken naar oorzaken en oplossingen
oorzaken: handelen van de overheid; van de industrie; van de individuele
burger;
oplossingen: handelen van de overheid; van de industrie; van de individuele
burger;

fundamentele bezinning: hoe staat de mens tegenover de natuur?
Het affectieve doel in deze les is gericht op de vraag: herkent u wat hier gezegd
wordt in de werkelijkheid om u heen?

In de tweede leseenheid wordt het centrale begrip vanwaaruit die fundamentele
bezinning start behandeld.
Het specifieke cognitieve doel is kennis, begrip en toepassingsvaardigheden met
betrekking tot de volgende concepten:
algemene waardeoriëntatie - iets van waarde dat richting geeft aan handelen

milieuwaardeoriëntatie - opvatting over de mens; over de natuur; over de
norm voor omgang met de natuur;

christelijke levensbeschouwelijke milieuwaardeoriëntatie - scheppingsgedachte
scheppingsgedachte: opvatting over God; over de aarde als Schepping; over
de opdracht van God aan de mens;

twee oriëntaties: antropocentrisch en ecocentrisch
Het affectieve doel is gericht op de vraag: in hoeverre laat u zich in uw denken
en handelen door waarden leiden?
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In de derde leseenheid komt de milieuwaardeoriëntatie inclusief antropocentris-
me aan de orde.
Het specifieke cognitieve doel is kennis, begrip en toepassingsvaardigheden met
betrekking tot de volgende concepten:
antropocentrisme - mensgericht denken

opvatting over God: almachtige hoogverheven schepper van hemel en aarde;
opvatting over de mens: als enige intrinsieke waarde; beeld van God en hoog-
tepunt van de Schepping;
opvatting over de waarde van de natuur: gebruikswaarde; voorwaarde en
omgeving voor de mens;
opvatting over de norm voor de omgang met de natuur: verantwoordelijk
gebruik; beheren en beheersen; bewerken en gebruiken.

Het affectieve doel is gericht op de vraag in hoeverre herkent u de antropocentri-
sche opvatting omtrent Schepping en natuur in uw eigen denken en doen?

In de vierde leseenheid wordt de milieuwaardeoriëntatie ecocentrisme behan-
deld.
Het specifceke cognitieve doel is kennis, begrip en toepassingsvaardigheden met
betrekking tot de volgende concepten:
ecocentrisme: mens en natuur tezamen centraal

opvatting over God: God is de betrokkene die uit liefde haar Schepping ge-
wild heeft;
opvatting over de mens: medebewoner van de ene aarde; de Sabbat is het
hoogtepunt van de Schepping: mens is participant;
opvatting over de waarde van de natuur: intrinsieke waarde; mens en natuur in
betrokkenheid op elkaar geschapen;
opvatting over de norm voor de omgang met de natuur: respect; als Haar
evenbeeld dient de mens zo goed als God voor de aarde te zijn.

Het affectieve doel is gericht op de vraag: in hoeverre herkent u de ecocentrische
opvatting omtrent Schepping en natuur in uw eigen denken en doen?

In de vijfde leseenheid komt de oriëntatie op het handelen aan bod.
Het specifieke cognitieve doel is hier de kennis van de volgende stappen in de
communicatie omtrent ecologisch handelen:

- wat is ecologisch handelen?
- welke overwegingen geven het handelen richting?
- milieuwaardeoriëntaties geven richting aan het ecologisch handelen;
- kennis van die waardeoriëntaties is noodzakelijk.

Het affectieve doel is de vaardigheid deze stappen toe te passen en de bereidheid
deze oriëntaties als inspiratie voor het handelen kritisch te overwegen.
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5.2 Concrete stoffen

De concrete stoffen vormen de aankleding van de concepten. Zij vormen zelf
niet het doel van het leren, maar hebben slechts tot doel de concepten ervaarbaar
en leerbaar te maken, ze van abstractie in concreetheid om te zetten. De concrete
stoffen bestaan in de cursus uit explicatieve teksten, illustratieve teksten,
afbeeldingen, verwerkingsopdrachten en schematische representaties. In de
explicatieve teksten wordt telkens een concept of een samengesteld concept
uitgelegd. Het zijn abstracte teksten die een beroep doen op het cognitief abstrac-
tievermogen van de educandus, met name op het niveau van verwerving van
kennis en inzicht. In illustratieve teksten wordt het concept telkens met voorbeel-
den concreet gemaakt. Zij doen een beroep op het cognitieve vermogen van
inzicht en toepassing. De afbeeldingen hebben steeds de functie van aandacht-
trekkers op bepaalde elementen van de tekst. Zij vervullen niet een expliciete rol
in de verwerving van vaardigheden. De verwerkingsopdrachten geven de cursis-
ten de mogelijkheid het geleerde te verbinden met de eigen reeds aanwezige
kennis en vaardigheden. Hier gebeurt de eerste aanpassing van de cognitieve
structuur, op weg naar cognitieve herstructurering, tevens zijn de opdrachten een
voorbereiding op het groepsgesprek.

Een aparte toelichting verdient de schematische representatie, die hier als een
methode is toegevoegd. Cognitieve informatieverwerking is systematische ver-
werking van concepten en relaties tussen concepten, in aansluiting op en als
herstructurering van de eigen cognitieve structuur. De concepten zijn neergesla-
gen in de leerstoffen. Deze kunnen vier mogelijke vormen aannemen: de seman-
tische vorm, de symbolische vorm, de vorm van menselijke gedragingen en de
vorm van aanschouwelijke beelden (De Corte 1973; GeerligsN.d.Veen 1996).
Semantische representatie in de concrete stof omvat: uitleggende tekst, concreti-
seringen, voorbeelden en verwerkingsvragen. Symbolische representatie kan de
vorm krijgen van schematische en grafische voorstellingen waarin de concep-
tuele structuur aanschouwelijk gemaakt wordt. De semantische representatie is
voor een onderwijsleerproces noodzakelijk, omdat de gebruikte theologische
concepten abstract en theoretisch zijn. Symbolische representatie kan de seman-
tische ondersteunen omdat het de structuur van relaties waarin de concepten een
plaats hebben, symbolisch laat zien en expliciteert. De semantisch gedefinieerde
concepten en relaties vinden een symbolische explicitering (V. Gerwen 1985, 88
e.v.). Deze explicitering kan van belang zijn bij het opnemen, verwerken, op-
slaan en weer gebruiken van informatie. Voor het opnemen en verwerken bevat-
ten zij een prikkel, doordat de concepten er bondig geformuleerd en in een
oogopslag aanwezig zijn. Zij zijn ontdaan van alle leerstofballast en in hun
abstracte vorm te leren. Uiteindelijk gaat het in onderwijsleerprocessen om het
leren van de concepten in de structuur waarin zij aan elkaar gerelateerd zijn.
Leren betekent dan dat deze structuur geïntegreerd wordt in de in het lange
termijn geheugen opgeslagen aanwezige structuur. In zijn onderzoek heeft Van
Gerwen geen aanwijsbaar eenduidig effect van deze symbolische explicitering in
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het curriculum op de leerresultaten van de educandi kunnen constateren. Voor
mij blijft de veronderstelling van een positieve invloed op de informatiever-
werking gelden. Schematische representatie biedt cursisten immers de mogelijk-
heid zich in hun leren te concentreren op de concepten die in de theologische
inhoud gehanteerd worden. Zij kunnen deze concepten onderscheiden van de
leerstoffen aan de hand waarvan de concepten onderwezen worden. Dit zijn
namelijk slechts de verpakkingen voor de concepten. Aan de hand van de
leerstoffen worden de concepten verhelderd en uitgelegd en van voorbeelden
voorzien. De schematische representatie laat al deze franje weg en concentreert
zich op de concepten en hun onderlinge samenhang. Een bijkomend argument
ontleen ik aan het leren van volwassenenen in deze cursus. Zij worden geacht het
tekstboek van de cursus zelfstandig door te nemen. Daarvoor kunnen de sche-
ma's hulpmiddelen zijn om de tekst samen te vatten en zo de concepten te leren.
De schema's kunnen tevens van dienst zijn bij de structurering van de groepsge-
sprekken tijdens de bijeenkomsten. De concrete stoffen zijn opgenomen in het
tekstboek voor de cursisten. Deze worden nog eens aangevuld met alternatieve
verwerkingsstoffen die in de handleiding voor de educator zijn opgenomen.

5.3 De werkvormen

Tot de methode behoren ook de werkvormen. Zijn de concrete stoffen, de afbeel-
dingen en de schematische representatie vo~ral gericht op de inhoud van de
doelstellingen, de werkvormen richten zich meer op het in de doelstellingen
geformuleerde gedrag. Werkvormen omschrijf ik als vormen van handelen van
zowel educator als educandus met het oog op het bereiken van de doelstellingen.
Voor een beschrijving van de werkvormen maak ik een onderscheid tussen het
cognitief aspect van de specifieke doelstellingen en het communicatief aspect
van het algemene doel. De werkvormen zijn gekozen met oog op deze beide
aspecten van de doelen.

De werkvormen met het oog op het verwerven van cognitieve vaardigheden
zijn in de tekst van de cursus opgenomen in de vorm van opdrachten. In de opzet
van het treatment is beoogd dat het uitgebreide cursusboekje door de educandi
thuis wordt doorgenomen, bij wijze van voorbereiding op de cursusbijeenkom-
sten en als naslagwerk. Het boekje zelf vormt niet expliciet de stof van de bij-
eenkomsten. Het is niet de bedoeling dat de cursusleiders de hele tekst aan de
orde stellen. In de in het boekje opgenomen opdrachten gaat het steeds om een
persoonlijke cognitieve en affectieve verwerking van de stof. Deze opdrachten
gaan steeds in de richting van het zoeken van voorbeelden bij de geleerde
concepten, teneinde inzicht op het niveau van interpretatie en extrapolatie te
krijgen. In de in de handleiding van de educator opgenomen opdrachten gaat het
om de verwerking van het geleerde door oefening in interpretatie en toepassing.
In de bijeenkomsten wordt daarom in eerste instantie ruimte ingeruimd om op
deze opdrachten in te gaan, en in het perspectief hiervan ook de tekst aan de orde
te stellen
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De werkvormen met het oog op de bevordering van de communicatie zijn even-

eens in de handleiding voor de educator opgenomen. Zij beogen de communica-

tie tussen de educandi op gang te brengen. Deze werkvormen leggen steeds een

relatie tussen de concepten en het handelen, i.c. het eigen handelen. Zij vormen

het hart van de bijeenkomsten. Educandi gaan met elkaar in gesprek, teneinde in

de werkelijkheid om zich heen en in hun eigen handelen de concepten zoals die

in de cursus aan de orde komen, te herkennen en te verbinden met hun eigen

denkwijzen.

6 De evaluatie

Het laatste aspect van de curriculumontwikkeling is de evaluatie. Deze evaluatie

heeft betrekking op de cursus en de onderwijsdoelen. De evaluatie wordt in een

product- en een procesevaluatie onderscheiden. De eerste is gericht op de vraag:

in hoeverre hebben de deelnemers de doelstellingen van de cursus gehaald,

uitgesplitst naar de cognitieve en affectieve doelen. De procesevaluatie heeft

betrekking op het verloop van het onderwijsleerproces in het perspectief van de

doelstellingen. Hierin wordt gekeken naar de processen die hebben bijgedragen

aan het al dan niet behalen van de (tussen-)doelstellingen zoals deze in de pro-

ductevaluaties gemeten worden. Aan de evaluatie kan vervolgens een formatief
en een summatief aspect onderscheiden worden. De summatieve meting heeft

betrekking op de resultaten van het geheel van het treatment. In de formatieve

evaluatie worden de opeenvolgende onderdelen van het treatment op hun resulta-

ten gemeten.
Voor de verschillende evaluatieaspecten zijn voorzieningen opgenomen. Deze

zijn ingevuld vanuit de gestelde doelen van de cursus. Deze voorzieningen

dienen met name aan de volgende criteria te voldoen: representativiteit en validi-

teit. Representativiteit betekent dat in de toetsen het inhoudelijk aspect van de

doelstellingen gedekt dient te worden. Dat wil zeggen dat de centrale concepten

van de conceptuele structuur door de verschillende toetsvragen bestreken moeten

worden. Validiteit houdt in dat de verschillende toetselementen moeten cor-
responderen met zowel de inhoudsdimensie als de gedragsdimensie van de

doelstellingen. Naar de inhoud toe moeten zij overeenkomen met de verschillen-

de gedefinieerde concepten. Naar het gedrag toe moeten zij overeenkomen met

de gedragsdimensies van interpretatie, extrapolatie en toepassing, respectievelijk

commitment.
Ik ga nu kort in op de verschillende toetsmomenten en -instrumenten. In de

summatieve productevaluatie gaat het om het meten van het resultaat van het

gehele treatment. Hiervoor zijn een cognitieve en een affectieve schriftelijke

eindtoets ontworpen. Het resultaat van deze meting vormt de basis voor de

beantwoording van onderzoeksvraag 2. Het instrument wordt dan ook in hoofd-

stuk V uitvoerig besproken. De formatieve productevaluatie heeft betrekking op

het meten van de resultaten per lesonderdeel. Voor dit aspect van de producteva-

120



luatie zijn per bijeenkomst voorzieningen opgenomen in het begeleidingsboek
voor de educator. Hier heeft de toets vooral betrekking op de affectief~commu-
nicatieve doelstelling. De procesevaluaties vinden steeds plaats aan het eind van
de bijeenkomsten (formatief). De deelnemers wordt gevraagd terug te kijken op
het verloop van de bijeenkomst. Aan het eind van de cursus krijgen de deelne-
mers tevens schriftelijk een aantal vragen voorgelegd waarin zij hun oordeel
kunnen geven over het verloop van de cursus als geheel, over hun leerproces, het
resultaat daarvan, over de interactie, over de bijdrage van het cursusboek aan het
proces, over de cursusleiding (summatieve procesevaluatie).

7 De handleiding voor de educator

Bij de cursus behoort ook een handleiding. De handleiding voor de educator gaat
in op de inhoud van het curriculum en bevat situationele gegevens voor de
uitvoering van het curriculum zoals: aantal bijeenkomsten, opzet van de bijeenk-
omsten, alternatieve concrete stoffen, opdrachten, huiswerk. Omdat de cursus
sterke nadruk legt op de zelfwerkzaamheid van de cursist, bevat de handleiding
niet zozeer suggesties om het cursusboek door te nemen, maar veeleer om de
bijeenkomsten telkens na bestudering van een lesonderdeel vorm te geven. De
opdrachten zijn dan ook verwerkingsopdrachten waarbij veel interactie tussen de
deelnemers gevraagd wordt. De religieuze communicatie omtrent ecologische
inhouden krijgt hier daadwerkelijk gestalte. De handleiding bevat veel aanvul-
lende concrete stoffen en werkvormen, waaruit de educator kan putten om op de
concepten van de leseenheden aan de hand van de schema's nader in te gaan en
het verwerkingsproces op de concrete leergroep tot te spitsen. Eveneens zijn in
de handleiding liturgische teksten opgenomen die de leergroepen de mogelijk-
heid geven de bijeenkomsten op rituele wijze te openen en~of te sluiten.

8 De constructie van het curriculum

De constructie van het curriculum is op basis van de theoretische beschouwingen
in nauwe relatie met de praktijk geschied. Enerzijds is het curriculum enige
malen herschreven op basis van opmerkingen van ter zake deskundigen. Ander-
zijds is het curriculum door mijzelf uitgetest bij een groep kerkelijke vrijwilli-
gers, die zowel het educatieproces hebben gevolgd als vervolgens het curriculum
vanuit hun specifieke deskundigheid (zowel onderwijskundig als milieuinhoude-
lijk) hebben beoordeeld. Op basis van deze try-out is het curriculum in zijn
definitieve vorm geconstrueerd.
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Tot slot

In dit hoofdstuk is een cursus ontwikkeld en verantwoord die exemplarisch een

uitwerking is van een curriculum milieucatechese waarin vormgegeven wordt

aan het algemeen doel van milieucatechese in het perspectief van de ecologisch

diaconale opdracht van de gelovige. Het exemplarisch curriculum is voorwerp

van een empirisch effectevaluatie onderzoek.
In het volgende hoofdstuk worden de overige empirische vragen geoperatio-

naliseerd en geïnstrumenteerd en wordt verslag gedaan van het experimentele

onderzoek en worden de resultaten ervan weergegeven.
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V Het Empirisch Onderzoek

Inleiding

In het voorgaande heb ik de taak van de kerk ten aanzien van de ecologische
crisis gesitueerd binnen de diaconie. Diaconie is een wezensfunctie van de kerk.
Haar heilsbemiddeling is wezenlijk dienst aan de (lijdende) mens. Wat ik in het
verlengde hiervan ecologische diaconie noem, heb ik omschreven als: de dienst
van de kerk aan de (lijdende) natuur, de aarde (in nood), beleden als Gods goede
Schepping, anticiperend op het komen van het Rijk Gods van heelheid van de
Schepping. Het ecologisch diaconale handelen van de gelovige is handelen in
dienst aan de aarde (in nood) met het oog op heelheid van de Schepping. Tot dit
handelen activeert de kerk in haar pastoraal haar leden. Daarbij heb ik mij afge-
vraagd op welke wijze catechese, als onderdeel van de kerkelijke pastoraal aan
deze ecologische diaconie een bijdrage kan leveren: hoe activeert de kerk in de
catechese haar leden tot de dienst aan de Schepping?

De bijdrage van de catechese kan niet anders dan een indirecte zijn. Zelf is de
catechese gericht op geloofsinzicht en -betrokkenheid. Dit inzicht en deze
betrokkenheid maken deel uit van wat genoemd kan worden de spirituele basis
voor gelovig geïnspireerd handelen. Catechese doelt dan op de verhoging van
cognitief inzicht in en de versterking van affectieve betrokkenheid op theologi-
sche concepten die dat geloof verwoorden. In hoofdstuk II zijn deze theologi-
sche concepten, die de inhoud van deze milieucatechese vormen, nader uitge-
werkt in twee waardeoriëntaties: inclusief antropocentrisme en ecocentrisme.
Doel van deze catechese is: ontwikkeling van cognitief inzicht in en affectieve
betrokkenheid bij deze waardeoriëntaties, als inhoud van die spiritualiteit die de
basis vormt voor ecologisch handelen.

Dit doel van catechese is in verband gebracht met ecologisch handelen. Dat
wil zeggen: ik heb mij afgevraagd welke de relatie is van deze religieus ingevul-
de waardeoriëntaties tot het handelen van de persoon. Aan het eind van hoofd-
stuk III zijn twee empirische vragen geformuleerd. In hoofdstuk IV is de educa-
tieve vraag geoperationaliseerd. In dit hoofdstuk V worden de empirische vragen
nader geformuleerd en onderzoekbaar gemaakt (1), wordt verslag gedaan van het
empirisch onderzoek (2) en worden de resultaten van het empirisch onderzoek
weergegeven (3).
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1 De onderzoeksvragen

l.l Formulering en operationalisering

In hoofdstuk III zijn twee onderzoeksvragen geformuleerd. In dit hoofdstuk
worden deze twee empirische vragen onderzocht. De vragen luiden als volgt:

Vraag 1: Wat is de relatie tussen levensbeschouwelijke opvattingen omtrent de
omgang met de natuur en de omgang met de natuur in termen van bepaald
ecologisch handelen; met nndere woorden: in welke mate is ecologisch handelen
mede te verklnren vanuit de affectieve betrokkenheid op levensbeschouwelijk
ecologische waardeoriëntaties?

Het doel van catechese heb ik omschreven als het scheppen van voorwaarden
voor de spirituele basis voor ecologisch diaconaal handelen. Daaronder heb ik
verstaan de verhoging van cognitief inzicht in en de versterking van affectieve
betrokkenheid op twee waardeoriëntaties. In de eerste onderzoeksvraag gaat het
om de relatie tussen deze waardeoriëntaties en ecologisch handelen, als aspect
van de beginsituatie van de deelnemers aan het treatment. Met behulp van de
theorie van Ajzen~Fishbein heb ik aangegeven dat de relatie tussen deze
waardeoriëntaties en handelen niet een rechtstreekse is. In het model van
Ajzen~Fishbein wordt aangegeven vanuit welke factoren handelen verklaard en
voorspeld kan worden. In hoofdstuk III heb ik dat model uitvoerig besproken. Ik
heb daar ook gesproken over de mogelijke betekenis van religiellevensbeschou-
wing, i.c. religieuze waardeoriëntaties voor handelen, door aan te geven dat in
het model de waardeoriëntaties vanuit geloof en levensbeschouwing voor hande-
len een beïnvloedingsfactor kunnen zijn. Religieuze~evensbeschouwelijke
betrokkenheid en inzichten kunnen van invloed zijn op de waardering van ecolo-
gische doelen en de veronderstelde effecten van handelen. In termen van
Ajzen~Fishbein is dat de attitude. De atti[ude is een samengestelde variabele,
namelijk de som van het product van verondersteld effect van handelen en de
evaluatie daarvan (waarde X effect). De veronderstelling is dat de waarde die ge-
hecht wordt aan ecologische doelen mede geëvalueerd wordt op grond van
levensbeschouwelijke opvattingen. Via de attitude verklaart de religieuze ecolo-
gische waardeoriëntatie mede het milieuhandelen. In operationele termen luidt de
vraag dan: Welke is de relatie tussen de levensbeschouwelijke ecologische
waardeoriëntaties en de attitude tot milieuhandelen, respectievelijk de intentie
tot dit handelen, respectievelijk dit handelen?

Het onderzoeksdesign voor het beantwoorden van deze vraag is de survey. De
onafhankelijke variabele is het commitment met de ecologische waardeoriënta-
ties. Van deze in de voormeting gemeten geconstrueerde schalen wordt veron-
dersteld dat deze correleren met de afhankelijke variabelen: `waardering van
milieudoelen' (schoon water, lucht en bodem, overleven van planten en dieren)
en `inschatting van de doeleffectiviteit van milieuvriendelijk handelen' (bijvoor-
beeld selectief autogebruik, energiezuinige apparatuur kopen, onbespoten groen-
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ten kopen, fosfaatvrije wasmiddelen kopen, kringlooppapier gebruiken). Deze
beide componenten vormen samen de milieuattitude. De relatie met handelen
wordt vervolgens gelegd via de handelingsintentie, die hier, zoals eerder opge-
merkt, wordt gemeten in termen van belangrijkheid. Bij het handelen gaat het om
hetzelfde soort handelen als hiervoor genoemd. Omdat het in dit onderzoek niet
gaat om het voorspellen van handelen vanuit de waardeoriëntaties, maar om het
verklaren van handelen mede vanuit die waardeoriëntaties is verder afgezien van
de meting van de subjectieve norm en de perceptie van de mogelijke controle
over de uitvoering van de handeling.

Vraag 2: Wat is het effect van een catechetisch curriculum over twee levensbe-
schouwelijk ingevulde ecologische waardeoriëntaties in termen van cognitieve
en affectieve ontwikkeling?
In hoofdstuk I is de milieuproblematiek benaderd als cultureel probleem, dat wil
zeggen op het vlak van het denken en concrete handelen. In hoofdstuk II is in het
verlengde daarvan dit denken levensbeschouwelijk uiteengelegd in twee centrale
waardeoriëntaties met betrekking tot de natuur. In hoofdstuk IV is ingegaan op
de leerplanontwikkeling en is langs theoretische weg aangegeven onder welke
voorwaarden een curriculum leidt tot bepaalde cognitieve en affectieve effecten.
Op basis van deze theoretische veronderstellingen is exemplarisch een curricu-
lum ontworpen, toegespitst op de levensbeschouwelijke houdingen ten aanzien
van de milieuproblematiek en het handelen dienaangaande. Dit concrete curricu-
lum vormt de onafhankelijke variabele van de tweede onderzoeksvraag. Deze
tweede vraag van het onderzoek is een catechetische vraag. Catechese is een
educatieve activiteit van de kerk. Haar doeleinden zijn naar de formele kant
geformuleerd in termen van cognitief en affectief gedrag en beogen versterking
van dit gedrag. In hoofdstuk IV heb ik het taxonomische niveau van dit gedrag
aangegeven en verantwoord. De inhouden waarop dit gedrag gericht staat wor-
den gevormd door de theologische verwoording en conceptualisering van ge-
loofsinzichten. Dit zijn in dit kader de hoofdconcepten inclusief antropocentris-
me en ecocentrisme, en de daarbij behorende subconcepten. Deze conceptua-
lisering is in hoofdstuk II uitgebreid verantwoord. Deze catechese krijgt operati-
oneel gestalte in een op deze doelen geprogrammeerde schriftelijke cursus,
welke de inhoud vormt van een educatief treatment. Zo luidt de tweede onder-
zoeksvraag in operationele termen als volgt: Leidt een curriculum over twee
religieuze milieuwaardeoriëntaties tot een toename van begrip van, inzicht in en
toepassingsvaardigheden ten aanzien van die waardeoriëntaties; en leidt het tot
een dynamisering van de affectieve betrokkenheid op deze waardeoriëntaties?

Het gaat in deze vraag om het meten van het effect van een educatief treat-
ment. Het onderzoek is enerzijds een toetsend onderzoek, omdat voor dit onder-
zoek een hypothese geformuleerd kan worden op basis van voorgaand onder-
zoek, waaruit blijkt dat een op basis van een theoretisch curriculum ontworpen
experimenteel curriculum inderdaad leidt tot de gewenste cognitieve en affectie-
ve effecten (V. Gerwen 1985; Vossen 1985a; Hermans 1986; Siemerink 1987;
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de Jong 1990; V. IerseUSpanjersberg 1993; Hermans 1995). Anderzijds is het
onderzoek exploratief, omdat het hiervoor op basis van dezelfde curriculumtheo-
rieën ontworpen experimentele cutriculum nog niet eerder op zijn effecten
onderzocht is. Het onderzoeksdesign van dit evaluatieonderzoek is quasi-experi-
menieel, van het type `untreated controlgroup with pretest and posttest'
(Coolc~Campbell 1979, 103). Kenmerk van dit design is dat verandering als
gevolg van het treatment gemeten kan worden en dat door de aanwezigheid van
een controlegroep die geen treatment ontvangt verandering als gevolg van ande-
re omstandigheden verdisconteerd kan worden in de effectmeting. Hiervoor
moeten de beide groepen wel vergelijkbaar zijn op achtergrondvariabelen. Voor
het design zie figuur 8.

Figuur 8: Effectmeting onderzoeksdesign

voormeting nameting
experimentele groep --------------treatment (Tr.)------------- experimentele groep

(O 1) (02 )

voormeting nameting
controle groep --------------------------------------------------- controle groep

(03) (04)

De voor- en de nametingen zijn voor beide groepen aan elkaar gelijk. Zij hebben
in de voormeting betrekking op de achtergrondvariabelen en de cognitieve en
affectieve gedragsfactoren met betrekking tot de inhoud van het curriculum in
het licht van de doelstellingen, en in de nameting slechts op die gedragseffecten.
Zij zijn bij beide groepen op een ongeveer gelijk tijdstip afgenomen.

De experimentele onderzoeksgroep wordt gevormd door zowel bestaande als
speciaal met het oog op dit onderzoek samengestelde groepen. De controlegroep
bestaat uit losse individuen die op dezelfde locatie als de experimentele groepen
gevraagd zijn. De experimentele groepen zijn begeleid door ter plaatse aan-
gezochte pastores en catecheten die niet afzonderlijk geïnstrueerd zijn omtrent
het curriculum omdat het in alle gevallen ervaren catecheten en vormingswerkers
zijn. Zij hebben een uitgebreide handleiding ter beschikking. De cursus bestaat
uit een uitgebreid leerboekje voor de cursisten en wordt begeleid in vijf bijeen-
komsten van twee uur. Voor het afnemen van de metingen zijn óf afzonderlijke
bijeenkomsten voorafgaande aan de cursus georganiseerd, óf zijn de lijsten thuis
ingevuld. De controlemetingen werden individueel ingevuld en rechtstreeks door
de respondenten naaz mij teruggezonden.

In het kader van de effectevaluatie van het cumculum, onderzoek ik ook of er
enig effect is van het curriculum over ecologische waardeoriëntaties op de relatie
tussen levensbeschouwelijke opvattingen omtrent de omgang met de natuur en
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de daadwerkelijke omgang met de natuur in termen van bepaald ecologisch
handelen. In vraag 1 is de vraag gesteld naar de beginsituatie in dit opzicht. In
deze subvraag van onderzoeksvraag 2 onderzoek ik in hoeverre de relatie tussen
levensbeschouwelijke opvattingen en handelen educatief beïnvloed kan worden.
Het model van Ajzen~Fishbein wordt immers veel in de voorlichtingskunde
gebruikt. Het gaat er dan om verandering van handelen na een voorlichtingsacti-
viteit, waartoe ik educatie ook reken, te meten (Kok 1979; Kok 1985;
StooplSchaffels 1986). Het onderzoek verloopt zoals bij de eerste vraag, met
dien verstande dat nu de gegevens gebruikt worden die in de nameting gemeten
zijn, en de steekproef bestaat uit de deelnemers aan het experiment.

1.2 Instrumentering

Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen is een meetinstrument ontwor-
pen. Dit meetinstrument bevat items die de achtergrondgegevens meten, items
die betrekking hebben op de relatie attitude en handelen (onderzoeksvraag 1 en
de subvraag van 2) en items die de cognitieve en affectieve ontwikkeling meten
(onderzoeksvraag 2). Het concrete meetinstrument bestaat uit een voor- en een
nameting. De voormeting is voor alle respondenten gelijk en bevat alle items die
op de drie onderzoeksvragen betrekking hebben. Het nametingsformulier is
alleen voorgelegd aan de deelnemers aan het educatief treatment (de experimen-
tele groep) en aan de controlegroep. Dit formulier bevat de cognitieve en affec-
tieve vragenlijsten (onderzoeksvraag 2) en de vragen naar ecologische attitude
en handelen (subvraag 2). In het volgende wordt het meetinstrument verant-
woord. Voor een volledig overzicht van het meetinstrument en de variabelen zie
bijlage 1 en 2.

I.2.1 Achtergrondvariabelen

De achtergrondvariabelen zijn alleen in de voormeting meegenomen. Zij bevat-
ten variabelen die betrekking hebben op persoonlijke en positionele factoren,
variabelen die betrekking hebben op een aantal religieuze factoren en variabelen
die milieuhouding en -handelen meten.
Om een beeld te schetsen van de steekproef is een aantal algemene
achtergrondkenmerken gemeten.
- Demografische kenmerken: geslacht, leeftijd, opleiding, beroep, sociale positie,
kerkelijke betrokkenheid, algemene waardeoriëntaties (FellinglPeterslSchreuder
1987).
- Specifiek religieuze kenmerken: godsgeloof, zin van het leven (Fel-
ling~Peters~Schreuder 1987).
- Persoonskenmerken, omdat deze naar verwachting de variatie in de beantwoor-
ding van de onderzoeksvragen zullen beïnvloeden: politieke betrokkenheid,
politieke partijkeuze, keuze voor een politieke partij op grond van milieuoverwe-
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gingen, kerkelijke activiteiten algemeen en in verband met het milieu, saillantie

van levensbeschouwing ook voor het milieuhandelen.
Nader toegespitst op de vraagstellingen zijn variabelen opgenomen, die de

milieuhouding van de respondenten meten. Deze zijn van belang om een ecolo-
gisch profiel van de respondenten op te bouwen. De verwachting is dat een sterk

ecologisch profiel van invloed is op de resultaten van het curriculum en de
verder liggende doelstelling van het ecologisch handelen. Het zijn de volgende:

- Houding ten opzichte van de samenleving. Om zicht te krijgen op wat men
vindt van de samenleving c.q. overheid, en of deze moet veranderen. Bijvoor-
beeld de vraag naar wie als de hoofdschuldige van de milieuverontreiniging
beschouwd wordt, de gewenste overheidsstimulering van rnilieuvriendelijk
handelen, de gewenste overheidsdwang inzake milieuvriendelijke productie, fun-
damentele standpunten ten aanzien van de maatschappij, de grootste problemen
van deze tijd (Nelissen 1987).
- Hinder van milieuproblemen in de eigen woonomgeving en werkomgeving.
Deze variabele wordt opgenomen om te zien of inen zelf inet de problematiek

reëel geconfronteerd wordt (Nelissen 1987).
- Praten over het milieu, om na te gaan of inen er met anderen over bezig is,

thuis, op het werk of in de kerk (Nelissen 1987).
- Persoonlijke betrokkenheid bij milieu, lidmaatschap van een milieuvereniging,
deelname aan milieuactiegroepen en -demonstraties, om te zien in hoeverre men

al met de problematiek bezig is (Nelissen 1987).
- Milieumachteloosheid, om te zien of inen vindt dat men er zelf ook wat aan kan
doen en het geen noodlot is. Bijvoorbeeld 'er wordt veel gepraat over milieuver-

vuiling maar je kunt er niets aan doen in je eentje', `de overheid doet alleen maar
iets om de kiezers zoet te houden', `de industrie is toch machtiger dan de reger-
ing en de kiezers' (V.d. Meer 1981; Nelissen 1987).
- Milieutoekomstperspectief, om na te gaan of inen een verbetering in de toe-
komst van de situatie verwacht. Bijvoorbeeld `ik maak me zorgen over de toe-
komst als ik aan de milieuvervuiling denk' (V.d. Meer 1981).
- Milieubesef. Voor het samenstellen van deze schaal heb ik mij gebaseerd op de
milieubesefschaal van Nelissen. Dit is de meest recente versie van de milieube-

sefschaal die in 1975 al is ontwikkeld (Het meten van milieubesef 1975). De
schaal bestaat daar in twee versies: een uitgebreide en een verkorte. In zijn
onderzoek van 1980 heeft Van de Meer de verkorte versie gebruikt. Nelissen

heeft de schaal slechts gedeeltelijk gebruikt en aangepast aan veranderde om-

standigheden, zoals de inbreng van de problematiek van de kernenergie. Milieu-
besef is een attitude tegenover het milieu. Milieu wordt naar twee aspecten

onderscheiden: het natuurlijk leefmilieu en het artificieel leefmilieu. Verder zijn

er vier dimensies: de houding, de bereidheid om voor het milieu (financiële) of-
fers te brengen, de bereidheid om zich via actie voor het milieu in te zetten, en de

oorzaken van de milieuproblematiek. Ik heb deze schaal weer aangepast met het

oog op mijn onderzoek. Van de schaal van Nelissen neem ik alleen de items die
betrekking hebben op de houding ten aanzien van de problematiek van de mi-

128



lieuvervuiling in algemene zin, zonder nadere specificatie van de soort vervui-
ling. Dit doe ik omdat de houding ten opzichte van de natuur in de schaal van de
religieuze waardeoriëntaties ook in algemene zin is verwoord. Van de schaal heb
ik dus weggelaten de items die betrekking hebben op het artificieel leefmilieu en
op de oorzaken. Ik versta onder milieubesef: het besef (tot uiting komend in
houding, actiebereidheid en offerbereidheid) dat er een milieuprobleem is waar
wat aan gedaan moet worden (voor voorbeelden van items en voor een overzicht
van dit onderdeel van het instrument zie bijlage 3).

De levensbeschouwelijk ingevulde ecologische waardeoriëntaties worden bij
vraag 1 in het analysemodel geplaatst, bij vraag 2 zijn zij een afhankelijke varia-
bele. Ze worden hier beschouwd als twee afzonderlijke gehelen, ecocentrisme
respectievelijk antropocentrisme, waarbij voor de meting van de oriëntaties geen
onderscheid gemaakt wordt tussen de onderscheiden subconcepten. Op deze
manier komt de betrokkenheid op de oriëntaties beter in beeld. De vraagstelling
is gericht op de oriëntaties als eenheden, niet op de daarin onderscheiden begrip-
pen. De oriëntaties onderscheiden zich van elkaar op het punt van de waarde van
de natuur en van de mens, - intrinsiek versus afgeleid - respectievelijk de daar-
mee samenhangende norm voor de omgang met de natuur - respect versus instru-
mentaliteit. Voor het antropocentrisme zijn er 16 items en voor het ecocentrisme
15 items opgenomen (zie bijlage 4).

De `Ajzen~Fishbein' items vormen het model dat bij de eerste vraag centraal
staat. Deze items bestaan uit de inschatting van het effect van milieuhandelen
(`belief'), de evaluatie van het effect van dit handelen (waarde), de attitude
(wordt niet rechtstreeks gemeten maar is een samengestelde variabele: waarde X
`belief'); de milieuhandelingsintentie en het milieuhandelen. Ik heb, conform het
model van AjzenlFishbein, ervoor gekozen concreet milieuhandelen te formule-
ren, 19 handelingen in totaal (V.d.Meer 1981; Nelissen 1987) (zie bijlage 5).
- De effectiviteitsfactor (`belief') vraagt naar de inschatting van de effectiviteit
die een bepaald handelen (de 19 milieuhandelingen) heeft om het doel, bescher-
ming van de natuur, te bereiken. Bijvoorbeeld: `Selectief autogebruik draagt bij
aan de bescherming van de natuur; kringlooppapier gebruiken draagt bij aan de
bescherming van de natuur'.
- De waarderingsfactor (waarde) vraagt naar de mate waarin men het nastreven
van het algemene natuurbeschermingsdoel belangrijk vindt. Dit doel wordt
onderscheiden naar 7 aspecten (besparing van grondstoffen, schoon water, in
standhouden van de natuur, gezonde lucht, schone bodem, overleven van bomen
en planten, voortleven van dieren).
- De handelingsintentie vraagt, zoals eerder gezegd, niet naar het voornemen tot
het handelen, omdat binnen dezelfde vragenlijst ook nog naar het uitvoeren van
de handelingen zelf gevraagd wordt, maar naar de mate waarin men het handelen
(de 19 handelingen) belangrijk vindt om te doen met het oog op de bescherming
van het milieu en de natuur.
- De handelingsfactor vraagt naar de frequentie van het handelen (de 19 hande-
lingen).
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`Belief', intentie en handelen hebben in het model telkens betrekking op 19
handelingen. Dat betekent dat het model telkens voor deze 19 handelingen
afzonderlijk toegepast zou moeten worden. Ik heb er echter omwille van de
eenvoud voor gekozen om voor deze drie factoren van het model de somscores
te berekenen. Ze worden dus verder als samengestelde variabelen gehanteerd. In
de vraagstelling gaat het immers om de relatie van de levensbeschouwelijke
factor op de factor waarde en via deze op de attitude, de intentie en het handelen.
De factor waarde is ook een samengestelde variabele en is opgebouwd uit 6
milieudoelen. Zij is voor alle handelingen hetzelfde. Het gaat daar om de waarde
die men hecht aan milieudoelen. Deze doelen worden in de vraagstelling niet aan
bepaald handelen gekoppeld. Dat gebeurt pas als de somscores voor de attitude
berekend worden ('belief' X waarde).

1.2.2Afhankelijke variabelen bij ondenoeksvraag 1 en de subvraag 2

Onderzoeksvraag 1 luidt: Welke is de relatie tussen de levensbeschouwelijk
ingevulde ecologische waardeoriëntaties en de attitude tot milieuhandelen,
respectievelijk de intentie tot dit handelen, respectievelijk dit handelen? De
subvraag bij vraag 2 luidt: Is er na het onderwijstreatment verandering in de
relatie tussen de levensbeschouwelijk ingevulde ecologische waardeoriëntaties
en de attitude tot milieuhandelen, respectievelijk de intentie tot dit handelen,
respectievelijk dit handelen?

Voor het onderzoeken van deze vraag zijn de Ajzen~Fishbein variabelen
gebruikt en de levensbeschouwelijk ingevulde ecologische waardeoriëntaties. De
overige variabelen zijn hier als achtergrondvariabelen gebruikt. Het onderzoeks-
model is in hoofdstuk III al weergegeven (zie figuur 4).

I.2.3Ajhankelijke variabelen bij onderzoeksvraag 2

Voor het meten van het effect van het curriculum zijn twee vragenlijsten ontwor-
pen: een cognitieve en een affectieve, bevattende de cognitieve en affectieve
variabelen. Alle overige genoemde variabelen zijn hier achtergrondvariabelen.

De cognitieve vragenlijst is ontworpen om de cognitieve leerwinst van het
curriculum te meten. Door het meten van de leerwinst kan vastgesteld worden
welk effect het curriculum heeft gehad. De leerwinst wordt gemeten door de
cognitieve voor- en nametingen met elkaar te vergelijken. Daarom is de vragen-
lijst voor de voor- en nameting dezelfde. In de voormeting wordt vastgesteld
welke het begingedrag is van de deelnemenden. In de nameting wordt op dezelf-
de punten het eindgedrag vasigesteld. De vragenlijsten zijn ook gelijk voor
experimentele en controlegroep. Dit maakt een vergelijking tussen deze beide
groepen op dit punt mogelijk. Tevens is het mogelijk het leereffect van de vra-
genlijst bij het beantwoorden van de nameting als leerwinst van de controlegroep
te verdisconteren in de leerwinst van de experimentele groep. Deze cognitieve
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vragenlijst moet aan de volgendé criteria voldoen (de GrootN. Naerssen 1973Z,
43-44) (zie voor een overzicht bijlage 6).
1. Validiteit: De inhoudsvaliditeit betreft de vraag of alle belangrijke concepten
van de inhoudstructuur aan de orde komen in het meetinstrument. Aan de basis
van de cognitieve vragenlijst ligt de conceptuele structuur van het curriculum.
De vragen zelf hebben betrekking op de hoofdconcepten (zie figuur 9).

Figuur 9: Concepten cognitieve en affectieve vragenlijst

Antropocentrisme
al mensbeeld: filosofisch: mens centraal, staat tegenover de overige na-

tuur
theologisch: mens is beeld van God

a2 natuuropvatting: filosofisch: van de mens afgeleid, de natuur is het bezit
van de mens, hij heerst erover
theologisch: monotheïstische opvatting van God als
Schepper. Hij is almachtig en absoluut transcendent

a3 omgami met de natuur: rationele instrumentaliteit (rentmeester)

Ecocentrisme
bl mensbeeld: filosofisch: eenheid van alle leven, de mens heeft geen

bijzondere positie
theologisch: Schepping als manifestatie van God

b2 natuuropvatting: filosofisch: intrinsieke waarde van de natuur
theologisch: tritheïstische opvatting van God Schepper
die zich van begin af definitief inet zijn Schepping heeft
verbonden. Hij houdt haar in stand

b3 omgaan met de natuur: respect (mandataris)

De vragenlijst bevat achtentwintig vragen, waarvan zes tweekeuzevragen en
tweeëntwintig vierkeuzevragen. De zes tweekeuzevragen zijn steeds gecombi-
neerd met vierkeuzevragen, waarmee zij telkens een geheel vormen, zodat de
vragenlijst uiteindelijk tweeëntwintig volledige vragen bevat. Zeven vragen zijn
op kennisniveau gesteld. De overige vijftien vragen zijn vragen op het niveau
van inzicht en toepassing. Deze worden telkens ingeleid door een uitgebreide
situatiebeschrijving. Vijf van deze vragen zijn gegroepeerd rond één casus. De
items zijn inhoudelijk verdeeld over de verschillende centrale concepten. Deze
verdeling wordt bepaald door het antwoord dat gegeven dient te worden, waarbij
bij een aantal items de afweging tussen antropocentrisme en ecocentrisme ge-
maakt moet worden. Voor de verdeling zie figuur 10. Uit deze figuur blijkt dat
aan de inhoudsvaliditeit is voldaan: de items bestrijken alle concepten van de
curriculumínhoud.
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Figuur 10: Verdeling concepten cognitieve vragen

Antropocentrisme al mensbeeld: filosofisch: 2 vragen
totaal 9 vragen theologisch: 2 vragen

a2 natuuropvatting: filosofisch: 1 vraag
theologisch: 1 vraag

a3 omgaan met de natuur 3 vragen

Ecocentrisme bl mensbeeld filosofisch: 2 vragen
totaal 13 vragen theologisch: 3 vragen

b2 natuuropvatting filosofisch: 4 vragen
theologisch: 3 vragen

b3 omgaan met de natuur 2 vragen

De begripsvaliditeit heeft betrekking op het gegeven of elk item meet wat bij de
educandi gemeten wil worden, namelijk een bepaalde cognitieve vaardigheid.
Voor de begripsvaliditeit is het meetinstrument met verschillende deskundigen
op het gebied van leerplanontwikkeling doorgenomen en naar hun oordeel is het
meetinstrument op dit punt valide.
2. Evenwichtigheid: Is er een goede verdeling van de items over de verschillende
niveaus van cognitief gedrag met betrekking tot de concepten van de leerstof-
structuur? De items zijn naar vaardigheidsdoelen verdeeld als volgt: Bloom
niveau 1.00: kennis (5 vragen); Bloom niveau 2.00 inzicht: extrapolatie: de
gedachte herkennen in een andere formulering ( 8 vragen); Bloom niveau 3.00
toepassing: in een nieuwe situatie de gedachte toepassen ( 9 vragen). Uit bijlage 7
blijkt dat het instrument voldoende evenwichtig is, dat alle vaardigheidsniveaus
worden getoetst. Juist omdat het bij de concepten om elkaars tegenpolen gaat,
zijn niet alle concepten op alle vaardigheidsniveaus getoetst. Dit zou het instru-
ment weinig gevarieerd maken.
3. Efficiëntie: Is het instrument doelmatig in relatie tot het bereiken van het
ermee gestelde doel? Waren er geen andere instrumenten mogelijk? Voor de
toetsing is bewust gekozen voor een objectieve meerkeuzetoets, omdat de deel-
nemers op verschillende plaatsen en door verschillende catecheten begeleid zijn;
alleen het tekstboek was voor alle deelnemers gelijk. Er is voor gekozen de toets
te baseren op dit tekstboek. Daarbij is de toets gemakkelijk af te nemen, redelijk
snel in te vullen en gemakkelijk te verwerken.
4. Objectiviteit: Zijn de als juist beschouwde antwoorden inderdaad juist? Dit
betekent dat de gemiddelde score op de foute antwoorden niet hoger mag zijn
dan de gemiddelde score op het goede antwoord: geen a-waarde (score op de
foute afleiders) mag gelijk zijn aan of groter dan de p-waarde (score op de goede
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afleider). Dit kan erop wijzen dat de vraag een valstrik bevat of dat meerdere
alternatieven juist zijn. Dit criterium wordt empirisch getoetst.
5. Specificiteit: In hoeverre is het volgen van onderwijs in deze leerstof noodza-
kelijk om een item juist te kunnen beantwoorden? De gemiddelde goedscore (p-
waarde) op de voormeting mag niet hoger zijn dan .70. Ook hiervoor volgt een
empirische toetsing.
6. Moeilijkheid: Hoe moeilijk of hoe makkelijk is de toets? De toets bevat ver-
schillende items op verschillende cognitieve niveaus; deze items zijn in wille-
keurige volgorde in de toets opgenomen. Verder is het antwoord hier afhankelijk
van het doel dat met de toets gediend is. In dit onderzoek gaat het niet zozeer om
de absolute prestaties van de deelnemers op de toets, maar gaat het op de eerste
plaats om de toename in kennis, inzicht en vaardigheden van de deelnemers, dus
om de toename in goedscores op de toets tussen voor- en nameting, waarbij de
prestaties van een controlegroep verdisconteerd worden. Daarbij wordt bij de
nameting de educandi niet gevraagd de stof expliciet met het oog op de natoets te
bestuderen. De educandi mogen echter wel het leerboek bij het beantwoorden
van de toets gebruiken. Op grond hiervan is het niet van groot belang veel waar-
de te hechten aan een maximale of minimale goedscore.
7. Differentiatie: Discrimineert een item tussen betere en minder goede educandi
ten aanzien van de beheersing van de concepten uit de gehanteerde leerstofstruc-
tuur, of inet andere woorden: hoe homogeen is de toets? De maat hiervoor is de
zogenaamde r;, -waarde: in welke mate correleert het item met het resultaat op het
totaal van de toets. Wanneer deze de nul nadert, dan maken kennelijk goede en
slechte educandi de vraag even goed of fout. De waarde moet vanaf .20 begin-
nen. De homogeniteit is namelijk niet alleen het resultaat van het leren door de
educandi, maar ook van hun relatieve intelligentie, van de aandacht die zij aan
het leerboek gegeven hebben en van de wijze waarop het onderwijs gegeven is.
Dit wordt empirisch getoetst.
8. Betrouwbaarheid: Hoe groot is de invloed van toeval, pech of geluk op de
scores en met name op het verschil in scores tussen de deelnemers? De alpha
moet rond de .70 zijn. Dit criterium is wat lager gesteld omdat de alpha mede
afhankelijk is van de lengte van de toets en de hoogte van de p-waarden. Ook
hier volgt een empirische toetsing.
9. Billijkheid tegenover de deelnemers: Wat mag je vragen van hen, gezien het
gegeven onderwijs? Geprobeerd is om de toets bij het leerboek te laten aanslui-
ten en de items zo veel mogelijk op herkenbare situaties te laten aansluiten.
Daarbij is er bij de toetsafname geen sprake van slagen of zakken, de deelnemers
krijgen ook geen punten. Zij kunnen hun scores na afloop zelf vergelijken met
de antwoordcriteria.
10. Beschikbare tijd: Hebben de educandi voldoende tijd ter beschikking om een
toets te maken? Dit was inderdaad het geval omdat de educandi als regel de toets
thuis konden maken.

Het affectieve meetinstrument is ontworpen om de ontwikkeling in affectieve
betrokkenheid op de waardeoriëntaties te meten. Ook aan deze schaal dient een

133



aantal criteria gesteld te worden, overeenkomend met de criteria die gelden voor
de cognitieve vragenlijst:
l. Validiteit: Naar het oordeel van de begeleidersldeskundigen meten de items
het betreffende onderdeel uit de conceptuele structuur die ook ten grondslag ligt
aan de cognitieve vragenlijst en aan het curriculum, en ook op het vereiste taxo-
nomisch niveau (Krathwohl 3.1).
2. Evenwichtigheid (figuur 11): De items moeten verdeeld zijn over de verschil-
lende concepten van de conceptuele structuur. In het volgende overzicht is deze
verdeling aangegeven. Duidelijk mag zijn dat de verdeling gelijk is over beide
waardeoriëntaties. Dit komt overeen met de affectieve doelstelling van het curri-
culum: dynamisering van de attitude ten opzichte van de beide waardeoriëntaties.
Daarom is in eerste instantie nadruk gelegd op deze evenwichtige verdeling. Een
volgende punt van evenwichtigheid betreft de theologische en filosofische
dimensies van beide oriëntaties. Hier valt op dat de verdeling niet geheel even-
wichtig is. Dit heeft te maken met de doelstelling die gericht staat op de theologi-
sche dimensie van beide waardeoriëntaties. De verdeling tussen de concepten
mens en natuur is wel weer evenwichtig, juist omdat in de items de logische
samenhang tussen beide concepten verondersteld is: de opvatting over de mens
hangt logisch samen met de opvatting over de natuur binnen dezelfde oriëntatie.

Figuur ll: Verdeling concepten affectieve vragenlijst

AFFECTIEVE SCHAAL mens natuur norm

antropocentrisme filosofisch 3 items 1 item 3 items

antropocentrisme theologisch 7 items 2 items x

ecocentrisme filosofisch 1 item 2 items 1 item

ecocennisme the~~l~~r~i~~h ~ ir~n~~~ -t ~t~~m; ~ it~,mti

3. Efficiëntie: Deze wijze van toetsen is efficiënt, omdat in relatief korte tijd
voldoende informatie verzameld kan worden, daarbij is de toets gemakkelijk in
te vullen omdat de items allemaal dezelfde vorm hebben en zo kort mogelijk
geformuleerd zijn.
4. Objectiviteit: Er is geen sprake van goed of fout, dus: niet van toepassing
5. Specificiteit: Er wordt slechts gevraagd naar houdingen, iedereen kan deze
items invullen zonder het cumculum gevolgd te hebben. Daarom is dit criterium
verder niet van toepassing.
6. Moeilijkheid: Niet van toepassing.
7. Differentiatie: De items van de afzonderlijke waardeoriëntaties moeten corre-
leren met de totaalscore van deze items per oriëntatie. Dat betekent: de r;, waar-
den van de items van de afzonderlijke waardeoriëntaties moeten hoog zijn. Er
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moet duidelijk onderscheid zijn tussen de houding ten opzichte van de afzonder-
lijke waardeoriëntaties. Verderop wordt op dit empirisch criterium nader ing-
egaan.
8. Betrouwbaarheid: Ook hier gaat het om een empirisch criterium, de alpha zal
verderop berekend worden.
9. Billijkheid: Niet van toepassing.
10. Beschikbare tijd: de vragenlijst kan in alle rust thuis worden ingevuld.
Voor het onderzoeksmodel zie figuur 12

Figuur 12: Onderzoeksmodel treatment.

Cognitieve
ontw ikkeling

Affectieve
ontwikkeling

Handelingsattitude

2 De uitvoering van het onderzoek en de beschrijving van de
steekproef

In deze paragraaf geef ik eerst een beeld van de uitvoering van het veldwerk
zoals de werving van de deelnemers en de uitvoering van het curriculum. Ver-
volgens geef ik een beschrijving van de steekproef.

2.1 De werving en uitvoering

Het proces van de werving van deelnemers is uiterst moeizaam geweest. In eerste
instantie is contact gezocht met de Diocesane Pastorale Centra van de bisdom-
men (met uitzondering van het bisdom Roermond). De bedoeling was op die
manier de namen te verkrijgen van regionaal werkzame functionarissen voor
volwassenencatechese ert~of plaatselijk werkzame pastores die de volwassenen-
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catechese tot hun specifieke werkterrein rekenen. Tevens is contact gezocht met

mij bekende functionarissen bij de educatiebureaus van respectievelijk de Her-

vormde en Gereformeerde Kerken in Nederland. Deze brachten mij in contact

met ruim 20 plaatselijke centra voor vorming en toerusting. Via deze laatste

kwam ik al snel in contact met een aantal pastores die de cursus wilden uitvoe-

ren. Zij hebben 5 groepen samengesteld. Binnen de Rooms Katholieke Kerk

verliep de werving als volgt. Drie Diocesane Pastorale Centra reageerden snel en

gaven adressen door. Een Bisdom reageerde ook na een tweede contact niet. Een

ander Diocesaan Pastoraal Centrum wilde in eerste instantie om redenen van

privacy geen namen doorgeven. Ook een gesprek in een later stadium leverde

geen resultaat op. Van de vier reagerende bisdommen kreeg ik aanvankelijk in

totaal 25 namen van functionarissen. A1 deze mensen is een proefproject toege-

zonden. Uiteindelijk hebben slechts twee pastores een groep samengesteld. Via

persoonlijk contact zijn nog enkele pastores gevonden: een pastor heeft twee
cursusgroepen begeleid en twee pastores hebben ieder een groep samengesteld.

In totaal hebben 10 pastores (5 R.K. en 5 Prot.) 11 groepen samengesteld en

begeleid, met 107 deelnemers.
De redenen die de pastores aangaven waarom zij van deelname afzagen zijn

nogal divers. Men vond het project interessant en belangrijk maar het paste niet

in het eigen programma, men gaf aan het al te druk te hebben. Enkele pastores

zijn bezig geweest een groep te vormen maar dat is niet gelukt. Ook gaven

pastores aan de benadering van het curriculum te cognitief, te moeilijk, te theolo-
gisch, te weinig op de ervaring van de cursisten gericht te vinden. Een uitspraak

van een van de pastores luidt-. `Het is te moeilijk voor de mensen van mijn pa-

rochie; daar zijn zij niet op deze manier mee bezig'.
Via de pastores zijn ook deelnemers aan de controlegroep geworven. Hier gaat

het niet om zogenaamde wachtkamergroepen, die eventueel in een later stadium
aan de cursus zouden deelnemen, maar om losse individuen die alleen gevraagd
werden om de vragenlijsten in te vullen. Dit leverde 150 deelnemers aan de

controlegroep op die de voormeting hebben ontvangen.
Beide groepen werd een voormeting voorgelegd. Dit leverde 189 ingevulde

voormetingen op (107 voor de experimentele groep en 82 voor de controlegroep,

dit is een respons op de eerste vragenlijst van 54~Io). Van de controlegroep ble-

ken slechts 38 deelnemers bereid de tweede vragenlijst te ontvangen. Bij de

nameting waren er van de experimentele groep 94 ingevulde vragenlijsten en bij

de controlegroep IS ingevulde vragenlijsten. Dat de uitval bij de controlegroep
groot is heeft met verschillende zaken te maken. De deelnemenden konden hun

voormeting in een antwoordenvelop terugzenden en daar moesten zij hun naam

en adres bij vermelden om ook de tweede meting te ontvangen. Wellicht dat dit

een inbreuk op de privacy was of wellicht ook dat de eerste vragenlijst enigszins

afschrikkend heeft gewerkt. Een aantal deelnemenden gaf dit laatste bij terug-

zending wel aan. Met name de cognitieve vragen zijn nogal moeilijk en uiteraard

alleen bedoeld om na deelname aan de cursus gemakkelijk beantwoordbaar te

zijn. Nogal wat deelnemenden stuurden dit deel van de lijst onvolledig ingevuld
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terug. Na aanmaning hebben nog 15 deelnemers aan de controlegroep hun name-
ting teruggezonden, zodat de controlegroep uit 30 (is een respons van 20qo)
respondenten bestaat. Uiteindelijk leverde de experimentele groep 94 complete
sets voor- en nametingen op en de controlegroep 30.

Voor de survey bestaat de steekproef uit alle deelnemers aan experimentele en
controleconditie die de voormeting hebben ingevuld. Dat is het totaal van 189
respondenten.

De cursussen zijn gegeven in voor- en najaar 1995. De pastores zijn niet
uitdrukkelijk geïnstrueerd voor het begeleiden van de groepen. De reden hier-
voor ligt in de opzet van het treatment. Van de deelnemers werd verwacht het
uitgebreide cursusboekje zelfstandig thuis door te nemen. Zo was het boekje ook
opgezet: een uitgebreide leestekst voorzien van verwerkingsopdrachten. De kern
van de leerstof werd steeds schematisch in het boekje opgenomen, waardoor snel
van de stof kennis genomen kon worden. De bijeenkomsten hadden tot doel
onduidelijkheden in het boekje aan elkaar te verduidelijken, maar vooral was het
doel van de bijeenkomsten de persoonlijke verwerking in de interactie en com-
municatie met de andere deelnemers. Daarvoor waren in de handleiding voor de
pastorlbegeleider methodische suggesties en alternatieve teksten opgenomen.
Deze bedoeling is door de pastores~begeleiders steeds goed begrepen. Dit bete-
kende dat de bijeenkomsten nogal divers van vorm zijn opgezet maar dat wel het
boekje steeds als uitgangspunt is genomen.

2.2 Beschrijving van de steekproef respondenten

Aan de hand van de achtergrondgegevens geef ik een schets van de deelnemers
aan het onderzoek. Ik neem daarvoor de totale surveysteekproef (zie voor de
schaalconstructies en de scores op de onderzoeksvariabelen de bijlagen 8 en 9).

Tabel 1: Vergelijking van enkele demografische kenmerken van kerkelijke
vrijwilligers

Schol Vos Sie- Van Van Van Bernts V.d.
ten sen me- Knippen Gerwen Iersel 1998 Tuin
1978 1985a rink berg 1990 1993 1995

1987 1987
vrou- 58oIo 88010 71oIo 67oIc 70010 56r'lo 60oIo ó6010
wen
leeftijd 40 50 46 ~40 52 50 SSf 59

~HAVO - 61oIo 70oIo ~40010 42oIo 56oIo 30oIo 72oIo

CDA - 53oIo 57010 44010 72010 36~10 60a1o 35010
PvdA 18oIo 13oIo - 12oIo 2601o Solo 15010
Gr.Li - 2ol0 15oIo 22oIo 6010 29oIo Salo 21010
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Ik spreek in het volgende over de respondenten als vrijwilliger. De term vrijwil-

liger neem ik daarmee hier nogal ruim. In strikte zin is de vrijwilliger iemand die

... enigszins permanent een of ineer taken vervult binnen de parochie, zonder

daarvoor bezoldigd te worden' (Scholten~SpruiWan Hemert 1978, 14). Deelne-

men aan deze cursus kan niet gezien worden als het vervullen van een taak. Het

is echter wel zo dat het merendeel van de deelnemers (66qo) als vrijwilliger in de

kerk werkzaam is. Vandaar dat ik de vergelijking van de cursisten met de vrij-

willigers wel kan maken. Eerst bekijk ik de feitelijke demografische achter-

grondgegevens. Wat valt dan op? Zie tabel 1.
Het aantal vrouwen is bijna twee keer zo groot als het aantal mannen. Dit

komt overeen met de verdeling binnen de hele groep kerkelijke vrijwilligers

waar het aandeel van vrouwen bij de meer uitvoerende taken steeds groter wordt.

Een onderzoek van het KASKI uit 1977 constateert al een toename tussen 1971

en 1977 (ScholtenlSpruiWan Hemert 1978). In het onderzoek van Vossen

(1985a) is het aandeel vrouwen dat deelneemt aan een cursus over rouwbegelei-

ding in vergelijking met de andere onderzoeken uitzonderlijk groot (88 ~lo). In

het onderzoek van het KASKI van 1998 wordt geconstateerd dat vrouwen

oververtegenwoordigd zijn op de inhoudelijke terreinen van het kerkelijke

vrijwilligerswerk, zoals catechese en diaconie (Bernts 1998).

De gemiddelde leeftijd van de deelnemers is 59 jaar. De jongste is 25 en de

oudste is 83 jaar. In een onderzoek onder vrijwilligers van Scholten uit 1978 is

de leeftijdsgroep van 25-54 jaar de grootste (75qo) en is slechts 17oIo boven de 55

jaar. Nu 20 jaar later vermeldt het recente onderzoek van het KASKI uit 1998

onder vrijwilligers dat 52qo ouder is dan 55 jaar. De oorzaak wordt gezocht in

het feit dat vrijwilligers lang actief blijven en dat de instroom van de laatste jaren

voor de vergrijzing gezorgd heeft: 27oIo van de instroom is 55 jaar of ouder.

De deelnemers zijn relatief hoog opgeleid: 72qo geeft aan een opleiding

tenminste op HAVO niveau te hebben afgesloten. Ook dit komt overeen met het

beeld van de kerkelijke vrijwilliger uit andere genoemde onderzoeken. Uiteraard

is gezien de leeftijdsopbouw een groot percentage deelnemers gepensioneerd

(40 oIo 65 plussers) of inet de VUT. Slechts 27 oIo geeft aan een baan te hebben.

Verder werkt 24 oIo in de eigen huishouding, hetgeen ook niet verwonderlijk is

gezien het grote aandeel van vrouwen in de steekproef. Bij deze groep vrouwen

van deze leeftijd is de emancipatie op dit terrein kennelijk nog niet ver gevor-

derd.
Bijna 4001o heeft (had) een baan in de verzorgende sector (maatschappelijk werk

en verpleging); 30qo is (was) werkzaam in het bedrijfsleven en 16qo staat (stond)

in het onderwijs. Overigens is het opvallend, gezien het onderwerp, dat niemand

uit de agrarische sector afkomstig is. Dit kan niet verklaard worden uit de urba-

nisatiegraad, omdat de cursus vooral in kleine stedelijke kernen is gegeven.

Vervolgens een aantal meer affectieve aspecten van de steekproef. Het over-

grote deel van de respondenten is lid van een kerk (95 ~lo). De katholieken zijn

in de meerderheid (59qo). Voor het overige gaat het om leden van de Hervormde

en Gereformeerde Kerken. Daarbij geven ook deelnemers aan lid te zijn van een
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Samen Op Weg gemeente (4qo) of van overige kleinere kerkgenootschappen
(samen 2.Sqo). Dit komt overeen met de verwachting gezien de herkomst van de
geworven pastores en groepen. De steekproef is redelijk actief in de eigen kerk:
8101o gaat geregeld naar de kerk, 66~Io doet geregeld vrijwilligerswerk, 38qo leest
geregeld in de bijbel (dit betreft hoofdzakelijk de protestantse deelnemers).

De politieke kleur van de deelnemers in mijn onderzoek is wel afwijkend van
wat in andere onderzoeken blijkt: 21.2qo zegt op Groen Links te stemmen en
15.3010 op de Partij van de Arbeid. Slechts 34.9qo stemt op het CDA. In de
andere in tabel 1 genoemde onderzoeken zijn de CDA stemmers veel duidelijker
in de meerderheid. De verklazing voor het hoge aantal Groenl.inks stemmers is
vooral te zoeken in het specifieke onderwerp: milieuproblematiek. GroenLinks
blijkt uit de programmavergelijking van de verkiezingen van 1998 de meest
groene partij te zijn. Kennelijk trekt dit onderwerp vooral mensen die er al enige
band mee hebben. Ruim 38qo geeft aan dit een belangrijke overweging te vin-
den bij de keuze van een politieke partij. Ten tijde van het onderzoek was
GroenLinks duidelijk bij het electoraat in de lift, bij de verkiezingen in 1998
behaalde de partij 11 zetels: 53 qo vindt dat de partij genoeg aandacht aan het
milieu besteedt. Een ondersteuning voor de verklaring van de politieke voorkeur
vind ik ook in het gegeven dat de deelnemers redelijk veel met de problematiek
bezig zijn. Men praat erover: 73~Io thuis, 89qo met vrienden en kennissen, in de
kerk wat minder: 56~Io. 48qo leest ook nog regelmatig over de problematiek.
Deze actieve betrokkenheid bij het milieuprobleem blijkt ook uit het gegeven
dat 24~Io wel eens aan een milieudemonstratie heeft deelgenomen, dat ruim 40qo
van een milieuorganisatie lid is en dat bijna 30~Io ooit in een milieuactie heeft
geparticipeerd. Hiermee hangt ook samen dat 64~Io zegt hinder te hebben van
milieuproblemen thuis. Bij Nelissen (1987) is dat slechts 23.6~10. Het getal voor
hinder op het werk is veel lager, maar dat hangt samen met het feit dat voor
velen werk niet meer van toepassing is. Wellicht is de respondentengroep er ook
meer alert op. Toch ziet maaz 19qo het milieuprobleem als het hoofdprobleem
van onze tijd. Voor 56qo behoort het milieuprobleem wel tot de drie belangrijk-
ste problemen van onze tijd. Andere problemen die men als belangrijkste noemt
zijn o.a.: egoïsme (25qo), armoede (13oIo) en oorlog (llqo). Bij Nelissen, en dat
is in 1987, ziet 38.6qo de werkloosheid als probleem nummer één (in dit onder-
zoek is dat maar 7qo); milieuverontreiniging is dat voor 22qo, de bewapening
voor 14qo en de criminaliteit voor ll~lo (hier 3ol0). Onder de drie belangrijkste
problemen wordt de milieuverontreiniging bij Nelissen in 1987 wel het vaakst
genoemd, door 62qo.

De deelnemers zoeken de hoofdschuld van de milieuproblematiek vooral bij
zichzelf (74qo) en niet zozeer bij overheid of industrie - in het onderzoek van
Nelissen is dit 41010 - terwijl de industrie door 49qo als schuldige gezien wordt.
Tegelijk vindt men dat de overheid de industrie (vindt 77~Io) te weinig en de
gewone burgers (vindt 70~Io) te weinig stimuleert tot gedragsverandering. En dit
ondanks de vele `postbus 51 spotjes' voor radio en TV! Maatschappelijke ve-
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randeringen dienen volgens 78.SoIo niet revolutionair maar allengs te verlopen;

bij Nelissen is dat 80.9oIo.
Een volgend aspect van de profilering van de onderzoekssteekproef is de

wereld- en levensbeschouwing. Het betreft de algemene waardeoriëntaties, het

geloof in God, de saillantie van levensbeschouwing en de vraag naar zin. Ik heb

de door FellinglPeterslSchreuder (1987) geconstrueerde factoren gebruikt en

voor de steekproef berekend. Dit levert het volgende beeld op. Twee waarden
komen sterk naar voren. Dat de steekproef redelijk maatschappijkritisch zou

denken ligt voor de hand. Op een schaal van 1-5 scoort de steekproef 3.51.

Tegelijk hecht de steekproef aan eigen huis en haard: de waarde burgerlijk
familiarisme scoort zelfs iets hoger 3.54. Levensbeschouwing en geloof zijn

voor de steekproef belangrijk voor het dagelijkse leven, zowel in het algemeen -

3.98 - als voor de houding ten opzichte van de natuur in het bijzonder - 3.85.
Kan hun geloof in God vooral als transcendent gekarakteriseerd worden - the-

isme 3.82 op een schaal van 1-5 -, de zin van het leven zoeken zij toch eerder in

het leven zelf, door er wat van te maken - 3.53 op een schaal van 1-5.
Het laatste aspect van de profilering heeft betrekking op de wijze waarop over

natuur en milieu en het omgaan ermee gedacht wordt en hoe in het verlengde

daarvan gehandeld wordt. Hiervoor heb ik verschillende bestaande instrumenten
gebruikt en voor het terrein van het levensbeschouwelijke, de ecologische

waardeoriëntatie, een nieuw instrument ontwikkeld. Omdat ik de bestaande

instrumenten niet zonder meer heb overgenomen, juist vanwege het eigen ont-

wikkelde instrument en vanwege het specifieke kerkelijke karakter van mijn

steekproef geef ik eerst een verslag van de statistische analyses die verricht zijn
om te komen tot schalen.

De eerste analyse betreft het milieubesef van de steekproef (zie tabel 2). Deze

wordt gemeten met behulp van drie deelschalen: actiebereidheid, offerbereid-
heid en houding. De actiebereidheidschaal bestaat uit 9 items. Factoranalyse op

de items levert - na weglating van een item, dat door zijn formulering eerder

offerbereidheid meet - de volgende gegevens op: Eigen value 3.32; verklaarde
variantie 46.1; factorlading ~.37 en alpha .78. De offerbereidheidschaal bestaat

uit 6 items. Factoranalyse levert, na weglating van 1 item, dat niet eenduidig de

offerbereidheid meet, de volgende gegevens op: Eigen value 2.47; verklaarde
variantie 49oIo; factorlading ~.55 en alpha .73. Het derde aspect van het milieu-

besef is de houding natuurlijk leefmilieuschaal. Deze schaal bevat 9 items en

heeft de volgende kenmerken: Eigen value 5.08; verklaarde variantie 57~Io;

factor lading ~.35 en alpha .90. Ik heb deze drie deelschalen, zoals bedoeld en

door Van der Meer en Nelissen in hun onderzoeken toegepast, als één schaal

gehanteerd: het milieubesef (empirische kenmerken: Eigen value 6.65; verklaar-

de variantie 35oIo; factor lading ~.23; alpha .89.)
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Tabel2: Milieubesef

V.d.Tuin
n-189
1995

Socon
1985
n-1511

Socon 1990
n-1040

Nelissen
1987

1 zeer weinig milieubesef O.Oolo 36.6oIo 208 0.2010

2 weinig milieubesef l.l~la 6.3qc

3 noch weinig~noch veel
milieubesef

21.SoIo 23.4010 25.4oIc 55.9qo

4 veel milieubesef 71.8~0 18.3010 24.9010 33.8~Io

5 zeer veel milieubesef 6.SoIo 21.7010 28.9qo 3.7qo

Hoe staat het nu met het milieubesef van de steekproef? Evenals Nelissen heb ik
de scores in vijf klassen opgesplitst: 1 zeer weinig milieubesef; 2 weinig milieu-
besef; 3 noch weinig~noch veel milieubesef; 4 veel milieubesef; 5 zeer veel
milieubesef. De scores van de onderzoeksgroep zijn vergeleken met Nelissen
(1987) en het Socon onderzoek uit 1985 en 1990 (bron: EsterlSeuren~Nelissen
1994). Duidelijk is - en dat was te verwachten, omdat men zich voor de cursus
had aangemeld - dat het milieubesef van mijn steekproef afwijkt. Het is bedui-
dend groter dan dat van het merendeel van de Nederlanders, zoals blijkt uit de
andere in tabel 2 genoemde onderzoeken.

Naast het milieubesef zijn nog drie andere achtergrondfactoren onderzocht.
Dit zijn de verantwoordelijkheid die men persoonlijk voelt voor de zaak van de
milieubescherming, de machteloosheid die men structureel bovenpersoonlijk en
persoonlijk voelt om iets aan het probleem te doen en het perspectief dat men
ondanks de milieuproblemen toch heeft op een goede toekomst (zie tabel 3).

Tabel3: Milieuachtergrond

milieumachteloosheid bovenpersoonlijk 2.96

milieumachteloosheid persoonlijk 2.67

verantwoordelijkheid 3.70

toekomstperspectief 2.48
(range 1 weinig - 5 veel) n-189
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De deelnemers aan het onderzoek voelen zich niet erg machteloos 2.67 (5 - zeer

machteloos) met betrekking tot het probleem als zodanig, hoewel niet veel,

menen zij er toch wat aan te kunnen doen, persoonlijk wat meer dan structureel.

Men ziet daarentegen toch niet erg veel toekomstperspectief 2.48 (5 - veel

perspectief), men is eigenlijk nogal somber gestemd over wat hun handelen

uithaalt. Zij hebben niet veel vertrouwen in het vinden van een echte oplossing.

Toch blijft men erbij dat men verantwoordelijk is 3.70 (5 - zeer verantwoorde-

lijk), want hoe kan het anders?
Een volgende reeks gegevens heeft direct betrekking op het handelen ten

aanzien van de natuur: de zogenaamde Ajzen~Fishbein items. Op welke wijze

vinden de deelnemers dat gehandeld moet worden wil er iets van milieubescher-

ming terechtkomen? Welke waardering geven zij aan de doelen van milieuhan-

delen (waarde), welk handelen is in hun ogen effectief om die doelen te berei-

ken (`belief'), de attitude (waarde X`belief'), wat vindt men belangrijk zelf te

doen (handelingsintentie) en wat doet men feitelijk (handelen)? Hiervoor zijn de

volgende schalen geconstrueerd (zie bijlage 8).
- Waardering doelen milieuhandelen (waarde). Wat willen mensen met hun

handelen bereiken en welke waardering geven zij aan deze doelen? De volgende

doelen zijn voorgelegd: besparing van grondstoffen, het behoud van gezonde

lucht, schoon water, schone bodem, het in standhouden van de natuur en het

overleven van planten en bomen en dieren. Dan blijkt dat de gemiddelden erg

hoog zijn: gezonde lucht en schoon water 4.74; het behoud van bomen en dieren

4.53. Uit de items is een nieuwe variabele samengesteld. De statistische kenmer-

ken uit een componentenanalyse zijn: Eigen value 4.84; verklaarde variantie

69010; factorlading ~.69 en alpha .92. Op grond van deze kenmerken is deze
samengestelde variabele binnen het model als de variabele waarde gehanteerd.

Op een range van 1-5 is de gemiddelde score voor de hele steekproef 4.60; men

hecht grote waarde aan het behoud van het natuurlijk leefmilieu.

- Inschatting effectiviteit milieuhandelen (`belief'). Hier gaat het om de inschat-

ting die respondenten maken over de effectiviteit van bepaald milieuvriendelijk

handelen om het doel - behoud van het natuurlijk leefmilieu - te halen. De

schaal bestaat uit 19 items, die ieder de opvatting over de effectiviteit van een

bepaald milieuhandelen meten. De handelingen lopen van selectief autogebruik,

via bewust kopen en bewust afval weggooien naar energiebesparing. Het meest

effectief vindt men het kopen van een CFK vrije koelkasUdiepvries: 3.98; zelf

de flessen vullen bij de slijter vindt men het minst effectief: 3.38. Groenten en

fruit zonder bestrijdingsmiddelen kopen, letten op energieverbruik van elektri-

sche apparaten, selectief autogebruik, kringlooppapier gebruiken en het weige-

ren van reclamefolders scoren verder hoog in effectiviteit. Op de paden blijven

in de natuur, carpoolen, weigeren plastic tassen gebruiken scoren meer aan de

onderkant. Gemiddeld genomen vindt men de genoemde verschillende vormen

van milieuvriendelijk handelen een reële bijdrage aan het behoud van het na-

tuurlijk leefmilieu.
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- Intentie tot milieuhandelen. Hier is de deelnemers gevraagd of inen milieu-

vriendelijk handelen als bijdrage aan het behoud van het natuurlijk leefmilieu

belangrijk vindt. Daarbij ga ik ervan uit dat, wat men belangrijk vindt, men ook

intendeert te doen. Deze schaal is eveneens opgebouwd uit 19 items, omdat het

hier om hetzelfde handelen gaat als in de variabele `belief'. De intenties tot

bepaald milieuvriendelijk handelen zijn nogal uiteenlopend. Autorijden wil men

wel wat bewust doen, ook de aanschaf van energiezuinige apparatuur wil men

wel overwegen, maar als het gaat om handelingen die het comfort vermindert,

dan is de intentie wat geringer: de verwarming zet men niet graag lager. Over

het geheel genomen is er een duidelijke intentie tot genoemde vormen van

milieuvriendelijk handelen aanwezig.
- Milieuhandelen. Hier is gevraagd aan te geven in welke mate men milieuvrien-

delijk handelt. Weer is de schaal uit 19 items opgebouwd, die genoemde hande-

lingen meten. Het meest zegt men zijn oud papier apart te bewaren, maar men

gebruikt betrekkelijk weinig kringlooppapier, men gebruikt de auto selectief,

maar carpoolt niet veel, reist wel veel met het openbaar vervoer. Het minst vult

men zijn flessen bij de slijter, maar dat was men ook al niet zoveel van plan. De

cijfers geven aan dat men zegt gewoonlijk milieuvriendelijk te handelen.

Tabel 4: Scores affectieve schalen

x SD

antropocentrisme filosofisch 2.41 .97

antropocentrisme theologisch 3.06 .97

antropocentrisme 2.79 .87

ecocentrisme filosofisch 4.15 .50

ecocentrisme theologisch 3.89 .64

ecocentrisme 3.97 .50

range 1-5; n-189

Tot slot van de gegevens die het profiel tekenen van de onderzoeksgroep: de

levensbeschouwelijke component - de milieuwaardeoriëntaties. Hoe waarderen

de deelnemers mede vanuit hun levensbeschouwing, de natuur in relatie tot de

waarde die zij aan de mens toekennen en welke norm voor het omgaan met de

natuur hanteren zij? De schalen die deze waarden meten zijn geconstrueerd aan

de hand van de concepten van de in hoofdstuk II beschreven waardeoriëntaties.

De waarden zijn langs twee dimensies te onderscheiden: een filosofische en een

theologische, en bevatten drie concepten: opvatting mens, opvatting natuur,

opvatting norm voor het omgaan met de natuur. In het begin van dit hoofdstuk
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is de operationalisering van dit insirument beschreven (1.2.1). Voor het levens-
beschouwelijk aspect van het ecologisch profiel van de respondenten is het
slechts van belang na te gaan in welke mate de respondenten antropocentrisch
enlof ecocentrisch denken, en vervolgens dezelfde vraag toe te spitsen op de
bijbels levensbeschouwelijke invulling ervan. Er zijn 6 schalen geconstrueerd
(zie bijlage 8). De geconstrueerde empirische schalen bevatten niet alle items
van de theoretische schalen. Op grond van de analyses zijn twee items uitgeval-
len. Van de geconstrueerde schalen heeft alleen de schaal ecocentrisme filoso-
fisch een lage betrouwbaarheid (zie tabel 4).

De steekproef denkt duidelijk meer ecocentrisch dan antropocentrisch. De
spreiding bij het ecocentrisme is ook duidelijk kleiner. Alleen wanneer het
antropocentrisme theologisch ingevuld wordt dan is de score wat hoger. Kenne-
lijk is de verwijzing naar God een sterke impuls om de eigen houding te bepa-
len.

Samenvattend: in het voorgaande is een profiel gegeven van de steekproef.
De deelnemers aan het onderzoek zijn 55-plussers, die op Groen Links stem-
men, hoog opgeleid zijn, zeer kerkbetrokken, en zeer milieubewust; zij zijn
bezorgd om hun leefmilieu, doen er actief iets aan, maar zijn niet erg optimis-
tisch over de toekomst; milieu is niet hun enige en belangrijkste probleem; zij
denken ecocentrisch. Deze feitelijke samenstelling van de steekproef roept
onmiddellijk de vraag op of er bij deze groep nog wel sprake kan zijn van ve-
randering op affectief en attitudinaal vlak. Zijn mensen die zo uitgesproken zijn
in hun milieubetrokkenheid nog wel tot leren in s[aat? Biedt het curriculum hun
nog de mogelijkheid tot cognitieve herstructurering van hun denken en tot
affectieve dynamisering van hun opvattingen? Is de relatie tussen hun geloven
en hun milieupraxis nog wel te versterken? Is hun spiritualiteit niet al uitge-
groeid? In het volgende wordt op deze vragen ingegaan.

3 De resultaten op de onderzoeksvragen

In het volgende geef ik de resultaten van het onderzoek voor de beide empiri-
sche onderzoeksvragen afzonderlijk weer. In hoofdstuk VI wordt op de resulta-
ten gereflecteerd en wordt de theoretische onderzoeksvraag aan de orde gesteld

3.l Vraag 1: Het attitude-intentie-handelingsmodel

De eerste onderzoeksvraag luidt als volgt: Welke is de relatie tussen de levens-
beschouwelijke ecologische waardeoriëntaties en de attitude tot milieuhande-
len, respectievelijk de intentie tot dit handelen, respectievelijk dit handelen?
Voor het beantwoorden van deze vraag is het model van de `theory of reasoned
action' van Ajzen~Fishbein gebruikt. De gegevens van de gehele steekproef.
omvattende alle respondenten (n-189), die bij de voormeting een vragenlijst
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hebben ingevuld, zijn hiervoor geanalyseerd. Het model is in hoofdstuk III
besproken. De constructie van de verschillende variabelen is eerder in dit hoofd-
stuk V uitvoerig besproken (par. 1.2.1). Op de eerste plaats is gekeken naar de
relaties tussen de verschillende componenten van het model, hiervoor zijn de
correlaties uitgerekend (zie tabel 5).

Tabe15: Correlaties binnen Ajzet~Fishbein model

waarde belief attitude
(~wxb)

intentie handelen

antropocentrisme n.s. n.s. n.s. -.259~`~` -.175~`

antropo. filosof. n.s. n.s. n.s. -.244~`~` n.s.

antropo.theol. n.s. n.s. n.s. -.185~` n.s.

ecocentrisme .279~~` .210~~` .294~`~ .194~`~- n.s.

ecocent. filosof .339~`~` .349~`~ .412~`~ n.s. n.s.

ecocent.theol. .219~`~` n.s. .221~`~ .241~`~` n.s.

waardeorient. fil n.s. . 184~` .171~ n.s. n.s.

waardeorient.theol n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

waardeoriëntaties n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

waarde -- -- .658~`~` .326~~` .212~`~`

belief -- -- .930~`~` .495~~` .338~`~`

attitude (~wxb) -- -- -- .579~`~` .330~~`

intentie -- -- -- -- .478~`~
~` Con-elatie is significant op het 0.05 niveau (2-tailed).
~`~ Correlatie is significant op het 0.01 niveau (2-tailed).
n-189

Ik geef hier de resultaten van de analyses weer, waarbij de samengestelde facto-
ren zijn gehanteerd. Er is in eerste instantie geen toespitsing gemaakt op een
bepaalde handeling. De cijfers van de correlaties tussen de verschillende compo-
nenten binnen het model liggen in vergelijking met de correlaties die in ander
onderzoek met het AjzenlFishbein model berekend zijn, gemiddeld aan de
onderkant. Op verschillende plaatsen zijn overzichten van deze cijfers gegeven:
bij Ajzen (1988) liggen de correlaties van intentielltandelen 0.72 x0.96 en van
attitudelintentie 0.50~~0.81 en bij Ajzen (1991) intentielltandelen 0.25x0.84
en attitudelintentie. Overigens zijn niet altijd de correlaties even hoog; lagere
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correlaties zijn te vinden in onderzoek naar gezondheid gerelateerd handelen:
correlatie attitude~intentie 0.10~~0.68 en intentie~handelen 0.25~~0.72 (Go-
din~I{ok 1996). De correlatie tussen intentie en handelen geeft aan dat milieu-
handelen in relatief hoge mate samenhangt met de belangrijkheid die men er aan
toe kent: handelen hangt samen met de intentie tot dit handelen, en deze intentie
hangt samen met de attitude ten aanzien van dat handelen. Ook in dit onderzoek
bewijst het model van Ajzen~Fishbein dat de samenhang tussen attitude en
handelen helder in kaart is te brengen.

In dit onderzoek is aan het model een factor toegevoegd: de levensbeschou-
welijke component. De veronderstelling was dat deze levensbeschouwelijke
component correleert met de waardefactor van de attitude. Immers het is te
verwachten dat de waardering van milieudoelen mede zal gebeuren op grond
van levensbeschouwelijke opvattingen. Wat men over de verhouding van de
mens ten opzichte van de natuur denkt zal, zo is de veronderstelling, zich weer-
spiegelen in de mate waarin men het behoud van de natuur belangrijk vindt.

De analyse wijst uit dat er een duidelijk onderscheid is tussen het antropocen-
trisme en het ecocentrisme. Het antropocentrisme heeft geen enkele significante
correlatie met de factoren `belief', waarde en attitude van het model. Wel zijn er
significante correlaties met intentie, waarbij de filosofische invulling iets sterker
correleert, en handelen. Antropocentrisme is veel directer met handelen gecorre-
leerd dan ecocentrisme. Deze correlaties zijn daarbij wel negatief. Dat wil zeg-
gen dat antropocentrisch denken eerder met een milieuonvriendelijke intentie tot
handelen, respectievelijk met milieuonvriendelijk handelen samenhangt.

Voor het ecocentrisme daarentegen zijn veel correlaties significant en posi-
tief. Volgens de verwachting is de correlatie het hoogst met waarde en attitude,
maar is er ook een relatief hoge correlatie met de intentie en met het handelen.
Ook hier weer correleert de filosofische invulling sterker met de factoren dan de
theologische invulling. Ecocentrisch denken hangt samen met een milieuvrien-
delijke attitude ten aanzien van milieuhandelen, respectievelijk de intentie tot
dat handelen. Wanneer de oriëntaties niet onderscheiden worden naar ecocen-
trisme en antropocentrisme, dan valt op dat ook hier de filosofische invulling
correleert met `belief' en attitude.

Vervolgens heb ik de berekeningen toegespitst op de concrete handelingen.
Het achterliggende principe van het model van AjzenlFishbein is immers dat,
wanneer de componenten van het model geformuleerd worden bij zo concreet
mogelijk handelen, de correlaties tussen de componenten sterker zullen zijn. (In
bijlage 11 zijn de cijfers te vinden voor afzonderlijk handelingen). Deze cijfers
vertonen een gevarieerd beeld: er is een duidelijk onderscheid per handeling. De
cijfers hebben betrekking op de correlaties van de waardeoriëntaties met de
attitude, de intentie en het handelen. Bij alle handelingen zijn de correlaties
binnen het model (attitude-intentie-handelen) significant. Ook voor elke afzon-
derlijke handeling geldt dus, dat het handelen samenhangt met de intentie, welke
samenhangt met de attitude. Ook de waardeoriëntatie ecocentrisme correleert
steeds significant positief inet de attitude. Alleen voor een beperkt aantal hande-
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lingen is er ook een correlatie met de handelingsintentie en het handelen. Ook
hier blijkt weer dat het antropocentrisme geen significante (met een uitzonde-
ring) positieve correlaties heeft met componenten van het model. Slechts in een
enkel geval is er een negatieve significante correlatie gevonden tussen antropo-
centrisme en handelen. Dit bevestigt het beeld dat antropocentrisch denken, ook
al is dat inclusief, nog niet direct samenhangt met milieuvriendelijk handelen en
dat het wel direct gecorreleerd is aan het handelen.

Om een duidelijker beeld te krijgen van de invloed van de waardeoriëniaties
op attitude en handelen heb ik ook gekeken naar de correlatie van de andere
achtergrondvariabelen met het model. Uit de cijfers van tabel 6 valt af te lezen
dat van de achtergrondvariabelen de milieu gerelateerde variabelen allemaal
correleren met de factoren van het model van Ajzen~Fishbein. Het sterkst corre-
leert het milieubesef. Machteloosheid met betrekking tot de milieuproblematiek
correleert negatief: zich machteloos voelen betekent eerder dat men zich maar
niet druk maakt over wat men doet. Het niet zien van enig toekomstperspectief
in de milieuproblematiek correleert eveneens negatief inet het handelen ten
aanzien ervan: het heeft toch geen enkel effect om iets te doen. De variabele die
betrekking heeft op de politieke opstelling correleert duidelijk: politiek bewust
kiezen werkt door in wat men doet. Deze correlaties hebben in bijna alle geval-
len betrekking op alle factoren van het model, zowel met de attitudinale als met
de gedragsaspecten ervan.

Opvallend is dat de algemeen geloof gerelateerde variabelen veel minder
correleren met de variabelen binnen het model. Variabelen als godsgeloof, zin in
het leven en kerkgang hebben weinig of geen correlatie met het handelen. De
variabele `lezen in de bijbel' is hierin een uitzondering. Wel is duidelijk dat,
wanneer men levensbeschouwing belangrijk vindt voor de eigen omgang met de
natuur, dit ook in de daden is te zien. Temidden van de algemene milieu gerela-
teerde achtergrondvariabelen nemen de twee milieu gerelateerde levensbe-
schouwelijke variabelen, i.c. het ecocentrisme een duidelijk eigen plaats in.
Ecocentrisme correleert in afnemende mate met de factoren attitude, respectieve-
lijk intentie en gedrag, zoals de theoretische veronderstelling was. Tussen de
algemene geloofsgerelateerde factoren nemen antropocentrisme en ecocentrisme
eveneens een eigen plaats in: zij hebben sterkere correlaties.
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Tabe16: Correlaties achtergrondvariabelen met attitude, intentie en handelen

waarde belief attitude intentie handelen

milieubesef .431~`~` .345~`~` .444~`~` .443~`~` .271~~`

milieumachteloosheid -.154~` -.149~` -.172~` -.246~`~` -.183~

toekomstperspectief -.206~~ -.225~`~` -.273~`~` -.266~`~` -.119~`

verantwoordelijkheid .167~` n.s. n.s. .302~`~` n.s.

praten over milieu .152~` n.s. .195~` .160~` n.s.

milieu belangrijkste pro-
bleem

n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

maatschappijkritisch .154~` .193~`~ .245~`~` .348~`~` n.s.

pol. partij keuze door
milieuoverwegingen

.307~`~` .216~`~` .300~~` .319~`~ .220~`~`

godsgeloof n.s. .194~`~` n.s. .200~`~` n.s.

saillantie levensbe-
schouwing voor omgaan
met de natuur

.255~`~` .206~` .286~`~` .272~`~` n.s.

bijbellezen n.s. .174~ .213~`~` n.s. .221~~

kerkgang n.s. .148~ n.s. n.s. n.s.

saillantie levensbe-
schouwing

.173~ .215~~` .285~`~ .320~~` n.s.

zin van het leven n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

maatschappij niet veran-
deren

n.s. -.226~` -.199~` n.s. -.271~`~`

transcendent godsgeloof .173~` n.s. .149~` n.s. n.s.

lid milieuvereniging .216~`~` n.s. n.s. .201~`~ .192~`~

deelname actiegroep .147 .187~` ?11~`~` .201~`~` .206~`~`
~` Correlatie is significant op het 0.05 niveau (2-tailed)
~`~` Correlatie is significant op het 0.01 niveau (2-tailed)
n-189

Een stap verder gaat de vraag in welke mate milieuhandelen verklaard kan
worden vanuit de levensbeschouwelijke overtuiging, i.c. het ecocentrisme. De
veronderstelling van de onderzoeksvraag is dat deze verklaring van het handelen
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verloopt via de (waardefactor van de) attitude. Geanalyseerd is welke verklaren-

de waarde de waardeoriëntaties hebben voor de waardecomponent van de attitu-

de en voor de attitude zelf. Er is een multiple regressie-analyse uitgevoerd op het

model. Dat wil zeggen dat in een eerste stap alle variabelen in een regressieana-

lyse zijn gebracht waarbij de handelingsfactor als afhankelijke variabele fung-
eerde. In een tweede stap is hetzelfde gedaan voor de handelingsintentie als

afhankelijke variabele, in een derde stap voor de attitude en in een vierde stap is

een enkelvoudige regressieanalyse uitgevoerd waarbij de waarde fungeerde als
afhankelijke variabele voor de beide waardeoriëntaties. Deze analyse levert de
volgende resultaten op: de verklaarde variantie in het handelen is R-.46;

n-189 (zie figuur 13).
De hoeveelheid verklaarde variantie van het handelen door de verschillende

onafhankelijke variabelen is niet erg groot, 21 olo, maar nog aanvaardbaar. De

bijdrage daarbinnen van de waardeoriëntatie ecocentrisme is 30~10. De bijdrage

van de intentie en de attitude is wel relatief hoog: respectievelijk 36oIo en 56qo.
Wanneer ik om de cijfers te kunnen vergelijken met andere onderzoeken de niet

aangepaste multiple correlatie-coëfficiënt R-.46 van dit onderzoek gebruik, dan

blijkt dat dit goed overeenkomt met de cijfers van onderzoeken die Ajzen weer-

geeft, daar ligt de R tussen .23 en . 84. In ieder geval komen de cijfers overeen

met de veronderstellingen die aan het model ten grondslag liggen. Het pad loopt

van milieuhandelen, via intentie, attitude en waarde terug naar de milieuwaarde-

oriëntatie, i.c. het ecocentrisme. Zoals uit de correlatieanalyse al is gebleken

levert alleen het ecocentrisme een verklaring op voor de waarde, het antropocen-

trisme geen enkele. Het antropocentrisme levert wel een directe verklaring op

voor de intentie (-.24). De bèta's binnen het model geven aan dat het model van
Ajzen~Fishbein een bruikbaar verklaringsmodel is voor milieuhandelen. De

toevoeging van een levensbeschouwelijke factor versterkt dit inzicht.
Als in de analyse de achtergrondvariabelen worden ingebracht wijzen de

cijfers uit dat van de achtergrondvariabelen het milieubesef de waarde het beste

verklaart (bèta .30). Het ecocentrisme blijkt temidden van de correlerende ach-

tergrondvariabelen als enige eveneens, in iets mindere mate, de waarde te
verklaren (bèta .22). Alle andere achtergrondvariabelen dragen verder niet

significant bij aan de verklaring van de waarde die men hecht aan milieudoelen.
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Figuur 13: Waardeoriëntaties - attitude - handelen.
R .46; N-189

w0
`
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3.2 Vraag 2:Het effect van het educatief treatment

De tweede onderzoeksvraag is een educatieve vraag en behelst de effectevalua-
tie van een bepaald curriculum. Zij luidt als volgr. Leidt een curriculum over
twee religieuze milieuwaardeoriëntaties tot een toename van begrip van, inzicht
in en toepassingsvaardigheden ten aanzien van die waardeoriëntaties; en leidt
het tot een interne dynamisering van de affectieve betrokkenheid op deze
waardeoriëntaties? Voor het antwoord op deze vraag zijn alleen de deelnemers
aan het experiment in de analyses betrokken: 94 deelnemers aan het treatment en
30 deelnemers aan de controlegroep. Het antwoord op deze vraag kan worden
gevonden door eenvoudig de resultaten op een cognitieve en affectieve vragen-
lijst in een voormeting vooraf aan het treatment en in een nameting afgenomen,
met elkaar te vergelijken en de scores van elkaar af te trekken; dat getal is de
leerwinst. Om de leerwinst ook als effect van het curriculum te kunnen aanmer-
ken is het echter noodzakelijk een aantal factoren te controleren. Daarom is er
gekozen voor een quasi-experimenteel design met controle groep. Een van de
factoren die het resultaat op de nameting kunnen beïnvloeden is de invloed van
de voormeting zelf. Dus moet het verschil van de scores op de voor- en name-
ting van de controlegroep nog eens afgetrokken worden van de verschilscore
van de experimentele groep op basis van de volgende formule: [02 (nameting
experimentele groep) - O1 (voormeting experimentele groep)] -[04 (nameting
controlegroep) - 03 (voormeting controlegroep)].

Om echter de scores van experimentele en controlegroep met elkaar te kunnen
vergelijken is het tevens van belang dat deze groepen op de achtergrondvariabe-
len niet sterk van elkaar verschillen. Daarbij dient ook gekeken te worden naar
de mate waarin de deelnemers aan de experimentele conditie inderdaad het
treatment gevolgd hebben, om na te gaan of de scores het effect van het treat-
ment zijn. Ook is het van belang de betrouwbaarheid van het meetinstrument te
toetsen. Dit is reeds eerder gedaan voor wat betreft de theoretische samenstelling
van de vragenlijst in de vorige paragraaf. Nu gaat het om de empirische be-
trouwbaarheid. Tot slot worden de effecten van het treatment op cognitief en
affectief niveau weergegeven.

3.2.1 Samenstelling van de onderzoeksgroep

Als verwacht wordt dat de achtergrondvariabelen van invloed zijn op het effect
van het treatment dan moet voor het juiste gebruik van de formule (02-01)-(04-
03) nagegaan worden in hoeverre de controle en de experimentele groep op de
achtergrondvariabelen van elkaar in belangrijke mate verschillen. Kan de con-
trolegroep inderdaad als controlegroep beschouwd worden? Alle relevante
achtergrondvariabelen zijn in deze analyse betrokken. De variabelen op interval-
niveau zijn in een T-test opgenomen en de andere variabelen in een X-kwadraat
toets. De groepen zijn in grootte nogal van elkaar verschillend (94 vs. 30). Uit
de toetsen blijkt echter dat beide groepen op de achtergrondvariabelen nauwe-
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lijks van elkaar verschillen. De experimentele groep heeft wat meer geregelde

kerkgangers (8óqo) dan de controlegroep (73qo). Vervolgens verschillen de

experimentele en de controlegroep op de scores op de voormeting. De controle-

groep heeft de voormeting beter gemaakt dan de experimentele groep: 43qo

goedscores tegenover 32~1o goedscores. Overigens komen deze goedscores

nauwelijks de gokkans te boven (25~Io is de gokkans, daarbij opgeteld 15qo

goedscore op basis van aanwezige kennis). Verderop moet nagegaan worden in

hoeverre deze variabelen invloed hebben op de scores op de nameting. Nu kan

gezegd worden dat beide groepen op bijna alle variabelen niet significant ver-

schillen, dus dat voorlopig de formule voor de effectscore van het treatment

geldigheid heeft.

3.2.2 Deelname aan het treatment

Tot de factoren die eveneens de scores op de eindtoets kunnen verklaren behoort

ook de wijze waarop men aan het treatment heeft deelgenomen. Gemiddeld

heeft men in totaal ruim 8 uur besteed aan de voorbereiding van de bijeenkom-

sten, dat is meer dan een uur per bijeenkomst. Dat is voor de te lezen tekst meer

dan voldoende. Een enkele deelnemer geeft aan slechts een uur te hebben ge-

bruikt, terwijl er ook deelnemers zijn die zeggen 50 uur besteed te hebben. De

grootste groep geeft aan een uur per bijeenkomst te hebben gelezen. De voorbe-

reiding is dus goed te noemen. Dit is een belangrijk gegeven omdat het treat-

ment sterk gebaseerd is op het lezen van het tekstboekje, met name op het punt

van het verwerven van kennis en inzicht. De deelname aan de bijeenkomsten is

vooral van belang voor de verwerking van de opgedane kennis door communi-

catie met anderen, hier staat vooral de affectieve doelstelling centraal. Het

treatment was bedoeld voor 5 bijeenkomsten. Het gemiddeld aantal bijeenkom-

sten waaraan men heeft deelgenomen is 5. Dat wil zegen 40oIo van de deelne-

mers heeft 5 bijeenkomsten gevolgd. Maar er zijn groepen geweest die 6 bij-

eenkomsten hebben gehad (27 ~Io van de deelnemers). 21~Io heeft 4 bijeenkom-

sten gevolgd en slechts 11 oIo heeft er minder gevolgd. Op grond hiervan mag

gezegd worden dat de deelname aan het treatment optimaal is geweest: 88~Io
heeft alle of op 1 na alle bijeenkomsten gevolgd. Verderop zal nagegaan wor-

den wat de invloed is van voorbereiding en deelname op de scores.

3.2.3 Betrouwbaarheid van het meetinstrument

In paragraaf 1.2 is het meetinstrument uitvoerig beschreven en is aan de hand

van enkele criteria de theoretische betrouwbaarheid en validiteit van het instru-

ment vastgesteld. Nu gaat het erom of het instrument ook empirisch valide en

betrouwbaar is. Ik ga achtereenvolgens in op het cognitieve en het affectieve

meetinstrument.
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Het cognitieve meetinstrument
Het eerste criterium is dat van de objectiviteit. Zijn de als juist beschouwde
antwoorden inderdaad juist? Dit is te bepalen aan de hand van de verhouding
tussen de a-waarde (foutscore, dus de score op de foutieve afleiders) en de p-
waarde (goedscore, dus de score op de enige beste afleider). In de nameting mag
geen a-waarde hoger zijn dan de p-waarde in de nameting. Dat zou betekenen
dat de foutieve afleiders te veel elementen van het goede antwoord bevatten of
dat de vraag gewoon te moeilijk is. Bij drie items is de a-waarde inderdaad
hoger dan de p-waarde (vraag 39, 47 en 48).

Dan is er het criterium van de specificiteit van het instrument. Wordt er ge-
toetst door het instrument wat uitsluitend door het volgen van het treatment
bereikt kan worden? De waarde die dit bepaalt is de p-waarde van de items op
de voormeting, de goedscore door het totaal van de experimentele en controle-
groep. Hoeveel deelnemers scoren goed op het item, terwijl zij nog geen onder-
wijs hebben ontvangen? De gemiddelde goedscore mag niet meer uitkomen
boven de toevalsscore dan 20~Io van het verschil tussen de toevalsscore en de
hoogstmogelijke score. In het geval van 4 keuze vragen is de hoogst mogelijke
score 1. en de toevalsscore .25 (De GrooWan Naerssen 1977, 34,46). De p-
waarde mag dan niet hoger zijn dan .40. Zeven vragen hebben een p-waarde
hoger dan .40. (vraag 38, 42, 44, 46xy, 54xy, 56xy, 59xy).

De betrouwbaarheid heeft ook betrekking op de nauwkeurigheid van de toets,
in hoeverre kan men staat maken op de scores in voor- en nameting: onderschei-
den zij tussen hen, die de cursus gevolgd hebben en bij wie dat niet het geval is?
Daarvoor kijk ik eerst naar de verschillen in voor- en nameting bij de controle-
groep. Hier is namelijk de verwachting dat er geen vooruitgang is, omdat er
immers geen treatment is geweest. Bij 6 items is er wel vooruitgang in de con-
trolegroep: deze vooruitgang loop van 4 tot 10 olo. Bij alle andere items is de
controlegroep gelijk gebleven of is er achteruitgang. In totaal is de controle-
groep achteruitgegaan in goedscores.

Een tweede invalshoek voor het bepalen van de betrouwbaarheid is de homo-
geniteit van het toetsinstrument. Correleert de afzonderlijke score op een item
met de totaalscore? Immers het instrument is gebaseerd op een samenhangend
geheel van concepten. Van de deelnemers mag verwacht worden dat cognitief
inzicht in afzonderlijke concepten overeenkomt met inzicht in het geheel van de
conceptuele structuur. Het getal dat dit aangeeft is de r„ -waarde. Deze mag niet
kleiner zijn dan .20. Daaronder is er geen sprake meer van een duidelijke corre-
latie tussen de afzonderlijke scores en de totaalscore. Analyse toont aan dat bijna
alle items significant correleren met de schaalscore (bijlage 12). Ook de alpha
van de cognitieve schaal geeft aan dat het instrument een betrouwbaar meetin-
strument is: .76.

De conclusie mag zijn dat de cognitieve schaal ook empirisch valide en be-
trouwbaar is om de effecten van het treatment te kunnen meten. Voor het hand-
haven van de items in het instrument stel ik als criterium dat, wanneer een item
aan twee of ineer empirische criteria niet voldoet, dit item uit het instrument
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verwijderd wordt. Alle items zijn echter in de schaal gehandhaafd, omdat di[
voor geen enkel item gold.

Het affectieve meetinstrument
Het meetinstrument dat hiervoor is ontwikkeld is al eerder besproken (par1.2.3).
Ook hierop zijn de criteria van De GrootNan Naerssen toegepast. Nu gaat het
om de empirische validering. Eerst de vraag of het instrument voldoende diffe-
rentieert, dat wil zeggen of er voldoende onderscheid is tussen de scores op de
antropocentrische en de ecocentrische items. De r;, -waarden - de correlatie
tussen de afzonderlijke items en de totaalscore op de beide schalen - van de
items zijn alle significant (0.01 level) en hoger dan .25 (zie bijlage 13). Dit
betekent dat het instrument voldoende homogeen is en voldoende differentieert.
Ook de betrouwbaarheid van het instrument is hoog: ecocentrisme: alpha is .82;
antropocentrisme alpha is .92. De conclusie mag zijn dat het instrument ook
empirisch voldoende betrouwbaar is.

3.2.4 Het cognitief effect

De uitkomst van de formule (02 nameting experiment - O1 voormeting experi-
ment) -(04 name[ing controlegroep - 03 voormeting controlegroep) is de vol-
gende (zie figuur 14).

Figuur l4: Cognitieve leerwinst

(Nmexp- Vmexp) - (Nmcon -Vmcon)

(02 - O1) - (04 - 03)

(. SO - .32) - (.38 - .43) - .23

Het percentage goedscores van de experimentele groep op de nameting is be-
trekkelijk laag. De vooruitgang van de experimentele groep is eveneens betrek-
kelijk gering, slechts 18oIo. maar omdat de controlegroep achteruit is gegaan
komt de totale leerwinst van het curriculum op 23qo toename in goedscores.

In hoeverre kan de uitkomst van deze formule nu inderdaad beschouwd
worden als het effect van het curriculum, en in welke mate is deze afhankelijk
van andere variabelen? Op de eerste plaats is gekeken of de scores op de voor-
en nameting bij de experimentele groep significant van elkaar verschillen: het
verschil tussen beide scores is significant op .000 niveau en de T-waarde is 9.27.
Het verschil kan dus verklaard te worden vanuit de experimentele conditie.
Vervolgens is gekeken naar de invloed van de achtergrondvariabele waarop
experimentele en controlegroep van elkaar verschillen, i.c. de score op de voor-

154



meting. Uit de regressieanalyse blijkt dat de voormeting een verklaring biedt
voor de score op de nameting (RZ adj. .27; bèta .35). Daarom is het effect van de
voormeting ook verrekend in de totale effectscore. Omdat beide groepen niet
verder van elkaar verschillen is niet meer gekeken naar de mogelijke invloed
van andere variabelen op de eindscore. De verklaring voor de eindscore kan dus
nu gevonden worden in de experimentele conditie, namelijk het al dan niet
gevolgd hebben van het treatment. De invloed van het curriculum op het cogni-
tief effect is .32. De eindscore kan bijgevolg beschouwd worden als het leeref-
fect van het curriculum: een toename in cognitieve goedscores van 23qo.

3.2.5 Het affectief effect

Het curriculum doelde op dynamisering van de attitude ten aanzien van twee
waardeoriëntaties, met name op de religieuze verwoording van deze. Dynamise-
ring betekent in deze dat er verschuivingen in de standpunten plaatsvinden,
zoals eerder aangegeven.

De eerste aanduiding voor de affectieve leerwinst is eveneens te meten met de
formule die bij de meting van de cognitieve leerwinst is toegepast: (02-01)-(04-
03)(zie figuur 15).

Figuur I5: Affectieve vooruitgang

Antropocentrisme: (2.86-2.90)-(2.81-2.63) - -.14

Ecocentrisme: (4.11-4.01)-(4.17-4.13) - f.07

De affectieve leerwinst is in beide gevallen zeer gering. De beide afzonderlijke
groepen waren in de voormeting al zeer uitgesproken in hun opvattingen. Op
grond hiervan is niet te verwachten dat deze opvattingen voor de groep als
geheel zouden veranderen, vanwege het zogenaamde plafondeffect. De contro-
legroep heeft op het punt van het antropocentrisme de relatief grootste ontwik-
keling doorgemaakt. Hoewel de experimentele groep gedurende een aantal
weken met de problematiek is bezig geweest is bij hen geen verschuiving in
opvattingen te constateren. Zij zijn iets meer ecocentrisch en iets minder antro-
pocentrisch gaan denken.

Nu was een expliciete verschuiving in opvattingen niet het doel van het
treatment. Ik heb dat doel geformuleerd als dynamisering van de attitude bij de
deelnemers. Daarvoor is het noodzakelijk te kijken naar de verschuivingen die
zich op individueel niveau hebben voorgedaan. De vraag is dan: hoe staat het
met de afzonderlijke deelnemers aan het treatment, bij hoeveel is de attitude
daadwerkelijk veranderd, versterkt of ongewijzigd gebleven? In welke mate is
nu de attitude van de deelnemers gedynamiseerd, of inet andere woorden, hoe
staat het met de cognitieve herstructurering van hun opvattingen? Hiervoor kijk
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ik naar de verschillen op de scores op de voor- en de nameting. Op deze manier
is nauwkeuriger vast te stellen hoe het algemeen gemiddelde tot stand is geko-
men.

Tabel 7: Affectieve ontwikkeling

sig. 1 2 3 4 5

T-ts vm. n.m. v.m. n.m. v.m. n.m. v.m. n.m. v.m. n.m.

antrop .OOo 1.1 1.1 18.3 23.9 36.6 47.8 34.4 21.7 9.7 5.4

antth .001 1.1 1.1 15.2 165 25.0 40.7 42.4 35.2 16.3 6.6

ant. fil .000 8.6 13.0 26.9 37.0 30.1 33.7 26.9 13.0 7.5 3.3

eco. .026 - - - - 4.3 2.2 48.4 43.5 47.3 54.3

eco th .014 1.1 - - - 5,4 3.3 48.4 41.3 45.2 55.4

eco.fil .929 - - - - 2.2 3.3 45.2 45.7 52.7 51.1

n-94; cijfers in qo
range 1(geen instemming - 5 zeer veel instemming)

Uit tabel 7 is al op te maken dat er wel degelijk attitudinale verschuivingen bij
de deelnemers hebben plaatsgevonden. Bij het antropocentrisme neemt de
insterruning duidelijk af en wordt het percentage neutraliteit groter in de name-
ting. Bij het ecocentrisme zijn de verschuivingen geringer, maar neemt de in-
stemming enigszins toe en de neutraliteit enigszins af. Toch wordt uit deze
percentages nog niet duidelijk hoe de verschuivingen inhoudelijk er uitzien.

Wanneer ik de scores op voor- en nameting middels een kruistabel met elkaar
vergelijk ben ik in staat aan te geven hoe de individuele deelnemers van attitude
zijn veranderd (bijlage 14). Ik geef deze veranderingen weer aan de hand van
het al eerder in hoofdstuk III besproken schema van Feldman en Newcomb
(figuur 16). Ik heb daar gezegd dat het doel van het treatment het best wordt
weergegeven met de termen accentuering en vorming van de attitude. Echter,
elke affectieve beweging is een dynamisering van de eigen attitude en dat is het
uiteindelijk doel van het treatment. Het gaat immers niet om de versterking van
de attitude ten aanzien van één bepaalde waardeoriëntatie.
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Figuur 16: Affectieve dynamisering
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Er hebben zich inderdaad verschuivingen voorgedaan, zoals in figuur 16 nu
beter te zien is. Conversie heeft zich alleen bij het antropocentrisme voorgedaan,
en dan vooral in negatieve richting. Ook attitudevorming is bij het antropocen-
trisme sterker, wederom in negatieve richting. Neutraliseren van de opvatting

157



heeft zich ook in duidelijke zin bij het antropocentrisme voorgedaan. Bij het
ecocentrisme is er vooral sprake van handhaven van de al sterk positieve opvat-
ting, er heeft zich bij een gering aantal een regressie voorgedaan. Ook de antro-
pocentrisch denkenden hebben zich in meerderheid in hun opvatting gehand-
haafd. De dynamisering heeft zich dus vooral voorgedaan binnen het antropo-
centrische denken. De cijfers uit tabel 7 geven aan dat deze dynamisering vooral
betrekking heeft op de theologisch ingevulde concepten: bij het antropocentris-
me in negatieve richting en bij het ecocentrisme in positieve richting.

Ook nu is weer gekeken of deze verschuivingen mede toe te schrijven zijn
aan andere variabelen, waarop experimentele en controlegroep van elkaar ver-
schillen, dan het gevolgd hebben van het curriculum. Regressieanalyse op de
invloed van de cognitieve voormeting wijst uit dat hier geen sprake is van enige
invloed op de affectieve nameting. De invloed van het curriculum is alleen voor
het antropocentrisme significant (bèta -.21). Voor andere variabelen waarop
beide groepen niet van elkaar verschilden, is de invloed ook hier niet nagegaan.
Ook nu mag de conclusie zijn dat het volgen van het curriculum de belangrijkste
verklaring is voor de verschuivingen in de affectieve betrokkenheid.

Een afzonderlijke vraag is nog die naar de relatie tussen het cognitieve resul-
taat en de affectieve dynamisering. De verwachting is dat de affectieve dynami-
sering zou samenhangen met het cognitief effect van het curriculum (Her-
mansN.d.Tuin 1990,62). In hoeverre voorspelt een cognitieve herstructurering
een verandering in de attitude? Deze vraag is nagegaan voor de afzonderlijke
waardeoriëntaties. De verwachting is dat alleen bij het antropocentrisme, waar
de grootste verschuiving heeft plaatsgevonden er enige voorspellende waarde
uitgaat van de cognitieve herstructurering. De voorspellende kracht van het
inzicht in het antropocentrisme voor de attitudinale verandering in dit denken is
29 ~Io. Bij het ecocentrisme is geen enkele significante voorspellende waarde
gevonden.

3.2.6 Evaluatie door de deelnemers

Tot slot nog enige gegevens over wat de deelnemers van het treatment vonden.
Hiervoor is een aantal vragen in de vragenlijst opgenomen, waarin de deelne-
mers hun waardering konden geven met een cijfer van 1-10. De volgende evalu-
atiegegevens zijn gemeten, de cijfers staan op een schaal van 1-10 (zie tabel 8).
Het gemiddelde cijfer over al deze aspecten is 7.1. Uitschieters zijn de waarde-
ring voor het proces dat de deelnemers met elkaar hebben doorgemaakt, iets
waar vanuit de onderzoeksopzet geen invloed op uitgeoefend kon worden. Hier
zijn de gemiddelden bijna 8. Meer moeite hebben de deelnemers met het boekje.
Toch haalt dit nog een dikke voldoende. Ook het effect van de cursus is in hun
eigen inschatting ruim voldoende. Concluderend kan gezegd worden dat de
deelnemers het volgen van het treatment positief ervaren hebben.
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Tabel8: Cursusevaluatie

Ik vond de cursusinteressant 7.5
de tekst van de cursus was goed te begrijpen 6.7

ik heb veel van de cursus geleerd 6.9
de cursus werd goed gegeven 7.8

de cursusgroep was zeer prettig om in te werken 7.8

ik heb van de schema's in het cursusboekje veel profijt gehad om de stof goed
te begrijpen

6.9

de cursus beantwoordde aan mijn verwachtingen 6.7

wat ik geleerd heb vind ik voor mij belangrijk 7.3

de cursus heeft mij nieuw zicht op de milieuproblematiek vanuit mijn christe-
lijk geloof gegeven

6.9

de cursus heeft mij aan het denken gezet over wat ik voor de natuur moet doen 7.0
n-94; range 1 negatief - 10 positief

Tabe19: Correlaties cursusevaluatie en cognitief en affectief resultaat

cognitief affectief

cursus interessant n.s. .35~`~`

cursus goed te begrijpen .31~`~` .30~`~`

veel van de cursus geleerd n.s. n.s.

de cursus werd goed gegeven n.s. n.s.

cursusgroep was zeer prettig n.s. n.s.

schema's goed te begrijpen n.s. .32~`~`

cursus beantwoordde aan verwachtingen n.s. .29~`

wat ik geleerd heb is voor mij belangrijk n.s. .42~`

níeuw zicht op de milieuproblematiek vanuit mijn
christelijk geloof gegeven

n.s. .37~`~`

de cursus heeft mij aan het denken gezet over wat ik
voor de natuur moet dcen

n.s. n.s.

~` Correlatie is significant op het 0.05 niveau (2-tailed)
~`~` Correlatie is significant op het 0.01 niveau (2-tailed); n-94
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De samenhang van deze evaluatiegegevens met het cognitief en affectief effect

is eveneens nagegaan middels een correlatieanalyse. Dan blijkt dat er weinig

significante samenhang is. Er is een positieve correlatie (.31) tussen de mate

waarin men het cursusboekje begrijpelijk vond en de score op de cognitieve

nameting. Ook zijn er positieve correlaties tussen de score op de affectieve

nameting voor wat betreft het ecocentrisme en enkele evaluatievariabelen. (zie

tabel9).

3.2.7De subvraag bij vraag 2

In het kader van de effectevaluatie is ook onderzocht in hoeverre er na het

volgen van het curriculum bij de deelnemers aan het experiment verandering is

gekomen in de relatie tussen levensbeschouwelijke opvattingen omtrent de

omgang met de natuur en de daadwerkelijk omgang met de natuur in termen van

bepaald ecologisch handelen.
Deze vraag gaat in op een mogelijk effect van het curriculum in het perspec-

tief van het algemene doel dat ik voor nulieucatechese in relatie tot ecologische

diaconie heb geformuleerd: deze catechese is een bijdrage aan de vorming van

een spirituele basis voor het handelen met betrekking tot de natuur. Uit de
gegevens die bij vraag 1 gevonden zijn blijkt dat er een spirituele basis is voor

ecologisch handelen: concreet ecologisch handelen vindt mede zijn inspiratie in

de religieuze houding die men heeft ten aanzien van de natuur. Concreter: dit

handelen wordt vooral geïnspireerd door de religieuze ecocentrische waardeori-

ntatie. Met deze vraag richt ik mij op de eventuele versterking van deze inspi-

ratie. Wordt het ecocentrisme in sterkere mate de spirituele basis voor ecolo-

gisch handelen? Voor het antwoord op deze vraag pas ik het model van

Ajzen~F'ishbein weer toe, nu op de gegevens van alleen de experimentele groep.

Ik vergelijk de gegevens van dit model uit de voor- en de nameting. Eerst de
correlatieanalyse (bijlage 15), vervolgens de regressieanalyse (figuur 17 en 18).

Uit de correlatieanalyse wordt op de eerste plaats het beeld van de gegevens

uit de surveysteekproef bevestigd, met dien verstande dat de correlaties bij de
deelnemers aan het experiment in de beginsituatie duidelijk hoger zijn. De

experimentele groep wijkt duidelijk af van de surveygroep als geheel. Een echte

verklaring hiervoor kan ik niet vinden, mogelijk is de experimentele groep juist

vanwege haar sterke milieubetrokkenheid gemotiveerd om aan het experiment

deel te nemen. Dit gegeven wijst al op een mogelijk plafondeffect. De verwach-

ting dat er na het curriculum duidelijk verschuivingen zullen opgetreden zijn

kan niet groot zijn. Toch blijkt uit de gegevens dat ondanks dit plafondeffect in

alle gevallen de correlaties in de nameting sterker zijn dan in de voormeting: er

heeft een ontwikkeling plaatsgevonden in de richting van het versterken van de

spirituele basis voor het handelen. Ook nu weer geldt dit alleen voor het ecocen-

trisme. De correlaties bij antropocentrisme zijn niet significant en de negatieve

correlatie met handelen is alleen maar groter geworden.
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Nu de resultaten van de multiple regressieanalyses in voor- en nameting bij de
experimentele groep (figuur 17 en 18). Uit de gegevens van de voormeting bij
de experimentele groep blijkt dat de cijfers afwijken van de survey. Met name
de verklarende waarde van het ecocentrisme voor de waarde en de `belief' is
groter: respectievelijk .09 en .13 Dit geldt in mindere mate voor de bèta's van
attitude, intentie en gedrag. Deze zijn eerder lager dan bij de survey. Als ik de
gegevens van de voormeting met de nameting vergelijk, dan blijkt dat er wel
enige verandering is opgetreden in het model. Op de eerste plaats is de hoeveel-
heid verklaarde variantie van het handelen door de onafhankelijke variabelen
toegenomen, met lO~Io. De verklarende waarde van de waardeoriëntatie ecocen-
trisme voor de waarde is - hoewel gering - afgenomen. Echter binnen het model
is wel een grote verandering opgetreden. De bèta voor attitude en intentie is
aanzienlijk toegenomen: met 25~Io. Ook de verklarende waarde van de intentie
voor handelen is toegenomen: met 27010. Dit betekent dat het pad van de
waardeoriëntatie ecocentrisme via attitude en intentie naar handelen na het
volgen van het curriculum duidelijker is geworden. Ook wordt bevestigd dat het
antropocentrisme eerder negatief op het milieuhandelen van invloed is. Het
antropocentrisme heeft nu een negatieve verklarende waarde direct voor het
handelen zelf. In de nameting is het model van beredeneerd handelen duidelijk
sterker geworden, het milieuvriendelijke handelen wordt sterker beredeneerd
vanuit intentie, attitude, waarde en ecocentrisme.
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Figuur l7: Waardeoriëntaties - attitude - handelen. Voormeting experimentele
groep. R-.47; n-94
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Figuur l8: Waardeoriëntaties - attitude - handelen. Nameting experimentele
groep. R-.57; n-94

c~
~'-,

NO

163



Tot slot

In dit hoofdstuk V is het empirisch onderzoek verantwoord en beschreven en

zijn de verkregen data geanalyseerd. De gegevens zijn nu verzameld voor het

beantwoorden van de onderzoeksvragen. In het volgende hoofdstuk worden

deze antwoorden geformuleerd en wordt op deze antwoorden gereflecteerd

vanuit de theoretische vooronderstellingen van het onderzoek.
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VI Reflectie op de resultaten

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt het onderzoek afgerond. Er wordt een reflectie op de
resultaten geboden. Deze heeft betrekking op de onderzoeksvragen zoals die in
hoofdstuk III zijn geformuleerd. Deze luidden: (1) wat is de relatie tussen le-
vensbeschouwelijke opvattingen omtrent de omgang met de natuur en de feite-
lijke omgang met de natuur in termen van bepaald ecologisch handelen en (2)
wat is het effect van een catechetisch curriculum over twee levensbeschouwelijk
ecologische waardeoriëntaties in termen van cognitieve en affectieve ontwikke-
ling en (2a) is er enig effect van het curriculum over ecologische waardeoriënta-
ties op de relatie tussen levensbeschouwelijke opvattingen omtrent de omgang
met de natuur en de daadwerkelijke omgang met de natuur in termen van be-
paald ecologisch handelen? Deze empirische vragen geven aanleiding tot een
theoretische vraag, namelijk of het belang van catechese afgemeten mag worden
aan haar effectiviteit. Deze vraag komt in dit hoofdstuk ook aan de orde.

In de eerste drie hoofdstukken is het theoretisch fundament gelegd voor het
onderzoek waarvan in hoofdstuk V verslag is gedaan. Een centrale plaats in het
onderzoek heeft hoofdstuk III. Hier wordt de relatie gelegd tussen de religieuze
begrippen die in hoofdstuk II ontwikkeld zijn en die betrekking hebben op het
geloven van mensen en het handelen van mensen, waarmee zij gestalte geven
aan de diaconale opdracht van de kerk. Het vormt het scharnierhoofdstuk tussen
de theologische theorie van levensbeschouwelijke opvattingen die ten grondslag
liggen aan de houding ten opzichte van de natuur (waardeoriëntaties), zoals
ontwikkeld in hoofdstuk II en de catechese die gericht staat op het leren van
deze waardeoriëntaties (hoofdstuk IV). De in hoofdstuk III ontwikkelde theorie
vormt de basis voor de veronderstelling, zoals geformuleerd in de eerste onder-
zoeksvraag, dat het handelen van mensen mede gemotiveerd wordt vanuit reli-
gieuze waardeoriëntaties. Voor het vervullen van deze opdracht is het van
belang dat gelovigen deze religieuze begrippen leren. Vandaar dat een tweede
veronderstelling van hoofdstuk III is dat catechese voor dit handelen de spiritue-
le basis ontwikkelt. Dit leidde tot de tweede onderzoeksvraag die betrekking
heeft op het cognitief, affectief en attitudinaal effect van catechese. In hoofdstuk
IV is voor deze catechese een curriculum ontwikkeld. In hoofdstuk V is verslag
gedaan van het empirisch onderzoek. De resultaten van de analyses van de data
worden in het onderhavige hoofdstuk geïnterpreteerd. Eerst worden daartoe de
antwoorden op de onderzoeksvragen geformuleerd. Vervolgens worden de
resultaten in verband gebracht met de theoretische achtergrond. Tot slot ga ik in
op enkele discussiepunten die het onderzoek oplevert.
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Vooraf

Voor een interpretatie van de gegevens van dit onderzoek vind ik het van belang
de aandacht te vestigen op een aspect van de directe context van het onderzoek:
de beginsituatie van de deelnemers aan dit onderzoek. De cijfers en ook de
conclusies hebben betrekking op deze steekproef. Omdat bij het werven van de
deelnemers niet gekozen is voor enige representativiteit, kunnen de conclusies
uit deze steekproef niet geëxtrapoleerd worden naar de totale populatie. Toch
stelt de feitelijke samenstelling van de steekproef vragen aan de populatie, d.i.
het ledenbestand van de christelijke kerken in Nederland.

Aan het onderzoek heeft een groep kerkbetrokkenen deelgenomen van wie de
gemiddelde leeftijd relatief hoog is. Uit tabel 1 is komen vast te staan dat aan
pastorale en catechetische groepsactiviteiten, die vooral op volwassenen gericht
zijn in hoofdzaak mensen van 45 jaar en ouder deelnemen; tegelijk geeft de
tabel aan dat ook deze groep - ik heb ze allemaal tot de groep vrijwilligers
gerekend - vergrijst. Uit ander onderzoek blijkt dat ook het professionele kader
van de kerk vergrijst. Daar is de gemiddelde leeftijd 55 jaar, - 57 jaar voor de
priester, 52 jaar voor de diaken en 46 jaar voor de pastoraal werker~ster ( Schil-
derman 1998, 259). Er is kennelijk, zowel bij de vrijwilligers als bij het profes-
sioneel kader, weinig toestroom van jongeren. De cijfers van de theologische
opleidingen rechtvaardigen de verwachting dat deze ontwikkeling zich voortzet.
Dit doet vragen stellen aan de mogelijkheid om in de toekomst het pastorale
aanbod van de kerk, zoals liturgie, catechese, pastoraal ziekenbezoek, op het
huidige niveau te houden. Het vrijwilligerswerk komt, omgerekend per pa-
rochie, overeen met het werk van ongeveer 13 full-time kerkelijk werkers
(Bernts 1998, 47). De kerk mag zich niet alleen zorgen maken over de vergrij-
zing van haar professionele kader, maar evenzeer over de vergrijzing van het
vrijwilligerskader. Dit betekent dat twee belangrijke pijlers waarop de kerkelijke
activiteiten berusten een onzekere toekomst kennen. Nadere analyse van de
cijfers hieromtrent over de afgelopen jaren geeft aan dat het kader vergrijst
doordat er geen nieuwe aanwas meer is, en dat het vergrijst doordat voorzover er
nieuwe aanwas is deze zelf steeds ouder wordt (Bernts 1998). Daarbij is het
aantal vrijwilligers in de kerk de laatste jaren ook geslonken, het werk niet, wat
betekent dat steeds meer werk door steeds minder en steeds oudere mensen
gedaan wordt. Dit heeft consequenties voor de tijdsbesteding van pastores en
vrijwilligers. De meeste tijd en energie zal gaan zitten in die activiteiten, die
vanuit de feitelijke pastorale vraag opkomen: pastoraat en liturgie rond sacra-
menten (eerste communie, vormsel en huwelijk) en rond sterven ( stervensbegel-
eiding en uitvaartliturgie). Verder zal de tijd besteed worden aan het traditionele
aanbod van liturgie en aan organisatie. Het lijkt in deze situatie voor de hand te
liggen dat er weinig aandacht is voor nieuwe initiatieven.

Ik meen in deze ontwikkeling een oorzaak te kunnen vinden voor de moeiza-
me wijze waarop de werving van pastores om aan het onderzoek deel te nemen
vooral in katholieke kring is verlopen. Uit onderzoek (Schilderman 1998) blijkt
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dat het gebied van de catechese voor pastores feitelijk geen grote prioriteit is,
hoewel zij er wel meer tijd aan willen besteden dan zij feitelijk doen. En als zij
zich met catechese bezig houden is dat vooral de catechese rond eerste commu-
nie en - in mindere mate - rond het vormsel. Volwassenencatechese krijgt abso-
luut geen hoge prioriteit van de (katholieke) pastor. De aangezochte pastores
binnen de protestantse kerken waren over het algemeen snel bereid en in staat
om een aanbod te doen. De redenen die de katholieke pastores gaven bevestigen
het hierboven beschreven beeld. Zij vonden het buiten hun competentie liggen,
zij vonden het buiten hun directe prioriteit liggen, het zou een te grote tijdsbe-
steding vergen om zich in het aanbod te verdiepen. Naar hun eigen inschatting
hebben hun pastoranten meer behoefte aan pastorale dan aan catechetische
begeleiding. Ongetwijfeld speelt hier ook in mee dat in hun ogen de leeftijd van
pastoranten niet direct de noodzaak oproept catechetische leerprocessen te
entameren. Bovendien vonden zij de thematiek hoewel erg belangrijk, toch te
veel buiten hun eigen gezichtsveld en dat van hun pastoranten liggen.

De feitelijke deelname aan het project kan in zekere mate de argumenten van
de niet deelnemende pastores weerleggen. De deelnemers waren mensen die
reeds in hoge mate milieubewust denken en handelen. In deze zin vormen zij
een aparte groep mensen. Toch kan niet gezegd worden dat zij al jaren actief
zijn in de milieubeweging. De deelnemende groepen zijn niet direct geworven
uit kringen van milieugroepen. De pastores die de groepen begeleid hebben,
hebben een gewone taak binnen parochies en gemeenten en hebben geen specia-
le voorkeur voor de milieuproblernatiek. Overal is het aanbod gedaan binnen het
gewone catechetische programma. Wel is het zo dat de deelnemende pastores
geschoold waren in de catechese. Van hun kant bestond niet de behoefte apart
geïnstrueerd te worden voor de cursus. Uit hun evaluatiegegevens blijkt dat zij
geen bijzondere moeite hadden met het geven van de cursus.

Een andere reden voor de afwijzende houding onder katholieke pastores moet
mijns inziens ook gezocht worden in de opleiding en nascholing van pastores. In
de initiële opleidingen ontbreekt de catechese bijna volledig. Ook een nascho-
lingsaanbod op het terrein van de parochie catechese is nog niet van de grond
gekomen. Pas de laatste jaren is er van de kant van de opleidingen aandacht
voor de parochiecatechese. Catechese dient in het opleidingsprogramma van de
pastor opgenomen te worden. Immers wanneer er voldoende kennis en vaardig-
heden aanwezig zijn bij de pastor dan wordt de mogelijkheid groter dat zij ook
daadwerkelijk aandacht voor catechese hebben. Ook op het punt van het kerke-
lijk beleid zijn er de laatste jaren ontwikkelingen op het gebied van de
volwassenen- en parochiecatechese. Het beleidsvoornemen van de katholieke
bisschoppen vermeldt wel meer aandacht voor de catechese in al haar vormen.
Tegelijk zal dit beleid in personeelsvoorzieningen vertaald moeten worden en
daar ontbreekt het vooralsnog aan. Voor het verstaan van de antwoorden op de
onderzoeksvragen is het van belang deze aspecten van de indirecte context voor
ogen te houden.
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1 Het antwoord op de onderzoeksvragen

Het onderzoek omvat twee empirische vragen:
1 De vraag naar de relatie tussen levensbeschouwelijke opvattingen omtrent de
natuur en de omgang met de natuur en ecologisch handelen; de veronderstelling
is dat er een - zij het geringe - relatie is tussen de levensbeschouwelijke opvat-
tingen over natuur en het omgaan met de natuur en het handelen met betrekking
tot de natuur.
2 De vraag naar het cognitief en affectief effect van een curriculum over
ecologische waardeoriëntaties; de veronderstelling is dat het curriculum de
kennis van en het inzicht in de ecologische waardeoriëntaties vergroot en dat
hierdoor de betrokkenheid op deze waardeoriëntaties geherstructureerd wordt.
Hiermee verbonden is de vraag naar de mogelijke verandering in de relatie
tussen levensbeschouwelijke opvattingen omtrent de omgang met de natuur en
de daadwerkelijke omgang met de natuur in termen van bepaald ecologisch
handelen. Het doel van de catechese was immers gericht op het versterken van
de spirituele basis voor ecologisch handelen.

De theoretische vraag, opgeroepen door de voorgaande vragen luidt vervol-
gens: Mag de pastorale betekenis van catechese afgemeten worden aan haar
effectiviteit in de vorm van cognitieve, affectieve en attitudinale gedragsveran-
dering? Immers indien catechese effect heeft, dat wil zeggen: indien er relatie is
tussen levensbeschouwelijke opvattingen en ecologisch handelen en indien
catechese effect heeft in termen van affectieve en cognitieve ontwikkeling en
indien catechese de relatie tussen levensbeschouwelijke opvattingen en ecolo-
gisch handelen versterkt, dan is catechese als gericht op de spirituele onderbou-
wing van ecologische diaconie pastoraal van belang. Met andere woorden:
indien catechese effect heeft, heeft zij dan ook zin?

l.l Vraag 1 Levensbeschouwing en handelen

De eerste vraag heeft betrekking op de betekenis van religieuze opvattingen
voor de totstandkoming van (de intentie tot) bepaald handelen. Meer specifiek is
de vraag aan de orde naar de motivatie tot handelen. De vraag is van belang om
na te gaan in welke mate mensen zich bij hun doen en laten iets gelegen laten
liggen aan hun religieuze opvattingen. Handelen mensen mede op basis van wat
zij geloven? Speelt hun geloof een rol in hun overwegingen bij hun besluit om
bepaalde handelingen te verrichten? Kan bepaald handelen verklaard worden
vanuit bepaalde religieuze opvattingen? De vraag is voor de praktische theolo-
gie relevant omdat zij de relatie betreft tussen religieuze cognities en handelen.
Praktische theologie is de wetenschappelijke reflectie op (de bevordering van)
religieus communicatief handelen. Vanuit de opvatting van de diaconie als
wezensfunctie van de kerk, beschouw ik religieus communicatief handelen als
dienstbaar aan de wereld, i.c. de aarde. Religieus communicatief handelen is
handelen in de wereld vanuit religieuze betekenisgevingen. Dit handelen heeft
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betrekking op zowel het persoonlijk zielenheil van de gelovige, als op dat van
de gemeenschap der gelovigen en het staat in dienst van het veranderen van het
aanzien van de aarde. En dit wordt zichtbaar in concreet handelen.

Het antwoord op deze eerste vraag is gezocht met behulp van de `theory of
reasoned action' ontwikkeld door Ajzen~Fishbein. De theorie legt een verband
tussen handelen, de intentie tot handelen en de attitude ten opzichte van dat
handelen, waarbij de attitude een functie is van de verwachting dat handelen een
bepaald effect heeft en de waarde die aan dat effect gehecht wordt. Aan dat
model heb ik de levensbeschouwelijke component als factor toegevoegd, die
gerelateerd is aan de attitude. De verwachting is immers dat de waarde die men
aan een verwacht effect toekent mede gebaseerd zal zijn op levensbeschouwelij-
ke overtuigingen als zoekontwerp voor het antwoord op de zinvraag naar de
betekenis van de natuur. Voor het antwoord op de vraag is eerst gekeken naar de
correlaties van de verschillende factoren levensbeschouwing, attitude, intentie
en handelen, en is vervolgens met een multiple regressieanalyse gekeken naar de
mate waarin de verschillende factoren de intentie tot handelen en het handelen
verklaren. Uit de gegevens ( zie tabel 5) blijkt dat er relatief hoge correlaties zijn
tussen de verschillende factoren. Dat betekent dat het model van AjzenlFish-
bein, in de bewerkte vorm, in ieder geval zijn bruikbaarheid ook in dit onder-
zoek heeft bewezen. Handelen hangt duidelijk samen met intentie en de intentie
hangt duidelijk samen met de attitude. Daarbij is ook de lijn te zien dat attitude
sterker met intentie samenhangt dan met handelen, en dat de intentie sterker met
handelen samenhangt dan attitude met handelen samenhangt. De samenhang van
attitude met handelen loopt via de intentie. Voor wat betreft de invloed van de
levensbeschouwelijke factor op de attitude, de intentie en het handelen zijn op
verschillende wijzen correlaties berekend. Wanneer ik de beide waardeoriënta-
ties ongedifferentieerd als één levensbeschouwelijke factor beschouw dan is er
geen significante correlatie met de factoren (attitude, intentie en handelen) van
het Ajzen~Fishbein model. Wanneer ik echter de waardeoriëntaties afzonderlijk
neem, dan blijkt het ecocentrisme significant positief te correleren met de `be-
lief', de waarde, de attitude en de intentie. Het antropocentrisme correleert
negatief inet de intentie en het handelen. Wanneer nadere differentiëringen bij
de waardeoriëntaties gemaakt worden, als bijvoorbeeld een onderscheid ge-
maakt wordt tussen de religieuze en niet-religieuze formulering, dan blijkt dat
van het antropocentrisme de niet-religieuze formulering negatief correleert met
intentie en dat van het ecocentrisme de niet-religieuze verwoording positief
correleert met de `belief', de waarde en de attitude. De religieuze formulering
van het ecocentrisme correleert positief inet de waarde, de attitude en de inten-
tie.

Conclusie uit deze correlatieanalyses is dat het ecocentrisme positief corre-
leert met de factoren van het Ajzen~F'ishbein model. Het antropocentrisme
correleert negatief inet de twee factoren intentie en handelen. Dat de correlatie
met waarde, attitude en intentie respectievelijk voor het ecocentrisme . 28, .29 en
.19 en voor het antropocentrisme n.s., n.s., -.26, -.18 (met handelen) aflopend in
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sterkte is, is geheel volgens de verwachting, omdat de veronderstelling van dit
onderzoek is dat de levensbeschouwelijke component via de waarde, de attitude
en de intentie aan handelen gerelateerd zou zijn. Dat betekent dat de correlaties
met de factoren aflopend moeten zijn. Het antropocentrisme vormt hier een
uitzondering omdat het niet correleert met de waarde en de attitude. Uit de tabel
wordt ook zichtbaaz dat de waardeoriëntaties, vooral wanneer zij filosofisch
ingevuld worden, dus wanneer in de itemformulering de verwijzing naaz God
en~of Schepping ontbreekt, de correlaties sterker zijn. Voor de deelnemers aan
de survey verwijst de milieuproblematiek nog niet direct en vanzelfsprekend
naaz God en Schepping, wel verwijst zij naar fundamentele opvattingen omtrent
de waarde van mens en natuur. Geheel verwonderlijk is dat niet gezien wat in
hoofdstuk I gezegd is over de vermindering van de saillantie van het gelovig
spreken voor allerlei maatschappelijke vraagstukken. Verderop bij de beant-
woording van de subvraag bij 2 kom ik hier nader op terug.
Om te bezien of deze correlatiegegevens bevestigd kunnen worden zijn vervol-
gens enkele multiple regressieanalyses uitgevoerd op dezelfde variabelen. On-
derzocht daannee is of handelen via de intentie, de attitude en de waarde vanuit
de levensbeschouwelijke factor verklaard worden. Is er een oorzakelijk verband
tussen de verschillende factoren? Het beeld uit de correlatieanalyses wordt nu
bevestigd en versterkt (zie figuur 15). Milieuhandelen wordt verklaard uit de
intentie tot handelen, welke verklaard wordt uit de attitude, welke verklaazd
wordt vanuit de waarde, welke verklaard wordt uit de waardeoriëntatie (i.c. het
ecocentrisme). Dit is geheel volgens de theoretische veronderstellingen van het
model. Geen van de bij de correlatieanalyses aangebrachte differentiëringen in
de waardeoriëntaties - religieus versus niet religieus geformuleerd, of de beide
waardeoriëntaties als één levensbeschouwelijke factor genomen - blijkt een
significante bijdrage te leveren aan de verklazing van de attitude.

Hoewel de hoeveelheid verklaarde variantie in het handelen volgens sociolo-
gische begrippen niet hoog is, 30qo, is de constatering gerechtvaardigd dat
binnen deze beperking het model van Ajzen~Fishbein in de door mij bewerkte
vorm een goed verklaringsmodel biedt voor handelen. Ook wanneer gekeken
wordt naar de bijdrage van andere achtergrondfactoren aan de verklaring van de
attitude, dan blijkt dat de bijdrage van de levensbeschouwelijk component,
temidden van andere achtergrondgegevens, steeds belangrijker is dan die van
andere relevante achtergrondvariabelen (zie figuur 15).

Uit de gegevens blijkt dat de waardeoriëntatie ecocentrisme het best in het
model past en het sterkst een positieve verklaring voor het handelen levert. Het
antropocentrisme past veel minder goed in het model en levert een zwakkere en
negatieve verklaring voor het handelen. De veronderstelling was dat beide
waardeoriëntaties tezamen als één algemene levensbeschouwelijke factor een
verklaring voor handelen zouden leveren. Dit is echter niet het geval. De
waazdeoriëntaties werken slechts afzonderlijk. Het milieuhandelen is steeds als
milieuvriendelijk handelen geformuleerd. Hiervoor levert het ecocentrisme
blijkbaar de beste verklaring, beter dan het antropocentrisme en voorzover het

170



antropocentrisme verklarende waarde heeft, geldt dit eerder voor minder milieu-
vriendelijk handelen. Bij dit antwoord op de eerste onderzoeksvraag wil ik
enkele opmerkingen maken.

Op de eerste plaats kan geconstateerd worden dat de veronderstelling, die ten
aanzien van de relatie van levensbeschouwing tot handelen geformuleerd is, niet
is verworpen. Er is bij de deelnemers aan mijn onderzoek een duidelijk verband
te constateren: milieuvriendelijk handelen kan mede verklaard worden vanuit de
levensbeschouwelijk ingevulde ecocentrische waardeoriëntatie. Handelen hangt
samen met de levensovertuiging en deze levensbeschouwelijke opvattingen
vormen mede een verklaring voor handelen. Kennelijk laten gelovige mensen
hun religieuze opvattingen een rol spelen bij hun overwegingen om bepaald
handelen te vertonen. Het model van Ajzert~Fishbein komt uit de context van de
arbeids- en organisatiepsychologie. De attitude is daarom sterk functioneel
opgevat in relatie tot concreet handelen. De attitude is een functie van de com-
ponenten waarde en verwachting. De attitude is het belang dat gehecht wordt
aan de veronderstelde uitkomst van een bepaald handelen. De waardeoverwe-
gingen, die in onderzoek met dit model tot nu toe zijn opgenomen, zijn vaak niet
van ideële aard, maar veeleer praktisch. Onderzoek waarin ook meer normatieve
ideële waardeoverwegingen een rol spelen, is nog nauwelijks uitgevoerd.29
Mijn onderzoek toont aan dat ook ideële i.c. religieuze overwegingen een be-
langrijke verklarende component vormen voor handelingsattitude, handelingsin-
tentie en handelen.

Mijn tweede opmerking sluit bij deze constatering aan. Die opvattingen die
het meest congruent zijn aan dat handelen geven de sterkste verklaring voor dat
handelen. Denken en doen zijn congruent. In dit geval geldt dit slechts voor de

z9 Mij is het onderzoek bekend van Richard L. Gorsuch~Esther P. Wakeman (1991),
A test and expansion of the Fishbein model on religious attitudes and behavior in
Thailand, in: T12e internationaljournalfor the psyclaology of religion, 111 33-40. In hun
artikel halen zij een onderzoek aan waarin geconcludeerd wordt dat `in "moral
situations", a measure of moral obligation added significantly tot the prediction of
behavioral intention.' In hun onderzoek wordt ook een `valuative dimension' in het
model ingevoerd. Deze component bleek overigens niet bij te dragen aan de verklaring
van de intentie. Ook Boersema merkt op dat er weinig bekend is omtrent de relatie
tussen idee en handelen. (Jan J. Boersema (1997), Thora en Stoa. Over mens en natuur.
Een bijdrage aan het milieudebat over duurzaamheid en kwaliteit. Baarn). Keizer
(1988) heeft in zijn onderzoek naar de motivatie en arbeidsvreugde van predikanten
eveneens een verwachtingstheoretisch model van motivatie toegepast, ontleend aan
Vroom dat sterke gelijkenis vertoont met dat van Ajzen~Fishbein, om de relatie tussen
motivatie en tijdsbesteding te onderzoeken. Ook Jeurissen (1993) heeft onderzoek
gedaan naar religieuze vredeshoudingen in hun effect op de motivatie tot
vredeshandelen en gebruikt daarbij het model van Heckhausen (1980). Ook van Gerwen
(1990) gebruikt in zijn onderzoek naar de motivatie van kerkelijke vrijwilligers het
model van Heckhausen. Bij beiden ontbreekt echter expliciet de handelingsintentie.
Beiden constateren wel een effect van religieuze attitudes op handelen via de motivatie.
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waardeoriëntatie van het ecocentrisme. De respondenten uit mijn steekproef
handelen zeer milieuvriendelijk. Zij scoren ook hoog op de waardeoriëntatie
ecocentrisme. Dit ecocentrisch denken hangt sterk samen met dat milieuvriende-

lijke handelen. Inclusief antropocentrisch denken scoort veel lager bij de respon-

denten. De relatie met milieuvriendelijk handelen is, hoewel zwak, negatief. Dit

is opmerkelijk omdat in hoofdstuk II is opgemerkt dat de beide waardeoriënta-
ties van het ecocentrisme en het inclusief antropocentrisme dan wel in essentie

van elkaar verschillen maar dat de prudent instrumentele houding omtrent het

omgaan met de natuur van het inclusief antropocentrisme per saldo hetzelfde
effect in termen van milieuvriendelijk handelen kan hebben als de ecocentrische

houding van respect. Dit blijkt hier niet het geval te zijn. Milieuvriendelijk
handelen doet men vooral op basis van ecocentrische overwegingen en veel
minder op basis van inclusief antropocentrisch denken. Kennelijk is een meer

radicale opvatting met betrekking tot de relatie mens en natuur noodzakelijk om

milieuvriendelijk handelen te motiveren. Hoe moet dit antwoord op deze vraag
begrepen worden?

Onderzoek naar de relatie tussen levensbeschouwelijke opvattingen en hande-

len is, zoals gezegd, binnen de praktische theologie nog niet veel gedaan. Het
door mij gebruikte en aangepaste `theory of reasoned action model' is door

Keizer (1988) ook gebruikt. Daar zijn echter de levensbeschouwelijke opvat-

tingen van de predikant over beroep en roeping niet in verband gebracht met de
waardering van de effecten van bepaald handelen (in mijn onderzoek is dat de

attitude), maar zijn zij als de invulling van de subjectieve normatieve factor in
het model gebruikt en zo direct in relatie gebracht met de intentie. De intentie
wordt zo in het model van Keizer voorspeld vanuit de verwachting, de waarde-
ring en de normen. Een uitkomst van dat onderzoek is dat de tijdsbesteding van
de predikant in de eerste plaats wordt bepaald door die subjectieve norm en niet
zozeer door rationale overwegingen inzake concrete werkdoelen en verwach-
tingen omtrent het verband tussen eigen handelen en die werkdoelen. In mijn
onderzoek heb ik de levensbeschouwelijke opvattingen - antropocentrisme en
ecocentrisme - via de attitude in verband met de intentie gebracht. Uit de gege-

vens blijkt dat dat verband inderdaad voor wat het ecocentrisme betreft bestaat
en via die lijn loopt. Tegelijk is er ook een rechtstreekse correlatie tussen eco-

centrisme (.19) en antropocentrisme (-.26) met de intentie. Deze bevinding sluit

aan bij de gegevens uit het onderzoek van Keizer. Levensbeschouwelijke opvat-
tingen hebben ook een normatieve functie voor de intentie tot handelen. Dit

blijkt ook te gelden voor een aantal achtergrondvariabelen zoals milieubesef

(.44), milieuverantwoordelijkheid (.30), maatschappijkritische waardeoriëntatie

(.35) en de politieke partijkeuzeoverwegingen (.32) (Tabel 6). Deze hebben alle

een sterk verband met zowel de attitude als rechtstreeks met de intentie. Het

verband met het handelen is in alle gevallen minder sterk. De veronderstelling
was dat het verband van de waardeoriëntaties met handelen zou verlopen vol-

gens het pad van attitude naar intentie. Dit blijkt in ieder geval op te gaan voor

het ecocentrisme. De uitkomsten geven aan dat de verbanden tussen attitude,
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intentie en handelen sterk zijn en dat deze consistentie niet doorbroken wordt
door het toevoegen van een levensbeschouwelijke variabele.

Vervolgens moet opgemerkt worden dat het model niet gebruikt is als voor-
speller van handelen. Daarvoor moeten in een eerste meting de attitude en de
intentie gemeten worden en wordt in een tweede meting pas het handelen geme-
ten. Daarbij is ook een zekere vertekening opgetreden doordat het handelen niet
objectief gemeten is, maar de respondenten dit zelf moesten aangeven. Dit geeft
altijd een vertekening onder invloed van de zelf gepercipieerde sociale wense-
lijkheid van het handelen. In dit onderzoek is zowel de intentie, als het handelen
tegelijk nagevraagd. Daarbij komt dat de intentie niet gemeten is door te vragen
of inen van plan is iets te doen, maar door te vragen of inen het belangrijk vindt
iets te doen. Ook is wellicht het onderscheid met de vraag of inen verwacht dat
bepaald handelen effect heeft in de ogen van de respondenten - de `belief' - niet
erg duidelijk geweest. Is dan hierdoor het onderscheid tussen attitude en intentie
niet erg duidelijk, blijft wel staan dat het handelen duidelijk uit de intentie en de
attitude begrepen kan worden. Tevens blijft staan dat voor deze verklaring de
waardeoriëntatie ecocentrisme een belangrijke achtergrondvariabele is. Levens-
beschouwelijke opvattingen vormen wel degelijk een belangrijke overweging
voor het ecologisch bewust handelen.

Dit gegeven geeft mij aanleiding tot de volgende opmerking. Deze betreft de
relatie tussen geloof en handelen. De uitgangspunten van de klassieke vraag-en-
antwoord-catechismus waren, dat het kennen van de catechismus betekende dat
je er ook naar zou handelen. Recht in de leer zijn betekende automatisch recht-
gelovig handelen. Orthodoxie betekende orthopraxis. In de reactie op dit denken
kwam er in de catechese aandacht voor de ervaring, het op jezelf betrekken van
de geloofsinhoud. Geloven werd verbonden met ervaren. Zo kon geloof beter
begrepen worden en zo kon het leven beter gelovig geduid worden. Ook hier zat
natuurlijk de gedachte achter dat wanneer geloven in de ervaring is gevestigd,
dit ook van invloed zal zijn op het handelen.

In mijn onderzoek is een poging ondernomen om met behulp van een sociaal-
psychologisch attitude-handelingsmodel de relatie tussen geloof en handelen te
onderzoeken. Daaraan ten grondslag ligt een opvatting over de functie van
religieuze opvattingen in de praxis van gelovigen. Hier is bedoeld de ecologi-
sche praxis. Deze praxis wordt voor gelovigen een religieuze praxis omdat zij
verwijst naar heil van Godswege (V.d.Ven 1992, 104 e.v.). Met behulp van
religieuze codes - ecocentrisme en antropocentrisme - ontleend aan de religieuze
supercode Schepping geven zij betekenis aan hun handelen met betrekking tot
de natuur. Dit handelen krijgt de betekenis van dienst aan de aarde in het per-
spectief van het naderbij komen van het Rijk Gods. Daarmee wordt deze sociale
praxis religieuze praxis. De vraag in mijn onderzoek is nu in hoeverre deze
betekenisverleningen inderdaad plaats vinden (zie daarover ook par. 2. 3 van dit
hoofdstuk VI) en in welke mate deze betekenisverleningen het daadwerkelijk
handelen sturen.
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Op grond van de resultaten van dit onderzoek kan gezegd worden dat religieuze
betekenisverlening handelen daadwerkelijk stuurt. Dit geldt niet voor de reli-
gieuze supercodes als heil van Godswege, noch daarbinnen voor de supercode

Schepping, maar alleen voor de veldspecifieke religieuze codes ecocentrisme en
antropocentrisme. Immers ecocentrisch denken correleert positief inet milieu-
vriendelijk handelen en inclusief antropocentrisme correleert negatief hoewel
zwak. Dat veldspecifieke opvattingen een verklaring vormen voor handelen
blijkt ook uit de invloed van achtergrondvariabelen. Ook die hebben allemaal

betrekking op de milieuproblematiek, zoals milieubesef, de milieuoverweging
om op een bepaalde politieke partij te stemmen, de saillantie van levensbeschou-
wing voor het omgaan met de natuur, het perspectief dat men heeft op de toe-
komst van het milieu (negatief), de machteloosheid ertegenover die men voelt
(negatief).

De conclusie mag zijn dat religieuze overtuigingen met betrekking tot de

natuur implicaties hebben voor het handelen van mensen. Handelen en geloof
zijn op elkaar betrokken. Een vraag die hier opgeroepen wordt maar die ik in dit
verband niet kan beantwoorden is: in hoeverre wordt geloof door het handelen

beïnvloed? Passen mensen hun gelovige overtuigingen niet aan aan hun hande-
len, als dat handelen voor hen als zinvol en effectief ervaren wordt? Tegelijk
moet geconstateerd worden dat gelovige mensen op de eerste plaats ook maar
gewone mensen zijn, met veel verschillende attitudes en motiveringen om be-
paalde dingen te doen. Zij laten zich in hun handelen niet uitsluitend of hoofd-
zakelijk leiden door hun religieuze opvattingen. Ook andere factoren spelen in
het tot stand komen van handelen een rol. In ieder geval geldt deze conclusie
voor ecologisch handelen.

1.2 Vraag 2 Effect van de catechese

De tweede vraag is een catechetisch educatieve vraag. Welk effect op kennis en
opvattingen heeft een catechetisch curriculum dat beoogt kennis, inzicht te
vergroten en de affectieve betrokkenheid op bepaalde opvattingen te dynamise-
ren? Het antwoord op de tweede vraagstelling luidt dat een catechetisch treat-
ment, de kennis en het inzicht van de deelnemers met betrekking tot de levens-
beschouwelijke waardeoriëntaties, met 23~7o doet toenemen, en dat in affectief
opzicht de deelnemers een zekere dynamiek vertonen, in die zin dat hun opvat-
tingen met betrekking tot het ecocentrisme in positieve zin versterkt worden en
met betrekking tot het antropocentrisme in negatieve zin versterkt worden.

Het cognitief resultaat van het curriculum komt overeen met wat in ander
soortgelijk quasi-experimenteel evaluatieonderzoek wordt gevonden. Toch is
het resultaat opmerkelijk te noemen. Genoemde onderzoeken hebben betrekking
op verschillende steekproeven met uiteenlopende leeftijden, zowel middelbare
scholieren als kerkelijke vrijwilligers. Ook bij deze laatstgenoemde groep van
relatief ouderen wordt een zelfde cognitief resultaat geboekt. Ouderen zijn in de

context van de kerk uitstekend in staat cognitieve onderwijsleerprocessen te
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volgen en met positief resultaat af te sluiten. Overigens was het treatment wel
duidelijk toegesneden op de specifieke groep. Centraal stond namelijk het
tekstboek dat de deelnemers thuis zelfstandig hebben doorgenomen. De groeps-
bijeenkomsten waren vooral gericht op een verdere verwerking van het boek
met het oog op de consequenties voor handelen. Deze benadering vraagt van de
deelnemers een grote mate van zelfstandigheid in het leren. Het gaat hier om
volwassenen die reeds een eigen leerstijl ontwikkeld hebben. Een klassikale
behandeling van de leerstof leek daarom niet gepast. Deze opzet is geslaagd.
Men heeft de zelfstudie gewaardeerd ook al heeft men een nogal uiteenlopende
tijdsbesteding van 1-50 uur (!), maar gemiddeld van 8 uur. Juist de evaluatie van
de bijeenkomsten is duidelijk lager. Ook het gebruik van de schema's als hulp-
middel voor het leren van de begrippen werd positief geëvalueerd.

Het affectief resultaat van het curriculum is in enkele opzichten opmerkelijk
te noemen. In de voormeting bleek de steekproef duidelijke opvattingen te
hebben. De antropocentrische opvattingen vinden weinig instemming, in tegen-
stelling tot de ecocentrische opvattingen die in grote mate leven bij de deelne-
mers. Dit geldt zowel voor de experimentele als de controlegroep. Je kunt hier
spreken van een zekere plafondeffect. Ook in ander onderzoek is steeds een
dergelijk plafondeffect geconstateerd. De deelnemers aan cursussen in kerkelijk
verband zijn vaak hoog gemotiveerd en al sterk in een bepaalde richting ge-
vormd. Het is niet te verwachten dat mensen die zo uitgesproken zijn in hun
opvattingen deze in een betrekkelijk kort tijdsbestek onder invloed van een
leerproces sterk zullen veranderen. Doel van het curriculum was versterking van
het commitment met de waardeoriëntaties. Dat betekent dat de deelnemers
tijdens het leerproces in gesprek gaan met hun eigen opvattingen en deze nog
eens opnieuw bezien. Een T-test op voor- en nametingsscore geeft aan dat de
verschuivingen op de opvattingen significant zijn, hoewel gering, en dat op het
antropocentrisme de betrokkenheid van de steekproef in negatieve zin vergroot
is en op het ecocentrisme in positieve zin (tabel 7). Vervolgens zijn de data
geanalyseerd op individueel vlak en is gekeken waar mensen stonden vooraf aan
het curriculum en hoe het commitment met hun opvattingen is veranderd. En
dan valt te constateren dat er verschuivingen hebben plaatsgehad, dat er met
andere woorden van interne communicatie sprake is geweest. Ondanks het
plafondeffect is er toch duidelijk sprake van affectieve dynamisering. Interessant
is het gegeven dat dynamisering zich vooral voltrokken heeft op het punt van de
theologische invulling van de waardeoriëntaties. Het doel van het curriculum
was geformuleerd in termen van spiritualiteitsbevordering, dat wil zeggen de
bevordering van de betrokkenheid bij religieuze concepten. Dit doel is daarmee
duidelijk gehaald. Voor de samenhang tussen cognitieve herstructurering en de
affectieve dynamisering is eveneens enige indicatie gevonden. Deze heeft vooral
betrekking op de attitudinale verschuivingen in het antropocentrische denken.
Hierbij moet wel verdisconteerd worden dat attitudinale verschuivingen als
gevolg van een relatief kortlopende leerproces niet direct te realiseren is.
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De relatief hoge leeftijd van de feitelijke deelnemers roept vragen op met be-
trekking tot de wijze waarop catechese vorm krijgt in curriculum en treatrnent
en tot de mogelijkheid om cognitieve en affectieve effecten te bereiken. In
toenemende mate zal men in de parochiecatechese rekening dienen te houden
met deze groep kerkbetrokkenen. Te verwachten is dai de oudere groep kerkbe-
trokkenen alleen maar groter wordt. De kinderen van de `babyboom', nu rond de
vijftig jaar oud, vormen een even grote groep als nu alle ouderen boven de 65
jaar. Binnen de totale steekproef zijn 62 respondenten rond de vijftig en 66
boven de 65 jaar oud. Deze groep is relatief hoog opgeleid, heeft vaak veel te
besteden, vrouwen hebben vaak een eigen arbeidsverleden en dus ook eigen
pensioeninkomen, zij zijn vaak goed gezond. De verwachting is dat deze groep
een actieve rol wil vervullen in samenleving en kerk.

In poimenisch opzicht is er reeds wetenschappelijke aandacht gekomen voor
de ouderen in de kerk (Merkel e.a. 1983; Blasberg-Kuhnke 1985; Reedijk-
Boersma 1982, 1985; Groeien door het leven 1991; V. Knippenberg 1993;
Deckers 1998). Ouderenpastoraat, niet zozeer als pastoraat binnen verzorgings-
en verpleeghuizen, maar ook het pastoraat onder ouderen in de plaatselijke
gemeentes en parochies verdient systematische aandacht. Het ouder worden
brengt specifieke vragen met zich mee die in pastoraat en ook in catechese
opgepakt dienen te worden. Vragen die te maken hebben met de tijdsbeleving,
van verleden, heden en toekomst, staan hier centraal in het denken en beleven.
Terugkijken op het eigen leven, de herinnering aan een al dan niet rijk gevuld en
vervuld bestaan houdt de ouderwordende mens zeer bezig. Het leven nu wordt
meer beheerst door terugkijken, dan door vooruitzien, omdat nog slechts een
onzekere maar relatief korte tijd rest, een tijd waarin voor het maken van grote
plannen geen plaats meer is. Toekomst vormt niet meer een vraag voor zichzelf,
maar is veelmeer een vraag naar de toekomst van kinderen en kleinkinderen, zo
die er zijn, of ineer nog een vraag naar de toekomst van de wereld en de samen-
leving waaraan de oudere een eigen bijdrage heeft geleverd. In dit verband is de
vraag naar de toekomst van de natuur en het milieu voor veel ouderen een vraag
die hen bezighoudt. Immers het doorgeven van een goed leefmilieu aan de
komende generaties is in alle opzichten een intergeneratieve verantwoordelijk-
heid. De deelnemers aan dit onderzoek tonen aan dat dit probleem hen ten
zeerste aangaat. Rond deze levensvragen is niet alleen een pastorale benadering
relevant. Ook het systematisch leren denken omtrent deze vragen door de con-
frontatie met andere en nieuwe opvattingen, ook van de kant van het kerkelijk
leergezag, hoort binnen het catechetisch aanbod van de kerk thuis.

Een volgende vraag op dit punt is die naar de specifieke leermogelijkheden
en leerwijzen van ouderen. Ouderen brengen in een leerproces een rijke ervaring
mee, een ervaring die zeer breed is, maar niet het specifieke onderwerp hoeft te
betreffen. Houdingen zijn vaak al gevormd en vastgelegd. De mogelijkheid om
nieuwe kennis toe te laten wordt sterk gefilterd door die ervaring. Veel volwas-
senencatechese laat zich dan ook sterk leiden door de ervaring. De ervaring van
de deelnemenden wordt tot uitgangspunt van het catechetisch proces genomen
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en vormt vaak ook de inhoud van dit proces. Ik heb al eerder (in hoofdstuk IV)
laten zien dat veel volwassenencatechese echter niet verder komt dan uitwisse-
ling van die ervaringen en leren aan elkaars ervaringen. In het treatment is hier
uitdrukkelijk niet voor gekozen. Het curriculum is zeer informatief, het tekst-
boekje bevat veel nieuwe informatie. Doel van het treatment is op de eerste
plaats kennis van en inzicht in die informatie. De methode die gekozen is, is
echter wel communicatief. De deelnemers worden gestimuleerd om naar aanlei-
ding van de informatie met elkaar in gesprek te gaan en om zo hun eigen inzich-
ten te verhelderen of te veranderen. Dit, zo blijkt, is in beperkte mate inderdaad
gebeurd. De kennis en inzichttoename bedraagt 23~10. Er heeft duidelijk een
cognitieve herstructurering plaats gevonden bij de deelnemers aan het treatment.
Hoewel hun opvattingen al uitgesproken leken, blijken zij in staat tot interne
communicatie. Hun affectieve betrokkenheid is duidelijk gedynamiseerd. Met
betrekking tot het ecocentrisme komt dit tot uitdrukking in vooral het accentue-
ren en vormen van een houding. Met betrekking tot het antropocentrisme is dit
zichtbaar in de attitudevorming, vooral in negatieve zin en het neutraliseren van
de houding. Uit de evaluatie van de deelnemers van het treatment wordt duide-
lijk dat zij dit positief hebben gewaardeerd (zie tabel 8). Het heeft in alle opzich-
ten naar hun eigen idee bijgedragen aan hun leren. Expliciet blijkt dat het tekst-
boekje, dat de kern van het treatment uitmaakte, bijdraagt aan de verklaring van
het treatment effect (tabel 9).

Met betrekking tot de vormgeving van het experimentele curriculum, de
doelen, inhouden en werkvormen zijn geen specifieke evaluatiegegevens ge-
vraagd. Op grond van de resultaten kan echter de vormgeving van het curricu-
lum als geslaagd beschouwd worden. Voor deze groep educandi is het volgen
van het curriculum, met name het doornemen van het boekje, zeer vruchtbaar
geweest. Dit resultaat van het catechetisch leerproces roept vragen op naar de
perceptie die sommige pastores bij de werving voor dit onderzoek van hun
parochianen bleken te hebben. Opmerkingen naar het lesboek dat zij hadden
ontvangen als: `te moeilijk', `valt buiten het gezichtsveld van mijn parochianen',
'mijn mensen leren anders', `zo cognitief wil men er niet mee bezig zijn', wor-
den door de resultaten van het onderzoek gerelativeerd. Leren op cognitieve en
systematische wijze is binnen de context van de katholieke kerk nog steeds
verdacht en niet geaccepteerd. Dit gold heel lang voor de schoolcatechese en is
daar nog steeds een discussiepunt ook binnen het nieuwe schoolvak levensbe-
schouwelijke vorming. De vele doelen van volwassenencatechese die ik in
hoofdstuk IV heb onderscheiden, tenderen bijna allemaal naar wat ervaringsle-
ren genoemd wordt. Cognitieve doelen bij systematische leerprocessen worden
nauwelijks geformuleerd. Toch hebben Siemerink en Vossen ruim een decenni-
um geleden al aangetoond dat dit leren effectief is. Het geeft te denken dat nu
nog steeds deze constatering gedaan moet worden. Zijn de opleidingen, zowel in
hun initiële programma's, als in na- en bijscholingscursussen tekortgeschoten in
deze en hebben zij hun opleidingsdoelen niet aangepast aan de resultaten van
dat onderzoek? Of speelt ook hier mee dat de praktijk sterker is dan wat in de
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opleiding geleerd is en socialiseren afgestudeerde pastores zeer snel in de prak-
tijk?

1.3 Subvraag bij vraag2 Attitude-motivatie verandering

Bij de vraag naar het effect van het curriculum is nog een subvraag gesteld.
Deze vraag heeft betrekking op de bevordering van de samenhang tussen de
levensbeschouwelijke opvattingen en het handelen en sluit aan bij de eerste
vraag, de mogelijke ontwikkeling in de spirituele basis voor handelen. Het doel
van het curriculum is in affectieve termen geformuleerd als het dynamiseren en
verhogen van het commitment op de waardeoriëntaties. Dit heeft, zoals uit het
voorgaande blijkt, met name plaatsgevonden op de theologisch ingevulde
waardeoriëntaties. In het verlengde hiervan is de vraag gesteld naar de bijdrage
van het curriculum aan de versterking van de relatie tussen de opvattingen en
het handelen. In termen van het attitude-motivatiemodel van Ajzen~Fishbein is
dat de vraag of het handelen na afloop van het curriculum nog duidelijker het
resultaat van een redenering is, met andere woorden: verloopt de empirische
verklaring van het handelen duidelijker volgens het model? Het curriculum is
zodanig geconstrueerd dat de religieuze waardeoriëntaties steeds in de context
van het omgaan met de natuur aan de orde zijn gesteld. Deelnemers hebben dit
verband dus in het curriculum aangedragen gekregen.

Op het punt van het handelen is er bij de deelnemers geen significante veran-
dering opgetreden, het handelen is slechts in lichte mate milieuvriendelijker
geworden. Iets anders kon ook niet verwacht worden. Mensen doen in korte tijd
de dingen niet veel anders en zeker niet in hun eigen perceptie. Bovendien is op
het punt van het handelen het plafondeffect zo mogelijk nog sterker van toepas-
sing, op een schaal van 1-3 is de score op de voormeting 2.39 (op de nameting
2.43). Echter de intentie tot handelen en de attitude ten opzichte van het hande-
len zijn wel significant veranderd en beide in positieve richting, dat wil zeggen
dat de steekproef zich na het curriculum nog sterker voorneemt milieuvriende-
lijk te handelen en dit handelen ook steeds positiever gaat waarderen, ondanks
het plafondeffect dat ook hier geldt. Als nu de betrokkenheid op de levensbe-
schouwelijke opvattingen is versterkt, en de attitude en de intentie tot ecologisch
handelen zijn toegenomen, is dan ook de onderlinge samenhang tussen deze
factoren versterkt? Een vergelijking van de correlatieanalyses (bijlage 15) en de
multiple regressieanalyses op de voor- en de nameting (figuren 18 en 19) wijst
uit dat dit, hoewel in lichte mate, inderdaad het geval is en dat dit in iets sterkere
mate geldt voor de theologische invulling van de waardeoriëntaties. Dit geldt in
eerste instantie voor het verband tussen intentie en handelen. Veel belangrijker
is de constatering dat de regressielijnen in het model bij de nameting geheel
volgens de theoretische veronderstelling lopen. De levensbeschouwelijke factor
verklaart via de waarde, de attitude en de intentie het ecologisch handelen.
Overigens geldt dit alleen voor het ecocentrisme. De andere samenhangen die er
bij de voormeting nog waren zijn nu verdwenen. De `theory of reasoned action'
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waarbij ervan uitgegaan wordt dat het handelen van mensen het resultaat is van
een redenering die volgens een bepaalde líjn verloopt, lijkt hier in de nameting
voor ecologisch handelen zijn geldigheid te bewijzen.
Met name dit effect van het curriculum is interessant te noemen. Het curriculum
was niet gericht op handelingsverandering en ook niet direct op attitudeverande-
ring, maar wel wilde het de deelnemers op cognitieve en affectieve wijze bewust
maken van de verbanden tussen religieuze opvattingen, i.c. de scheppingstheo-
logische opvattingen, toegespitst op ecocentrisme en inclusief antropocentrisme,
en hun opvattingen betreffende het omgaan met de natuur. Dit is niet alleen
gelukt waar het de cognities en affecties van de deelnemers betreft, maar ook is
er voor hen een duidelijker verband ontstaan tussen hun religieuze opvattingen
en hun milieuvriendelijk handelen. Hun beredeneerde motivatie tot dit handelen
is helderder geworden.

De conclusie van het antwoord op de gecombineerde vraag 2 mag zijn dat het
treatment, bestaande uit het ontworpen curriculum en de bijeenkomsten, onder
voorwaarde van systematisch, zelfstandig en begeleid leren, zowel cognitieve
als affectieve ontwikkeling bij de deelnemers bevordert, als de relatie tussen
levensbeschouwelijke c.q. theologisch ingevulde opvattingen en handelen
versterkt.

1.4 Vraag 3 Catechese en de diaconale opdracht

Als catechese effect heeft, heeft catechese dan ook zin? Dit is de meer theoreti-
sche vraag die gesteld is. Zin versta ik hier in twee betekenissen: in zichzelf
zinvol, vanuit de aanbieder ervan, omdat het tot de opdracht van de kerk be-
hoort, en zinvol gezien vanuit de ontvanger ervan, omdat zij effect heeft, omdat
zij cognitieve en affectieve gedragsverandering bewerkstelligt. Catechese is als
een van de functies van de kerk, wezenlijk verbonden met haar opdracht. In
catechese wordt immers de boodschap van heil verkondigd en geleerd en wordt
het geloof onderhouden. In catechese vervult de kerk haar intergeneratieve
opdracht: het doorgeven van het geloof. In de gemoderniseerde samenleving
vindt de religieuze socialisatie niet meer vanzelfsprekend plaats in school en
gezin. In toenemende mate is in deze socialisatie de rol van de plaatselijke
parochie belangrijk aan het worden. De nieuwe aandacht voor parochie cateche-
se getuigt hiervan. Hiermee is ook de aandacht voor het permanente onderhou-
den van het geloof en de geloofskennis binnen het vizier van de catechese
gekomen. Gelovig word je niet vanzelf, gelovig blijf je niet vanzelf. Waarmee
niet gezegd is dat educatie de genade kan vervangen, educatie werkt mee met de
genade. Geloven heeft onderhoud nodig, omdat het voortdurend geconfronteerd
wordt met nieuwe vragen en omdat het op zoek is naar inzicht. Volwassenenca-
techese, verstaan in deze betekenis, behoort tot de taak van de parochie cateche-

se.
Doel van de catechese is lange tijd geweest de loutere geloofskennis te bevor-

deren, zoals in de klassieke vraag-en-antwoord-catechismus. In de gemoderni-
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seerde samenleving en kerk is duidelijk geworden dat in de geloofsverkondiging
de samenhang met de ervaring van de leefwereld gelegd moet worden. Geloof is
immers niet alleen een zaak van het hoofd, maar tevens van het hart en het
handelen. Leren geloven is leren de eigen werkelijkheid te verstaan vanuit de
boodschap van heil, solidariteit en behoud van de Schepping. Catechese die
hierop doelt is ook afgezien van haar leereffecten in zichzelf zinvol in de eerste
betekenis: zij ontleent haar zin aan de opdracht van de kerk tot geloofsverkondi-
ging. Catechese is zo vervolgens de voorwaarde voor de andere functies van de
kerk: pastoraat, diaconie, liturgie en gemeenschapsvorming. Door catechese
worden de woorden en beelden geleerd die in pastoraat gebruikt worden om het
persoonlijk leven vanuit het geloof te beleven en te leven. In de catechese wor-
den ook de riten en gebruiken geleerd die in de liturgie expressie geven aan de
geloofsbeleving. Catechese is de taak van de gemeenschap van gelovigen om
die gemeenschap in gezamenlijk geleerd, verwoord en beleefd geloof gestalte te
geven. In hoofdstuk III is de catechese in relatie gebracht met de diaconale
opdracht van kerk en gelovige. De ecologisch diaconale opdracht van de gelovi-
ge is geformuleerd als de dienst aan de aarde, als de taak de integriteit van de
Schepping te bewaren. Deze ecologische opdracht staat in het verlengde van de
diaconale opdracht van de kerk, welke immers het wezenskenmerk van de kerk
is: de dienst aan de wereld.

Catechese heeft tot doel het scheppen van een spirituele basis voor het ver-
vullen van deze diaconale opdracht. Dat wil zeggen dat catechese gelovigen in
staat dient te stellen en toe te rusten tot het vervullen van deze diaconale taak.
Spiritualiteit omvat dan ook kennis, motieven en handelingsvaardigheden.
Spiritualiteit bevorderen heeft de betekenis van kennis thematiseren van het
christelijk gedachtegoed omtrent de dienst aan de aarde en de verantwoordelijk-
heid voor de natuur en het vergroten van de affectieve betrokkenheid op deze
betekenissen. Het betekent het versterken van de motivering tot handelen over-
eenkomstig de gelovige opvattingen. En het betekent het uitbouwen van de
vaardigheid om dit handelen daadwerkelijk uit te voeren. Het curriculum in dit
onderzoek staat gericht op de beide eerste aspecten van spiritualiteit: kennis en
betrokkenheid. In die twee opzichten is het curriculum geslaagd. De kennis is
vergroot en de deelnemers zijn in hun betrokkenheid ontwikkeld: catechese
heeft cognitief en affectief effect.

Uit de analyses van het `theory of reasoned action' model is gebleken dat er
een relatie is tussen religieuze betekenisverlening en handelen, dat in bepaalde
mate handelen ten aanzien van de natuur mede verklaard kan worden vanuit die
religieuze betekenisverlening aan de verhouding van de mens tot de natuur en
aan de norm voor het omgaan met de natuur. Indien deze relatie er is - en dat is
het geval zoals uit het antwoord op onderzoeksvraag is gebleken - dan is het
zinvol om die betekenisverlening voorwerp van educatie te maken. Doel van
deze educatie is de cognitieve en affectieve verheldering van die betekenissen.
Dat is wat het curriculum beoogde en in dat effect is het cuiriculum geslaagd.
Alleen vanuit deze gegevens kan al geconcludeerd worden dat catechese zin
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heeft. Als vervolgens blijkt dat de catechese ook invloed heeft op de relatie
tussen die betekenisverlening en handelen, dat deze relatie versterkt wordt, dan
mag met recht bevestigd worden dat catechese zin heeft. Dat is zin in de tweede
betekenis: catechese blijkt ook naar haar effecten op handelen zinvol te zijn. De
religieuze kwaliteit van dat handelen wordt vergroot. Mensen gaan meer ge-
loofsgemotiveerd te werk. Het catechetisch milieuproject heeft de deelnemers
gesocialiseerd in ecocentrisch denken en handelen. De kwaliteit van de ecologi-
sche diaconie is vergroot.

Praktisch-theologisch zijn hier twee functies van kerk aan elkaar gekoppeld:
diaconie en catechese. Catechese biedt een belangrijke bijdrage aan de religieu-
ze kwaliteit van de daadwerkelijke diaconie. Zij versterkt bij de gelovige de
inzichten die van belang zijn voor een verantwoord uitvoeren van de diaconale
taken. Tevens versterkt zij de motivatie om daadwerkelijk overeenkomstig de
gelovige inzichten te handelen: ecocentrisch denken is een belangrijke voor-
waarde voor milieuvriendelijk handelen. Catechese die gericht staat op geloofs-
verheldering en -communicatie levert zo.een belangrijke bijdrage aan de bevor-
dering van de diaconie, die zelf in het hart van de kerk gevestigd is. Het ant-
woord op de theoretische vraag luidt dat milieucatechese, waarin de samenhang
tussen geloof en handelen gethematiseerd is, in belangrijke mate bijdraagt aan
de pastorale bevordering van het ecologische handelen, een diaconale opdracht
van de gelovige. En dus heeft catechese zin.

2 Terugkoppeling naar de theoretische uitgangspunten

2.1 Modernisering en ontecologisering

In de Inleiding op dit onderzoek is ingegaan op het contextbegrip. Context is
daar gezien als een kritisch begrip in dubbele zin. Het geeft aan dat geloven
gebeurt in een concrete context, die invloed heeft op inhoud en beleving van het
geloof. De context kan immers niet zomaar aangepast worden aan het geloof,
maar tegelijk mag het geloof niet zoner meer aan de context worden aangepast.
De context heeft een kritische functie ten aanzien van het geloof, en het geloof
heeft een kritische functie ten aanzien van de context. In hoofdstuk I is de situa-
tie van onze samenleving beschreven in termen van ontecologisering. Het denk-
en en handelen van de samenleving wordt gekenmerkt door een grotere afstand
ten opzichte van de natuur met als gevolg een mechanisering van het wereld-
beeld, waardoor mensen in toenemende mate misbruik maken van de natuurlijke
levensbron, deze vervuilen, uitputten en afbreken. De in hoofdstuk II ontwikkel-
de ecologische waardeoriëntaties staan kritisch tegenover deze ontwikkeling van
ontecologisering. Vanuit de boodschap van behoud van de Schepping bevatten
deze waardeoriëntaties kritiek op het exclusief antropocentrisch denken dat ten
grondslag ligt aan de mechanisering van het wereldbeeld en de uitbuitende
instrumentele omgang met de natuur. Deze kritische kant van het contextbegrip
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is in hoofdstuk III geoperationaliseerd in ecologische diaconie: de verantwoor-
delijkheid van kerk en gelovige om vanuit de boodschap van behoud van de

Schepping alles te doen om de natuur geen schade toe te brengen. In hoofdstuk
IV tenslotte is deze kritiek omgezet in concrete cognitieve en affectieve leerdoe-
len gericht op ecologisering van het denken.

In het contextbegrip heb ik een onderscheid gemaakt tussen indirecte en
directe context. De indirecte context is het niveau van de samenleving: in deze
context is sprake van ontecologisering van denken en handelen. De directe

context wordt gevormd door de concrete deelnemers en de concrete kerkelijke
situatie waarin de catechese heeft plaats gevonden. Kunnen de inzichten van de
indirecte contextanalyse zonder meer geëxtrapoleerd worden naar de directe
context? Is er met andere woorden ook bij deze steekproef sprake van ontecolo-
gisering van het denken? Bieden de resultaten van dit onderzoek ondersteuning

voor deze ontecologiseringstendens ook op individueel vlak? De aandacht van

de media en de politiek voor het milieu lijkt de laatste jaren aan het afnemen te
zijn. Het beleid dat het paarse kabinet van PvdA, VVD en D66 voert lijkt eerder

bepaald te worden door economische dan door ecologische belangen. De aan-

dacht voor het milieu, bij bijvoorbeeld het uitvoeren van grote infrastructurele

projecten als de uitbreiding van Schiphol, de aanleg van de Betuwespoorlijn en

de aanleg van de Hoge Snelheidslijn van Amsterdam naar Parijs, lijkt beperkt te
worden tot de verplichte milieueffectrapportage, maar lijkt verder nauwelijks

van wezenlijke invloed te zijn op de uiteindelijke besluitvorming. Alle projecten

gaan met aanpassingen gewoon door. Dat de politieke partij Groen Links steeds
meer aanhang krijgt in de stemmingen - bij de Provinciale Statenverkiezingen in
1999 is zij zelfs de vierde partij van het land geworden - zie ik als een bevesti-

ging van deze constatering. De keuze voor Groen Links beschouw ik als een
`groen' protest tegen deze `paarse' opstelling. Nu aandacht voor het milieu niet

meer een algemene aandacht is, concentreert deze zich in een oppositionele
aandacht.

De deelnemers aan mijn onderzoek behoren in zekere zin ook tot deze groep.

Een relatief klein aantal van hen ziet de milieuproblematiek als het grootste
probleem van deze tijd. Andere problemen, waar met name ouderen vaak mee
aankomen, zoals het geweld op straat en de normloosheid, worden vaker ge-

noemd. Tegelijk is er bij de steekproef een groot milieubesef: zij denken en

handelen uitgesproken milieubewust en milieuvriendelijk. Velen van hen stem-

men Groen Links. In religieus opzicht denken zij ecocentrisch, terwijl tegelijk

het inclusief antropocentrische denken ook onder hen aanwezig is. De groep is
duidelijk een exponent van de eco-mentaliteit zoals deze tot aan het begin van

de jaren negentig veel meer geprononceerd gemeengoed was. Bij hen is geen

sprake van ontecologisering, hun wereldbeeld is niet mechanisch, maar ecolo-
gisch. A1 eerder heeft dit profiel van de steekproef mij voor de vraag gesteld in

welke mate er bij deze groep sprake kan zijn van verandering van denken,

betrokkenheid en handelen. De resultaten wijzen uit dat bij deze groep wel
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degelijk beweging in het denken en in de betrokkenheid bewerkstelligd is. De
catechese heeft hier haar betekenis bewezen.

2.2 De Lynn White These

In hoofdstuk II heb ik het antropocentrisme in verband gebracht met milieube-
dervend handelen. Ik heb toen de these van Lynn White aangehaald. Deze stelt
in zijn in 1967 verschenen beroemd geworden opstel: `The historical roots of
our ecological crisis' (White 1967), dat het christelijk geloof en vooral het
scheppingsgeloof een factor is in het ontstaan van de milieuproblematiek. Met
deze publicatie begon een discussie over de bijdrage van de joods-christelijke
theologie aan de alliantie tussen wetenschap en technologie, tussen de theoreti-
sche en empirische benaderingen van het natuurlijk milieu. Immers deze theolo-
gie verwierp het heidens animisme waarin elke boom, heuvel of bron als ver-
blijfplaats van een geest werd beschouwd en dus met respect werd benaderd.
Het joods-christelijke denken wordt gekenmerkt door het lineaire tijdsdenken,
waarbij de tijd uitloopt op het komen van het Rijk Gods, hetgeen ruimte gaf aan
een vooruitgangsdenken van steeds meer, groter en beter. Tezamen met de
scheppingsopvatting waarbij de mens als beeld van God wordt voorgesteld,
heeft dit ruimte gegeven aan de ongebreidelde heerschappij van de mens over
alle natuur, waarbij de natuur er is voor de ontplooiing van de mens zonder dat
de natuur gerespecteerd wordt. In de loop van de geschiedenis heeft dit de vorm
aangenomen van uitbuiting, vervuiling en uitputting van de natuur. White houdt
een pleidooi voor een herbezinning op de relatie van mens en natuur vanuit het
franciscaans gedachtegoed. Whites opvattingen hebben veel reacties opgeroe-
pen, zowel in bevestigende als in ontkennende zin. Volgens Ton Lemaire kan
een samenleving die het milieuprobleem serieus wil aanpakken niet aanknopen
bij de joods-christelijke traditie (Crijnen 1989). Gelovigen en kerk komen
zichzelf tegen als deel van het probleem en niet alleen in de mooie en dankbare
rol als factor bij de oplossing van het probleem (V. Iersel 1989).

In een artikel uit 1992 onderzoeken EsterlSeuren de empirische basis voor
Whites opvattingen (EsterlSeuren 1992). Zij onderzoeken bij christenen hun
houding ten opzichte van het milieu, in de veronderstelling da[ christenen,
naarmate zij meer orthodox en traditioneel in hun religieuze opvattingen zijn,
minder bezorgd zijn om milieuvraagstukken dan niet christenen. Zij hebben hun
hypotheses getoetst aan de gegevens van de `European Values Survey' uit 1990,
een groot onderzoek in 14 Europese landen. In de analyses zijn de kerkbetrok-
kenheidsschaal van Felling e.a. (1981) gebruikt; is een religieuze orthodoxie-
schaal gebruikt en in verband gebracht met de milieubewustzijnsschaal en de
milieuofferbereidheidsschaal. De laatste twee schalen zijn ongeveer gelijk aan
de schalen zoals gebruikt in mijn onderzoek. Hun conclusies zijn dat er geen
aanwijzingen te vinden zijn voor een empirische ondersteuning van de these van
Lynn White. Dat wil zeggen religieuze opvattingen en kerkbetrokkenheid zijn
min of ineer irrelevant voor beide milieuhoudingen. Veeleer zijn demografische
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kenmerken als opleiding en inkomen van invloed op de milieuhouding. In de
vraagstelling van Ester~Seuren zijn algemene religieuze opvattingen in relatie

gebracht met milieuattitudes. In mijn onderzoek zijn meer specifieke religieuze
ecologische opvattingen in verband met milieuattitudes gebracht. De religieuze
opvattingen betreffen de problematiek van de relatie van mens en natuur, de

vermeende centraliteit en heerserspositie van de mens in de Schepping ten
opzichte van de natuur. De hypotheses van White vertaald naar de vraagstelling

in mijn onderzoek luiden als volgt: christenen denken religieus antropocen-
trisch; dat resulteert in een direct negatief verband tussen antropocentrisme en
milieubesef en in een direct negatief verband tussen antropocentrisme en milieu-

vriendelijk handelen.
De gegevens, gepresenteerd in tabel 10, wijzen uit dat in mijn onderzoek

opleiding enigszins correleert met milieubesef en dat algemene godsdienstvaria-

belen of geen (godsgeloof) of een negatieve correlatie hebben (kerkgang, imma-
nente zinbeleving) met milieubesef. De inhoudelijke veldspecifieke godsdienst-

variabelen correleren veel duidelijker, maar dan blijkt dat er een omgekeerd

verband is tussen de religieuze opvattingen van antropocentrisme en ecocentris-
me met milieubesef. De steekproef denkt sterk religieus ecocentrisch en heeft

een hoog milieubesef, deze twee variabelen hangen positief samen. Voorzover

de steekproef antropocentrisch denkt hangt dit negatief samen met het milieube-
sef. Regressieanalyse wijst uit dat het milieubesef inede verklaard wordt vanuit

de religieuze houdingen (antropocenttisme Bèta -.50 en ecocentrisme Bèta .33;
R~ adj. .28).

Tabe110: Correlaties Religieuze factoren en Milieubesef

Correlaties Milieubesef

Antropocentrisme -.442~ ~`

Ecocentri sme .229 ~ ~`

Geloof in God n.s.

Lezen van de bijbel .193~`

Kerkgang -.152~`

Immanente zinbeleving -.190~

Opleiding .175~`
n-189
~`~`Correlaties significant op 0.01 niveau
~` Correlaties significant op 0.05 niveau
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Uit beide analyses mag geconcludeerd worden dat de stelling van Lynn White
door deze specifiekere analyse niet ondersteund wordt, maar dat de analyses de
uitkomsten van Ester~Seuren veeleer bevestigen en aanvullen. Algemene gods-
dienstige kenmerken kunnen niet echt de milieuhouding van christenen verkla-
ren. Pas wanneer gekeken wordt naar veldspecifieke godsdienstige milieuopvat-
tingen dan blijkt dat christenen eerder ecocentrisch dan antropocentrisch denken
en vervolgens dat ecocentrisme de milieuhouding verklaart. Dit is opmerkelijk
omdat de steekproef uit een groep relatief oudere gelovigen bestaat en je zou
kunnen verwachten dat deze groep orthodox en traditioneel denkt. Dit is niet het
geval. In ecologisch opzicht denkt de groep niet traditioneel en orthodox, als
men traditioneel en orthodox in dit geval verstaat als antropocentrisch, zoals bij
White de veronderstelling is. In ieder geval mag de conclusie zijn dat wellicht
het christelijk denken, zoals dat in wetenschap en filosofie is doorgedrongen en
gehanteerd, theoretisch aan de basis lig[ van secularisering en antropocentrisch
denken en gekoppeld mag worden aan de ontecologisering van het wereldbeeld.
Dit betekent nog geenszins empirisch dat gelovigen ook antropocentrisch denk-
en en milieuonvriendelijk handelen. Uit de gegevens van EstherlSeuren blijkt
dit al. Uit de gegevens van mijn onderzoek blijkt eerder het tegendeel: gelovigen
denken en handelen ecocentrisch. Hun scheppingsdenken kan juist wel een
factor zijn bij de oplossing van het milieuprobleem. Mijn onderzoek heeft be-
trekking op een relatief kleine groep vooral oudere kerkleden. Voor een verder
inzicht in deze problematiek is onderzoek onder een grotere meer representatie-
ve steekproef noodzakelijk.

2.3 Empirische toetsing van de waardeoriëntaties

In hoofdstuk II zijn uit de literatuur twee ecologische waardeoriëntaties gerecon-
strueerd. Deze zijn onderscheiden in een filosofische en een theologische com-
ponent. Deze ontwerpen hebben een theoretische waarde. Zij functioneren op
het niveau van ervaringstheologie. In mijn empirisch onderzoek heb ik gekeken
of zij ook een empirische realiteit hebben. Immers het is van belang om theolo-
gische concepten empirisch te toetsen (V.d.VenNisscher 1985). Dit wil zeggen,
dat nagegaan moet worden of in deze theologische conceptualiseringen inder-
daad de ervaringen van mensen verdisconteerd zijn. Kunnen deze religieus
ingevulde waardeoriëntaties, die ervaringsgewijs aan de werkelijkheid ontleend
zijn, er aanspraak op maken dat er inderdaad de ervaringen van mensen in zijn
verwerkt (V.d.Ven 1987)? Daartoe heb ik de theologische uitspraken geoperati-
onaliseerd en aan de steekproef voorgelegd. Uit de analyses van de data van
deze steekproef komen duidelijk de theoretische schalen naar voren (zie bijlage
8). In het omgaan met de natuur door de respondenten zijn de waardeoriëntaties
empirisch aan te wijzen. In het gelovig denken van de steekproef zijn beide
visies op het omgaan met de natuur aanwezig. Vervolgens is gekeken of binnen
de context van de moderne samenleving deze waarden als oriëntaties voor
handelen functioneren. Gebleken is dat dit het geval is (antwoord op vraag 1).
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De ontwikkelde theologische concepten zijn getoetst aan de empirische realiteit.
Gebleken is dat deze inderdaad de ervaring van mensen verdisconteren. Hiermee
is de ervaringsbetrokkenheid van de theologische uitspraken langs empirische

weg aangetoond. De waardeoriëntaties kunnen nu verantwoord gehanteerd
worden binnen een praktisch theologisch handelingsmodel, waarvan het doel is:

het leren van de religieuze communicatie omtrent deze waardeoriëntaties, zoals
in het verloop van het onderzoek is gebeurd.

Met betrekking tot de twee modellen wil ik nog opmerken dat de veronder-

stelling was dat beide waardeoriëntaties zouden correleren met milieuvriendelijk
handelen, omdat de norm voor het handelen in beide gevallen ingaat tegen
milieubedervend handelen. Toch blijkt dat de houding van respect veelmeer een

garantie is voor milieuvriendelijk handelen dan de houding van prudente instru-
mentaliteit. Ecocentrisme leidt eerder tot milieuvriendelijk handelen dan inclu-

sief antropocentrisme. In beide oriëntaties is er aandacht voor de gevaren die

aarde en mens bedreigen door toedoen van de mens zelf. De uitbuiting van de
aarde roept vragen op die het geloof van mensen betreffende hun relatie tot de

natuur raken (functie van de context als locus theologicus). Dit geloof inet

betrekking tot natuur en mens wordt gereflecteerd in de scheppingstheologie
(hermeneutische functie van de context). De kritische functie van deze schep-
pingsopvattingen wordt naar twee kanten vormgegeven: antropocentrisme en
ecocentrisme. In relatie met concreet milieuhandelen blijkt dat het ecocentrisme
een sterkere kritische functie heeft en een omgaan met de aarde ondersteunt,
gericht op de integriteit van de aarde. De kritische functie van het inclusief
antropocentrisme blijkt in de feitelijke realiteit niet direct uit te lopen op milieu-
behoudend handelen. Deze constatering roept vragen op naar de inclusief antro-
pocentrische doordenking van het scheppingsbegrip. De vraag is of deze bena-
dering van het scheppingsbegrip wel voldoende het levende en geleefde geloof
van mensen verdisconteert. En of het wel voldoende doordacht is in zijn conse-

quenties voor het omgaan met de aarde en het vervullen van de ecologische
dienst aan de aarde in het perspectief van het Rijk Gods.

De gegevens van mijn onderzoek wijzen uit dat de deelnemers een grote

betrokkenheid hebben op het ecocentrisme. Deze betrokkenheid betreft de
verschillende noties van dit concept: de eigenwaarde van mens en natuur en het

respect voor de natuur, de natuur als Schepping. Niet nader onderzocht is in

hoeverre deze betrokkenheid ook geldt voor het specifieke godsbeeld dat hierbij
hoort. Het beeld van God is dat van een relationele God, versus een absoluut

transcendente, een God die in de wereld aanwezig is, een God die in het leven

van mens en natuur beuokken is. Deze God die in zijn drie-ene gestalte in
zichzelf relatie is, staat tegenover de monotheïstische God die slechts aan de

oorsprong staat. De vraag is of de aandacht voor de natuur, het respect in het

alledaagse omgaan ermee aanzet tot een nieuwe overdenking van het gods-
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beeld'o. Het verdient aanbeveling in verder onderzoek hier aandacht aan te
besteden

2.4 Het model van Ajzen~Fishbein: de levensbeschouwelijke component.

In het onderzoek is de `De theorie van beredeneerd handelen' gebruikt zoals
deze is ontwikkeld door Ajzert~Fishbein ter voorspelling en verklaring van
handelen. In dit model wordt handelen voorspeld door en verklaard vanuit de
handelingsintentie, welke een functie is van attitude en sociale norm. De attitude
is het product van de waarde die een persoon hecht aan de uitkomsten van
handelen en de verwachting die deze heeft ten aanzien van de uitkomsten van
handelen: waarde x verwachting; de sociale norm is het product van de geperci-
pieerde verwachting van de omgeving om bepaald handelen te vertonen en de
bereidheid tot conformering aan die omgeving. Eigen aan het model is dat het
handelen en dus ook de overige factoren van het model, steeds zo concreet
mogelijk geformuleerd worden. Het model is gebaseerd op de theorie dat hande-
len altijd het resultaat is van een afweging van verschillende argumenten.

In mijn onderzoek heb ik het model van Ajzert~Fishbein niet integraal toege-
past. Het model is gebruikt om de invloed van de levensbeschouwing op hande-
len te onderzoeken. Om redenen die in hoofdstuk III zijn weergegeven is de
subjectieve normfactor buiten het onderzoek gehouden: de onderzoeksvraag was
of de levensbeschouwelijke component een factor is in het beredeneren van
handelen volgens het volgende pad: handelen wordt verklaard vanuit de intentie
tot dit handelen, welke intentie verklaard wordt vanuit de attitude die een functie
is van waarde x verwachting, welke verklaard wordt vanuit de levensbeschou-
wing. De levensbeschouwelijke component vormt voor dit model zo een verkla-
rende achtergrondvariabele. Uit het antwoord op vraag 1 is duidelijk geworden
dat het model goed bruikbaar is. Levensbeschouwing blijkt een belangrijke
verklarende factor te zijn voor attitude, intentie en handelen, belangrijker dan de
overige gemeten milieuachtergrondfactoren zoals milieuhouding, actiebereid-
heid en offerbereidheid en hinder van milieu.

Het gebruik van het model van Ajzen~Fishbein binnen praktisch-theologisch
onderzoek is nog niet van de grond gekomen. Wel is er al eerder onderzoek
gedaan naar de relatie tussen gelovige opvattingen en motivatie tot handelen (V.
Gerwen 1990; Jeurissen 1993). In mijn onderzoek is het model uitgebreid met
de handelingsintentie en het handelen. Dit levert al duidelijk een meer specifiek
zicht op de samenhang tussen geloof en handelen. Om deze kennis te vergroten
is het van belang om in verder praktisch theologisch onderzoek het model van
Ajzen~Fishbein nader uit te werken, met name waar het de subjectieve normfac-
tor van het model betreft, die in dit onderzoek niet was opgenomen. Tevens is
het van belang dit onderzoek dan in twee fasen te doen, waarbij in een eerste

3o In haar inaugurale rede roept M. de Haardt deze vraag op vanuit het alledaagse
omgaan met eten en drinken (De Haardt, 1999).
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meting de handelingsintentie gemeten wordt en in een tweede meting het hande-

len zelf. Dan kan ook de intentie gemeten worden in termen van voornemen tot
een bepaalde handelen. Op deze wijze kan ook zichtbaar gemaakt worden op

welke wijze en in welke mate geloof handelen kan voorspellen. In mijn onder-
zoek is met het model onderzoek gedaan in het kader van catechese en diaconie,

onder vrijwilligers. Onderzoek met het model van Ajzen~Fishbein op andere

terreinen van de kerkelijke pastoraal, en dan niet alleen bij vrijwilligers maar
ook bij de professionele werkers levert gegevens op over de religieuze motivatie
van kerkelijke werkers voor hun handelen. De vraag naar de gelo-
vig~theologische motivatie van pastoraal werk is van belang voor de theologi-
sche inhoudelijkheid van dit werk. Pastores, zo blijkt uit onderzoek, gaan bij-

voorbeeld soms langs de vraag naar geloofsbegeleiding van hun pastoranten
heen (V. Knippenberg 1998, 58). Inzicht in de samenhang tussen gelovige
motivatie en gelovige inhoudelijkheid van pastoraal werk kan dit werk alleen

maar ten goede komen en de eigen identiteit ervan versterken.

2.5 Milieucatechese

In hoofdstuk III en IV is een bepaalde benadering van catechese gegeven. Geko-

zen is voor een catechese waarin de nadruk ligt op cognitieve en affectieve

systematische leerprocessen met betrekking tot aan de theologie ontleende
concepten die op gestructureerde wijze in een curriculum in leerstoffen en
werkvormen worden aangeboden. Doel van deze catechese is de bevordering

van het `theologisch leren denken' (V.d.Tuin 1975) op basis van cognitieve en
affectieve ontwikkeling. Deze milieucatechese is geplaatst in de context van het
bevorderen van de religieuze motivatie tot ecologisch handelen.

Uit het antwoord op onderzoeksvraag 2(en de subvraag) is duidelijk gewor-
den dat deze catechese succesvol is. Het empirisch onderzoek met dit curriculum

was opgezet als een effectevaluatie. Op basis van de gegevens maak ik nu
enkele opmerkingen met het oog op curriculumontwikkeling voor milieuca-
techese. Deze opmerkingen hebben betrekking op de inhoud en op het doel.

In hoofdstuk II heb ik twee ecologische waardeoriëntaties beschreven. Beide

oriëntaties staan gericht op milieuvriendelijk handelen. Daarom is er in het
curriculum voor gekozen beide oriëntaties op dezelfde wijze te behandelen en

niet een voorkeur te geven aan een van beide, juist omdat het in het curriculum
gaat om de versterking van de relatie tussen de waardeoriëntaties en de motiva-

tie tot handelen. Uit de gegevens blijkt dat de deelnemers duidelijk een voorkeur

hebben voor het ecocentrisme, dat in deze opvatting de sterkste positieve ont-

wikkeling zichtbaar is en dat deze opvatting sterk positief het handelen ver-
klaart. Het antropocentrisme vindt veel minder instemming, maar hierin is wel

een, zij het negatieve, ontwikkeling zichtbaar. Ook blijkt uit de gegevens dat

antropocentrisme het handelen, zij het milieuonvriendelijk handelen, verklaart.
Ook na het curriculum blijft dit het geval. Moet nu de conclusie getrokken

worden dat het bij een dergelijke groep milieubetrokken deelnemers weinig
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zinvol is om een curriculum met beide waardeoriëntaties aan te bieden? Deze
conclusie wil ik niet trekken. Catechese is immers gericht op inzicht in een
complex veld van betekenissen, opdat er bij de educandus cognitieve herstructu-
rering van het denken plaats vindt. Deze cognitieve herstructurering is voor-
waarde voor affectieve dynamisering en voor handelingsmotivering. Een eenzij-
dig richten van de catechese op één theologisch concept biedt te weinig voor-
waarden om interne en externe communicatie te bewerkstelligen. Voor deze
communicatie is het noodzakelijk meerdere religieuze visies op niet indoctrine-
rende wijze aan te bieden (Hermans 1995, 57). Daarbij blijft staan dat ook het
antropocentrisme in zijn inclusieve vorm gericht staat op milieuvriendelijk
handelen. Deze communicatie vormt een belangrijk aspect van het treatment.

Hiermee kom ik op het doel van de milieucatechese: leren deelnemen aan de
communicatie omtrent religieuze betekenisverlening aan de natuur. Ook vanuit
het aspect van deze doelformulering geven de gegevens van het onderzoek
aanleiding tot een opmerking. Deze betreft het doel van communicatie. Gezien
het feit dat de deelnemers zo sterk ecocentrisch georiënteerd zijn is de vraag
gerechtvaardigd of voor hen communicatie wel een adequaat doel is en of niet
veeleer verheldering van ecocentrisme het doel had moeten zijn. Ook nu geldt
het bezwaar van educatieve eenzijdigheid weer. Niet alle deelnemers blijken
ecocentrisch georiënteerd te zijn. Daarbij komt dat het doel was niet verhelde-
ring en overdracht van waardeoriëntaties, maar vergroting van de saillantie van
geloof voor handelen. Bovendien ligt in het communicatiedoel zowel overdracht
als verheldering besloten (V.d.Ven 1985, 49-51). In het curriculum vindt impli-
ciete overdracht plaats voorzover de oriëntaties in de cultuur besloten liggen en
de ervaringshorizon van de educandi bewust of onbewust beïnvloeden. Zij
worden overgedragen omdat zij de communicatie dragen. Tegelijk gebeurt in
communicatie verheldering omdat de pluraliteit van oriëntaties en hun conflicte-
ren aan de orde gesteld worden. Juist hierin wordt indifferentisme ten aanzien
van de waarden voorkomen: educandi worden bewust geconfronteerd met
verschillende conflicterende opvattingen. Tegelijk is er ook geen sprake van
vrijblijvendheid omdat deelnemers uitgenodigd worden de oriëntaties in gesprek
met elkaar te brengen.

Tot slot

In dit onderzoek is de relatie tussen geloof en handelen langs twee wegen onder-
zocht. Op de eerste plaats is onderzocht of de respondenten zich in hun handelen
door hun geloof laten leiden. Het antwoord is dat dit zeker het geval is. De
factor geloof en levensbeschouwing is een belangrijke factor voor de verklaring
van handelen. Op de tweede plaats is onderzocht of deze relatie beïnvloedbaar is
langs de weg van educatie. Ook hier is het antwoord dat dit zeker mogelijk is.
Educatie leidt tot toename van de kennis met betrekking tot deze relatie, en tot
dynamisering van hun opvattingen. Deze effecten op cognitief en affectief vlak
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blijken aanzienlijke consequenties te hebben voor een toenemende consistentie

van geloof en handelen: geloof krijgt weer saillantie voor handelen en handelen

wordt consequenter vanuit levensbeschouwelijke betekenissen beredeneerd.

De resultaten van het onderzoek wijzen uit dat dergelijk onderzoek naar de

relatie tussen geloof en handelen van belang is voor catechese en catechetiek en

voor de praktische theologie als geheel. Immers geloof staat uit op handelen,

geloof vindt alleen in de daadwerkelijke dienst aan de wereld haar vervulling.
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Samenvatting

Catechese en diaconie.
Een empirisch theologrsch onderzoek naar de effecten van milieucatechese op
milier~bewust handelen.

De milieuproblematiek is een van de centrale problemen van onze moderne
samenleving. In deze studie wordt dit vraagstuk benaderd vanuit de praktische
theologie. Dat betekent dat het vraagstuk toegespitst wordt op de samenhang
tussen geloof en handelen. Daarmee komen in deze studie zowel de diaconie als
de catechese aan de orde. De doelen van deze studie zijn: een bijdrage te leveren
aan de kennis van de mate waarin religieuze opvattingen de motivatie tot milieu-
bewust handelen beïnvloeden en een bijdrage te leveren aan de kennis van de
mogelijkheid om door middel van educatie deze motivatie te beïnvloeden.
Daarvoor is een empirisch onderzoek gedaan naar de saillantie van religieuze
ecologische waardeoriëntaties voor het handelen en naar de effecten van milieu-
catechese omtrent deze waardeoriëntaties.

In hoofdstuk I wordt de sociaal culturele situatie van onze moderne samenleving
beschreven. Het proces van modernisering dat deze situatie kenmerkt, wordt
concreet gemaakt met de term ontecologisering. Hieronder wordt verstaan het
proces van ontwaarding van het natuurlijk leefmilieu. Ontecologisering wordt
vervolgens zichtbaar gemaakt op de verschillende velden van de moderne sa-
menleving: economie, politiek, sociaal verband en cultuur, dit laatste toegespitst
op de positie van kerk en levensbeschouwing. Geconstateerd wordt dat in het
proces van modernisering de saillantie van het christelijk geloof voor het leven
van mensen ernstig onder druk is komen te staan. Ontecologisering betekent dan
dat het vraagstuk van het omgaan met de natuur niet meer verbonden wordt met
christelijke opvattingen omtrent de Schepping.

In hoofdstuk II worden de levensbeschouwelijke opvattingen die het omgaan
met de natuur mede beïnvloeden weergegeven. Dit gebeurt met de term ecologi-
sche waardeoriëntatie. Een ecologische waardeoriëntatie bevat waarden die het
denken en handelen met betrekking tot mens en natuur richting geven. De
waardeoriëntatie bestaat uit een opvatting omtrent de mens en de natuur, en een
hierop gebaseerde norm voor het omgaan met de natuur. Deze waardeoriëntaties
zijn langs filosofische en theologische weg gereconst-ueerd uit het moderne
denken omtrent mens en natuur. De theologische reflectie gebeurt vanuit de
scheppingstheologie. Het zijn ideaaltypen.
Er worden drie typen beschreven: het eerste type, het exclusief antropocentris-
me, ligt ten grondslag aan wat in hoofdstuk I genoemd is de ontecologisering
van het wereldbeeld. Het wordt gekenmerkt door de opvatting dat de mens het
centrum van de wereld is, wat in theologische termen betekent: het hoogtepunt
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van de Schepping. Dit resulteert in een puur instrumenteel uitbuitend omgaan
met de natuur. Het tweede type, het inclusief antropocentrisme is een bijstelling

binnen de antropocentrische denkwijze, met dien verstande dat het belang van
de natuur onmiddellijk verbonden wordt met het belang van de mens. Dit mondt

uit in een prudent instrumenteel beschermende omgang met de natuur. Het derde
type is een radicale reactie op het antropocentrische denken en wordt geken-
merkt door de opvatting dat mens en natuur op dezelfde wijze intrinsieke waar-

de hebben. In theologische termen betekent dit dat God zich in het geheel van
zijn Schepping manifesteert: de hele wereld is Gods Schepping. Dit resulteert in
een respectvol omgaan met de natuur.

In hoofdstuk III wordt de relatie gelegd tussen geloof en handelen. Dit gebeurt
aan de hand van het begrip diaconie. In de diaconie geeft de kerk gestalte aan

haar verantwoordelijkheid voor de Schepping. Deze verantwoordelijkheid is
omschreven als dienst aan de wereld in nood. Toegespitst op de ecologische
problematiek is dit de dienst aan de aarde in nood. De vervulling van deze dienst
is een opdracht vanuit het geloof. Dit impliceert de pastorale opdracht om dit
geloof als inspiratie tot handelen te verdiepen en te versterken. Dit is de taak van
de catechese. Met behulp van het aan de arbeids- en organisatiepyschologie
ontleende attitude-intentie-handelen model van Ajzen~Fishbein is vervolgens de
relatie gelegd tussen geloof en handelen. Dit model is gebruikt om de relatie
empirisch onderzoekbaar te maken. In hoofdstuk III zijn vervolgens de empiri-
sche vragen geformuleerd.

In hoofdstuk IV is een exemplarisch curriculum ontwikkeld en verantwoord
voor milieucatechese. Dit curriculum staat gericht op de verdieping van de
geloofsinspiratie als motivatie tot handelen. Specifieke doelen zijn in dit per-
spectief kennis, inzicht en dynamisering van de affectieve betrokkenheid op de
inhoud. Een nevendoel is de versterking van de motiverende betekenis van de
geloofsinhoud voor het handelen. De inhoud van het curriculum wordt gevormd
door de in hoofdstuk II ontwikkelde waardeoriëntaties inclusief antropocentris-
me en ecocentrisme.

In hoofdstuk V is verslag gedaan van het empirisch onderzoek, naar het ant-
woord op de in hoofdstuk III gestelde vragen. De eerste vraag is die naar de
relatie tussen levensbeschouwelijke overtuiging en milieuhandelen. De tweede
vraag is de vraag naar het effect van het curriculum op kennis, affectieve dyna-
misering en versterking van de saillantie van geloof voor het handelen. Aan het
onderzoek hebben 194 personen deelgenomen. Het antwoord op de eerste vraag
luidt dat het geloof een aanzienlijke verklaring levert voor milieuhandelen, het
ecocentrisme verklaart milieuvriendelijk handelen, het inclusief antropocentris-
me staat veeleer als verklaring voor minder milieuvriendelijk handelen. Het
antwoord op de tweede vraag luidt dat het cun iculum leidt tot vergroting van de
kennis en het inzicht in ecologische waardeoriëntaties en dat de betrokkenheid
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op die waardeoriëntaties duidelijk gedynamiseerd wordt. Tevens heeft het curri-
culum effect op de relatie tussen levensbeschouwelijke opvattingen in die zin
dat het handelen na het curriculum veel consistenter beredeneerd wordt vanuit
de levensbeschouwelijke overtuiging.

In hoofdstuk VI wordt op de resultaten van het empirisch onderzoek gereflec-
teerd en worden de resultaten in verband gebracht met de ontwikkelde theorie.
Geconstateerd wordt dat levensbeschouwing van belang is voor de attitude
tegenover ecologisch handelen. Dat als gevolg van catechese geloof ineer sail-
lant wordt voor handelen en dat dat handelen consistenter beredeneerd wordt
vanuit een levensbeschouwelijke overtuiging. Vervolgens dat dit alles in sterke-
re mate geldt voor het ecocentrisme dan voor het antropocentrisme. Ten vierde
dat het ecocentrisme veel meer met milieuvriendelijk handelen in verband staat
dan het inclusief antropocentrisme. Ten vijfde dat de ontwikkelde levensbe-
schouwelijke waardeoriëntaties een empirische basis hebben. Ten zesde dat het
ecocentrisme duidelijk de voorkeur heeft onder de respondenten. En tot slot dat
de idee dat het christelijk denken aan de basis ligt van de milieuproblematiek,
zoals Lynn White beweerde, in di[ onderzoek niet ondersteund wordt.
Op grond van de resultaten van het onderzoek wordt de aanbeveling gedaan het
gebruikte attitude-motivatie model in een meer uitgewerkte vorm onder een
representatieve steekproef van gelovigen in een empirisch onderzoek toe te
passen teneinde de relatie tussen geloof en handelen nader te kunnen analyseren.
Tot slot wordt de aanbeveling gedaan de aandacht voor volwassenencatechese
zowel binnen de opleidingen als binnen de pastoraal van de kerken te vergroten
en te operationaliseren in opleidingsprogramma's en concrete beleidsdoelen.
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Summary

Religious education and church social welfare work.
An empirical theological survey on the effects of environmental religious
education on human behaviour in an ecological way.

The environmental issue is one of the central problems of our modern society. In
this study, the issue is approached from a practical theological point of view.

That means that the issue is concentrated on the connection between religion
and action. In this context both church social welfare work and religious educa-
tion are being discussed. The goals of this study are: contributing to the know-
ledge of the extent to which religious views influence the motivation for action
in an environment-minded way, and contributing to the knowledge of the possi-
bility to influence this motivation by means of education. In order to attain this

goal, an empirical survey was carried out, on the salience of religious ecological
value judgements for our actions and on the effects of environmental religious
education concerning these value judgements.

In chapter I the social-cultural situation of our modern society is described. The
process of modernisation that characterises this situation is made concrete with
what can be described as the process of devaluation of the natural environment.
This process of devaluation is made visible in the different fields of modern
society: economy, politics, social context and culture, the latter aspect being
concentrated on the position of the church and of philosophy of life. It is ascer-
tained that, in the process of modernisation, the salience of Christian faith for
human life has come under pressure. The process of devaluation of the natural
environment then means that the issue of dealing with nature is not linked with
Christian views concerning Creation.

In chapter II the philosophical views that influence our dealing with nature are
presented. The term ecological value judgements is used for this. An ecological
value judgement contains values that regulate our way of thinking and acting
with regard to man and nature. The value judgement consists of a view concern-
ing man and nature, and a standard for dealing with nature, which is based on
this view. These value judgements are constructed from our way of thinking
about man and nature, in a philosophical way and in a theological way. The
theological aspect is reflected by the point of view of the story of Creation.
These are idealised pictures.
Three types are being described: the first type, exclusive anthropocentricity,
underlies what was called the devaluation of the natural environment in chapter
1, in relation to our worldview. This is characterised by the view that man is the
centre of the world, which means in theological terms: the milestone of Cre-
ation. The second type, inclusive anthropocentricity, is an adjustment to the
anthropocentric way of thinking, on the understanding that the importance of
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nature is directly linked with the importance of man. This results in a prudent,
protecting way of dealing with nature. The third type is a radical reaction to the
anthropocentric way of thinking and is characterised by the view that man and
nature have the same intrinsic value. In theological terms this means that God
manifests Himself in the entirety of His Creation: the whole world is Gods
Creation. This results in a respectful way of dealing with nature.

In chapter III a link is made between religion and our actions. This is done on
the basis of the concept of `church social welfare work'. With church social
welfare work the church gives shape to its responsibility for Creation. This
responsibility is described as a duty to the world in need. Concentrated on the
ecological problem this means duty to the earth in need. The fulfilment of these
duties is a dedication going from religion. This implies the pastoral duty to
deepen and to strengthen religion as an inspiration for action. This is the duty of
religious education. With the help of the attitude-motivation-action model of
AjzenlFishbein, which is derived from the labour and organisation psychology,
the link is made between religion and action. This model is used in order to
make it possible to examine the relation empirically. In chapter III the empirical
questions are then formulated.

In chapter IV an exemplary curriculum is developed and justified for environ-
mental religious education. This curriculum is focussed on going deeply into
religious inspiration as a motivation for action. In this perspective there are
specific purposes: knowledge, insight and activation of the affectionate concern
about the contents. An additional purpose is the strengthening of the inspira-
tional meaning of religion for our actions. The contents of the curriculum are
formed by the value judgements developed in chapter II, inclusive
anthropocentricity and ecocentricity.

In chapter V a report is made about the empirical survey, in answer to the ques-
tions that were asked in chapter III. The first question is about the relation
between philosophical belief and environmental action. The second question is
about the effect of the curriculum for knowledge, affectionate activation and
strengthening of the importance of religion for action. 194 People contributed to
the survey. The answer to the first question is that religion offers a significant
explanation for environmental action, ecocentricity explains action in an ecolog-
ically friendly way, inclusive anthropocentricity explains our actions in an
ecologically unfriendly way. The answer to the second question is that the
curriculum leads to an increase of knowledge about, and insight into ecological
value judgements, and that the commitment to these value judgements is clearly
activated. Furthermore, the curriculum has effect on the relation between philo-
sophical views to such an extent that our actions can be accounted for more
consistently from a philosophical point of view after the curriculum.
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A reaction to the results of the empirical survey is given in chapter VL In this
chapter, the results are also linked to the theory that has been developed. The
conclusion is, firstly, that philosophy of life is important for the attitude towards
ecological action, secondly, that religion becomes more important for our ac-
tions as a result of religious education, and thirdly, that our actions are ac-
counted for more consistently from a philosophical point of view. A fourth
conclusion is that all this counts more for ecocentricity than for
anthropocentricity. A fifth conclusion is that ecocentricity is more closely con-
nected with ecologically friendly action than with inclusive anthropocentricity.
Another conclusion is that the philosophical value judgements that have been
developed, have an empirical basis. It tamed out that ecocentricity is clearly
preferable among the respondents. And the last conclusion is that the idea that
the Christian way of thinking is the basis of the environmental issue, as Lynn
White stated, is not supported by this survey.
On the basis of the results of the survey the advice is given to use the attitude-
motivation-action model that was used in the survey, in a more detailed form in
an empirical sample survey among a representative group of religious people. In
this way, we will be able to analyse the relation between religion and our actions
to a greater extent. To conclude, the advice is given to pay more attention to
religious education for adults, in the training programmes as well as in the
pastoral care by the churches, and to make religious education for adults more
operational in training programmes and concrete lines of policy.

(vertaling: Hannelore van Setten)
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Bijlage 1 Vragenlijst

Voormeting
1 Wat is uw geboortejaar?

2 Wat is uw geslacht?
3 Wat doet u op dit moment?

Ik ben gepensioneerd of in de VUT
Ik heb een betaalde fulltimelparttime baan
Ik volg volledig dagonderwijs
Ik krijg WAO
Ik heb gewerkt, ben nu werkloos en zoek opnieuw werk
Ik heb geen werk gehad en zoek voor het eerst werk
Ik werk in eigen huishouding
Ik doe wat anders, nl ..................................

4 Wat is (of was) uw beroep? Bij meerder beroepen het LAATSTE beroep invullen.
5 Wat is het HOOGSTE schooldiploma dat U gehaald heeft?

lagere school, basisschool, VGLO
lager beroepsonderwijs (bijv. LTS, LHNO, Huishoudschool)
(M)ULOIMAVO
Middelbaar beroepsonderwijs (bijv. MTS, MEAO, MDGO)
H.B.S., Gymnasium, Atheneum, MMS, HAVO, VWO
Hoger beroepsonderwijs (bijv. Soc.Academie, PABO, HTS, HEAO, NLO)
Wetenschappelijk onderwijslOpen Universiteit

6 Als er nu verkiezingen voor de Tweede Kamer zouden worden gehouden zou ik mijn
stem uitbrengen op:

PvdA (Partij van de Arbeid)
CDA (Christen Democratisch Appel)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)
D66 (Democraten '66)
AOV (Algemeen Ouderenverbond)
Groen Links
SGP (Staatkundig Gereformeerde Partij)
GPV (Gereformeerd Politiek Verbond)
RPF (Reformatorisch Politieke Federatie)
Unie SSf
SP (Socialistische Partij)
Andere partij, nl ................................................
Ik stem niet
Weet niet

7 In hoeverre spelen milieuoverwegingen bij uw partijkeuze een rol?
veel een beetje geen niet van toepassing

8 Vindt u dat de partij van uw voorkeur teveel, voldoende of te weinig aandacht be-
steedt aan de milieuproblematiek?

te veel voldoende te weinig niet van toepassing
9 Beschouwt u zich als lid van een christelijke kerk of geloofsgemeenschap?

neelja namelijk rooms-katholiek Nederlands hervormd gereformeerd
Anders, namelijk ................

10 Wilt u aangeven welke van de hier volgende religieuze activiteiten plaatsvinden in
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uw huidige situatie?
a. bijbel lezen
geregeld
af en toe
een enkele keer
nooit
c. vrijwilligerswerk in kerkelijk verband

geregeld
af en toe
een enkele keer
nooit

11 Praat u wel eens met anderen over de bedreiging van
nee omcirkelen)

met huisgenoten ja
met vriendenikennissen ja
in gemeente~parochie ja
op het werk ja

nee
nee
nee
nee

12 Drie uitspraken over in hoeverre de maatschappij
den. Antwoord aankruisen: mee eenslmee oneens

b. naar de kerk gaan
geregeld
af en toe
een enkele keer
nooit
d. lezen over geloof en mi
lieu
geregeld
af en tce
een enkele keer
nooit

de natuur en het milieu? (Ja of

in uw ogen veranderd moet wor-

a. beetje bij beetje moet onze maatschappij door hervormingen verbeterd worden
b. onze maatschappij moet blijven zoals hij is
c. de gehele organisatie van onze maatschappij moet op drastische wijze worden
veranderd

13 Nu volgt een aantal uitspraken over de zin van het leven en over hoe belangrijk uw
levensbeschouwing is in uw leven. Bij de beantwoording kura u de volgende antwoord-
mogelijkheden gebruiken:

1- daar ben ik het helemaal mee eens 2- daar ben ik het mee eens 3- daar ben
ik het niet mee eens, maar ook niet mee oneens 4- daar ben ik het niet mee eens
5- daar ben ik het helemaal niet mee eens 6- daar heb ik nooit over nagedacht

a. als ik belangrijke beslissingen moet nemen, speelt mijn levensbeschouwing
daarbij een grote rol
b. mijn levensbeschouwing heeft veel invloed in mijn leven van alledag
c. mijn levensbeschouwing heeft veel invloed op mijn politieke opvattingen
d. als ik geen levensbeschouwing had, zou mijn leven er heel anders uitzien
e. levensbeschouwing is iets dat me heel erg interesseert
f. mijn levensbeschouwing heeft veel invloed op mijn houding ten opzichte
natuur
g. voor mij is de zin van het leven dat je er het beste van probeert te maken
h. het leven heeft alleen zin als je die er zelf aan geeft
i. het leven heeft voor mij alleen maar betekenis omdat er een God bestaat
j. voor mij heeft het leven zin in zichzelf

van de

14 Wilt u hieronder aangeven wat u als on-~belangrijk ervaart in uw leven. De vakjes
van de kolommen die kunnen worden aangekruist hebben de volgende betekenis:

1- heel erg belangrijk 2- erg belangrijk 3- belangrijk 4- daar ben ik onzeker
over 5 - onbelangrijk
a. getrouwd zijn
b. vooruitkomen in je leven
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c. meewerken aan het verminderen van bestaande inkomensverschillen
d. van het leven genieten
e. kinderen hebben (of krijgen) en opvoeden
f. grotere gelijkheid in de maatschappij bevorderen
g, plezier maken
h. zelf uitvinden wat mag en niet mag
i. leven voor het gezin
j. het financieel goed hebben
k. niet aan regels gebonden zijn
I. de toekomst van je kinderen
m. maatschappelijke zekerheid
n. het doorbreken van bestaande machtsverhoudingen
o. kunnen doen en laten wat je wilt
p. een gelukkig gezinsleven
q. het gevoel dat je iets bereikt hebt in je leven
r. van niemand athankelijk zijn
s. je ínzetten voor een samenleving waarin iedereen kan meebeslissen

15 Nu volgen een paar uitspraken over de vraag of u ervan overtuigd bent dat er een

hogere werkelijkheid bestaat. Wilt u aangeven wat u van deze uitspraken vindt? Bij de

beanhvoording kunt u gebntik maken van de volgende antwoordmogelijkheden:
1- daar ben ik helemaal van overtuigd 2- daar ben ik van overtuigd 3- daar
ben ik onzeker over 4- daar ben ik niet van overtuigd 5- daar ben ik helemaal
niet van overtuigd 6- daarheb ik nooit over nagedacht
a. er is een God die God voor ons wil zijn
b. ik geloof in het bestaan van een Opperwezen
c. God is niet daarboven maar alleen in de harten van mensen
d. er bestaat iets buiten deze wereld
e. er bestaat een God die zich met ieder mens persoonlijk bezig houdt
f. God is voor mij niets anders dan het waardevolle in de mens
g. er bestaat zoiets als een hogere macht die het leven beheerst

16 Wie is volgens u de hoofdschuldige van de milieuverontreiniging? (antwoord

omcirkelen)
de industrie de overheid wij mensen zelf

17 Wat zijn volgens u de drie belangrijkste problemen van deze tijd? (open vraag)
18 Hoe vindt u dat de overheid de industrie dwingt milieuvriendelijk te produceren?

te veel voldoende te weinig
19 Hoe vindt u dat de overheid de individuele burgers (wij mensen zelf) stimuleert tot
milieuvriendelijk gedrag?

te veel voldoende te weinig
20 Heeft u wel eens deelgenomen aan een demonstratie ten behoeve van het milieu? ja

nee
21 Ondervindt u hinder van milieuproblemen?

in uw woonomgeving? ja, welke (kort omscltrijven) nee
in uw werkomgeving? ja, welke (kort omschrijven) nee

22 Bent u lid van een milieuvereniging? ja nee
23 Bent u ooit lid geweest van een milieuvereniging? ja nee
24 Neemt u deel aan een milieuactiegroep? ja nee
25 Heeft u ooit deelgenomen aan een milieuactiegroep? ja nee
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26 Wanneer we vanuit het christelijk geloof over natuur en milieu nadenken, dan
gebruiken we daar het beeld van de Schepping bij.In het volgende volgen uitspraken
over de Schepping. Wilt u aangeven in hoeverre u het met die uitspraken eens bent? Bij
de beantwoording kunt u de volgende antwoordmogelijkheden gebruiken:

1- daarben ik het helemaal mee eens 2- daarben ik het mee eens 3- d a a r
ben ik het niet mee eens, maar ook niet mee oneens 4- daar ben ik het niet mee
eens 5- daarben ik het helemaal niet mee eens 6- daar heb ik nooit over
nagedacht
a. Alleen de mens heeft waarde op zichzelf
b. De mens is het centrum van de wereld, aan wie alle waarde afgemeten moet
worden
c. De mens is het hoogtepunt van de Schepping
d. De mens is de maatstaf voor de waarde van alles
e. De mens is de kroon op Gods Schepping
f. God heeft Zijn Schepping voor alles ingericht met het oog op de mens
g. Alleen in de mens wordt zichtbaar wie God is
h. De mens moet gezien worden als deel van een grote werkelijkheid
i. De waarde van de natuur wordt bepaald door haar betekenis voor de mens
j. De natuur is door God omwille van de mens geschapen
k. De natuur moet primair met het oog op haar gebruikswaarde beschermd worden
1. Alleen de mens mag beeld van God genoemd worden
m. Pas in de Schepping als geheel wordt God zichtbaar

27 a. De natuur heeft waarde op zichzelf
b. De natuur moet als het erop aan komt wijken voor de belangen van de mens
c. God is aanwezig in het geheel van Zijn Schepping
d. De aarde en alles wat erop leeft is eigendom van God
e. Het scheppingsverhaal leert ons dat wij mensen respectvol met de natuur om
moeten gaan
f. Het gebod `Gij zult niet doden' is ook van toepassing op het handelen van men-
sen ten opzichte van de natuur
g. In zijn relatie met de natuur dient de mens zich voor alles te laten leiden door
respect voor de natuur
h. Het welzijn van mensen is even belangrijk als de onaantastbaarheid van de
natuur
i. God is steeds actief in zijn Schepping aanwezig
j. God heeft zich van begin af aan met heel Zijn Schepping verbonden
k. Mens en natuur zijn door God gelijk geschapen
1. De waarde van de natuur is afgeleid van het nut dat zij voor de mens heeft
m. God heeft de Schepping als één geheel van mens en natuur ingericht

28 a. De mens is door God geschapen om dienstbaar te zijn aan de aarde
b. Alleen de mens is op een bijzondere manier met God verbonden
c. In het middelpunt van Gods Schepping staat de mens
d. God heeft Zijn Schepping aan de mens uit handen gegeven
e. In de natuur is God evenzeer zichtbaar als in de mensen

29 Van onderstaand gedrag wordt aangenomen dat het een bijdrage is aan de bescher-
ming en instandhouding van de natuur. Wilt u aangeven in welke mate dit gedrag
volgens u aan de bescherming van de natuur bijdraagt? Bij de beantwoording kunt u de
volgende antwoordmogelijkheden gebruiken:
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1- zeer veel 2- veel 3- niet veel~niet weinig 4- weinig 5 - niets 6- daar heb ik
nooit over nagedacht
a. selectief autogebruik, draagt bij aan de bescherming van de natuur

b. carpoolen, draagt bij aan de bescherming van de natuur
c. reizen met openbaar vervoer, draagt bij aan de bescherming van de natuur

d. fosfaatvrije wasmiddelen kopen, draagt bij aan de bescherming van de natuur

e. weigeren plastic tassen te gebruiken, draagt bij aan de bescherming van de

natuur
f. auto of brommer afietten bij gesloten overweg of brug, draagt bij aan de bescher-

ming van de natuur
30 a. op de paden blijven in de natuur, draagt bij aan de bescherming van de natuur

b. papier aan beide kanten beschrijven, draagt bij aan de bescherming van de
natuur
c. oudpapier apart bewaren, draagt bij aan de bescherming van de natuur
d. groenten en fruit kopen dat zonder kunstmest en chemisclre bestrijdingsmiddelen

verbouwd is, draagt bij aan de beschetming van de natuur

e. weigeren drank in weggooiverpakking te kopen, draagt bij aan de bescherming

van de natuur
f. wasmiddelen in navulverpakkingen kopen, draagt bij aan de bescherming van de

natuur
g. bij de slijter mijn flessen zelf vullen, draagt bij aan de bescherming van de natuur

h. de verwarming een graadje lager zetten, draagt bij aan de bescherming van de

natuur
i. minder vlees eten, draagt bij aan de bescherming van de natuur
j. kringlooppapier gebruiken, draagt bij aan de bescherming van de natuur
k. reclamefolders weigeren, draagt bij aan de bescherming van de natuur
l. bij aanschaf van elektrische apparaten letten op het stroomverbruik, draagt bij

aan de bescherming van de natuur
m. CFK vrije koelkast enlof diepvries kopen, draagt bij aan de bescherming van de

natuur
31 Nu volgen allerlei uitspraken die op de milieuproblematiek betrekking hebben. Wilt

u aangeven in hoeverre u het met die uitspraken eens bent? Bij de beantwoording kunt

u de volgende antwoordmogelijkheden gebruiken:
1- daar ben ik het helemaal mee eens 2- daar ben ik het mee eens 3- daar ben
ik het niet mee eens, maar ook niet mee oneens 4- daar ben ik het niet mee eens
5- daar ben ik het helemaal niet mee eens 6- daar heb ik nooit over nagedacht
a. Er wordt veel gepraat over milieuvervuiling, maar er is niemand die er echt iets

aan doet
b. Wat de overheid hier in Nederland doet voor het milieu is voornamelijk bedoeld
om de kiezers zoet te houden
c. Er wordt in Nederland te veel rekening gehouden met fabrieken en te weinig met

de mensen die er wonen
d. Dat de regering de waterverontreiniging wil tegengaan vind ik best maar het

mag mij geen cent kosten
e. Ik heb vertrouwen in de ontwikkeling van ons leefmilieu
f. Van een natuurbeschermingsorganisatie zal ik geen lid worden
g. Door de milieuvervuiling wordt het leven van de mensen met een aantal jaren

bekort
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h. Milieubescherming is een zaak van de overheid en de industrie
i. Milieuvervuiling is een echt probleem
j. Ook ik zal meedoen aan protestacties tegen het gebruik van insecten dodende
middelen
k. De problemen van de milieuvervuiling zijn niet door de individuele burger op te
lossen

32 a. Het hele probleem van de milieuvervuiling wordt wel wat overdreven
b. Omdat er in dit land goed verdiend wordt mag je aan milieuvervuiling ook niet
al te zwaar tillen
c. Met de milieuvervuiling zal het echt zo'n vaart niet lopen
d. Ik begrijp niet waarom tegenwoordig iedereen altijd de mond vol heeft over
milieuvervuiling
e. AI dat gepraat over milieuproblemen maakt de mensen meer ongerust dan nodig
is
f. Het probleem van de milieuvervuiling is eigenlijk maar een stokpaardje van een
aantal mensen
g. Als we hier goed willen verdienen zullen we nu eenmaal wat milieuproblemen
op de koop toe moeten nemen
h. Het is onrechtvaardig dat de gewone burger opdraait voor de kosten die de mi-
lieuvervuiling met zich brengt
i. De meeste mensen die voortdurend klagen over de leefbaarheid van het milieu
zijn mensen die altijd en overal iets op aan te merken hebben
j. Het is niet mijn taak om tegen de luchtvervuiling te protesteren

33 a. Als het beschermen van de natuur ten koste van mijn portemonnee moet gaan
dan hoeft het voor mij niet
b. Ik maak me zorgen over de toekomst als ik aan de milieuvervuiling denk
c. De natuurbescherming kost wel veel geld, maar volgens mij is het dat zeker de
moeite waard
d. Ik moet voortaan de verwarming omwille van de besparing van aardgas en om
luchtvervuiling te verminderen maar een stukje lager zetten
e. Om 'schone' industrieën te krijgen, wil ik best iets meer voor de producten
betalen
f. Omdat ik net als iedereen het water verontreinig wil ik hiervoor best meer belas-
ting betalen
g. Aan een demonstratie tegen de steeds verdergaande milieuvervuiling zal ik mee-
doen
h. Ik zal nooit door middel van een ingezonden brief in de krant tegen waterveront-
reiniging protesteren
i. De toekomst van ons leefmilieu ziet er erg triest uit

34 a. Ik zal meewerken aan tentoonstellingen over natuurbescherming
b. Ik voel mij niet geroepen om geld in te zamelen voor de bescherming van zeld-
zame planten en dieren
c. Het probleem van de milieuverontreiniging is zo groot, dat ik er als gewone
burger nauwelijks iets aan kan doen
d. Voor een auto die op loodvrije benzine loopt heb ik best iets meer geld over
e. Deelname aan demonstraties tegen het kappen van bomen is niets voor mij
f. Alle belangrijke beslissingen over datgene wat er in IVederland moet gebeuren
worden achter de schermen genomen
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g. Ook van mij mag verwacht worden dat ik aanwezig zal zijn bij een protestverga-
dering tegen de vestiging van een milieuvervuilende fabriek in mijn buurt
h. Wat maakt mijn bijdrage aan de milieuvervuiling nu uit op de totale hoeveelheid

vervuiling
35 Mensen kunnen verschillende doelen nastreven bij hun handelen ten aanzien van het

milieu en de natuur. Hce belangrijk vindt u de volgende doelen? Bij de beantwoording

kunt u de volgende antwoordmo~elijkiteden gebruiken:
1- dat vind ik zeer belangrijk 2- dat vind ik belangrijk 3- daarben ik neutraal
in 4- dat vind ik onbelangrijk 5- dat vind ik zeer onbelangrijk 6- daarheb ik
nooit over nagedacht
a. besparing van grondstoffen
b. schoon water
c. in standhouden van de natuur
d. gezonde lucht
e. schone bodem
f. overleven van bomen en planten
g, voortleven van dieren

36 Hoe kijkt u aan tegen verschillende zaken die op de bescherming van de natuur en
het milieu gericht staan. In het volgende kunt u bij een aantal zaken aangeven in hoe-
verre u deze belangrijk vindt of niet. Bij de béantwoording kunt u de volgende ant-
woordmogelijkheden gebruiken:

I- zeer belangrijk 2- belangrijk 3- neutraal4 - onbelangrijk 5- zeer onbe-
langrijk 6- daar heb ik nooit over nagedacht
a. selectief autogebruik
b. carpoolen
c. reizen met openbaar vervoer
d. bij aanschaf van huishoudelijke apparaten letten op het stroomverbruik
e. weigeren plastic tassen te gebruiken
f. groenten en fruit kopen dat zonder kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen
verbouwd is
g, weigeren drank in weggooiverpakking te kopen
h. wasmiddelen in navulverpakking kopen
i. bij de slijter mijn flessen zelf vullen
j. auto of brommer afzetten bij gesloten overweg of brug
k. op de paden blijven in de natuur
I. fosfaatvrije wasmiddelen kopen
m. papier aan beide kanten beschrijven
n. minder vlees eten
o. kringlooppapier gebruiken
p. reclamefolders weigeren
q. CFK-vrije koelkast enlof diepvries kopen
r. oud papier apart bewaren
s. de verwarming een graadje lager zetten

37 Hieronder volgt een aantal gedragingen die over het algemeen als milieuvriendelijk
worden gezien. L.et u er op hoe u met het milieu omgaat? Kunt u van de volgende
gedragingen aangeven in hoeverre u ze omwille van de bescherming van de natuur

dcet? U kunt antwoorden met: gewoonlijk, af en toe, zelden of nooit, niet van toe-
passing.
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a. selectief autogebruik
b. carpoolen
c. bij aanschaf van elektrische apparaten letten op het stroomverbruik
d. oud papier apart bewaren
e. papier aan beide kanten beschrijven
f. weigeren plastic tassen te gebruiken
g. reizen met openbaar vervoer
h. weigeren drank in weggooiverpakkingen te kopen
i. fosfaatvrije wasmiddelen kopen
j. op de paden blijven in de natuur
k. auto of brommer afzetten bij gesloten overweg of brug
I. bij de slijter mijn flessen zelf vullen
m. de verwarming een graadje later zetten
n. wasmiddelen in navulverpakkingen kopen
o. groenten en fruit kopen dat zonder kunstmest en chemische bestrijdingsmidde-
len verbouwd is
p. minder vlees eten
q. reclamefolders weigeren
r. CFK-vrije koelkast en~of diepvries kopen
s. kringlooppapier gebruiken

De nu volgende vragen zijn bedoeld om na te gaan wat u al van de problematiek af
weet. Probeert u zo goed mogelijk te antwoorden ook al zullen verschillende termen u
niet duidelijk zijn. U kunt uw antwoord geven door een rondje voor het antwoord aan
te kruisen (slechts één antwoord kan maar het meest juist zijn).
38 In mensgericht denken:

a- 0 wordt de waarde van de natuur afgeleid van het nut dat ze heeft voor de
mens
b- 0 wordt de waarde van de natuur afgeleid van haar schoonheid
c- 0 wordt de waarde van de natuur afgeleid van haar Schepping door God
d- 0 heeft de natuur geen waarde

39 In aarde-gericht denken
a- 0 is de natuur de enige intrinsieke waarde
b- 0 is de waarde van de mens afgeleid van zijn relatie tot de natuur
c- 0 is de eenheid van de aarde de centrale waarde
d- 0 is de waarde van mens en natuur afgeleid van hun schepping door God

40 Welke van de volgende uitspraken is onjuist:
a- 0 Volgens mens-gericht denken is God de almachtige schepper van hemel en
aarde
b- 0 Volgens mens-gericht denken is de natuur slechts als omgeving van de
mens geschapen
c- 0 Volgens mens-gericht denken is de mens slechts participant aan Gods
Schepping
d- 0 Volgens mens-gericht denken is de mens het hoogtepunt van de Schepping

41 Welke van de onderstaande uitspraken is onjuist
a- 0 Volgens aarde-gericht denken is de Sabbat het hoogtepunt van de Schepping
b- 0 Volgens aarde-gericht denken is de natuur als mede-geving van de mens
geschapen
c- 0 Volgens aarde-gericht denken moet de mens zo goed als God voor de aarde
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zijn
d- 0 Volgens aarde-gericht denken is alleen de mens beeld van God

Nu komen een aantal vragen die steeds eerst van een verhaaltje worden voorzien. Zij
hebben allemaal betrekking op de volgende situatie.
!n de gemeenteraad komt de volgende problematiek op tafel. Bij de noodzakelijke

herziening van het wegenplan in de gemeente zijn er twee alternatieven. !n het eerste
alternatief verstoort de toekomstige weg het leefgebied van dassen. Door de aanleg van

de weg zal de das uiteindelijk uit het gebied verdwijnen. Het tweede alternatief is dat

de weg aangelegd wordt lmtgs een woonwijk waardoor naar verwacht voor deze 'rusti-

ge wijk' geluidsoverlast en aantasting van het uitzicht zal optreden. Hierdoor zullen het

woongenot en de prijs van de huizen dalen.
42 In de discussie in de gemeenteraad stelde een van de leden dat het geen pas had om
zonder meer de natuur en de dieren aan het woongenot van de mens op te offeren. In de
Schepping hebben zij beiden toch hun eigen plaats? Welke waarde stelt dit gemeente-
raadslid centraal?

a- 0 God is schepper van hemel en aarde
b- 0 de Sabbat is het hoogtepunt van de Schepping
c- 0 mens en natuur zijn in betrokkenheid op elkaar geschapen
d- 0 de mens dient de aarde te beheren en te beheersen

43 In de discussie stelde verder een van de wethouders dat die dassen voor de mensen
geen nut hebben, integendeel zij zijn zelfs schadelijk, daarbij kun je ze nog geen eens
zien, want zij leven in het verborgene. Hoogstens wat natuurfreaks zullen van hun
aanwezigheid kunnen genieten. Tegen welke waarde reageert de wethouder?

a- 0 instrumentaliteit van de natuur
b- 0 intrinsieke waarde van de natuur
c- 0 de gebruikswaarde van de natuur
d- 0 de eenheid van alle leven

44 In de gemeenteraad kwam ook het voorstel om een deel van het natuurgebied geheel
af te sluiten voor mensen zodat het ecosysteem zich daar in alle rust kan ontwikkelen.
De tegenstemmers argumenteerden dat dit pure onzin was: `Wat heb je aan de natuur
als de mens er geen direct toegang tot heeft?' Welke waarde staat in het voorstel cen-
traal?

a- 0 eigen waarde van de natuur
b- 0 gebruikswaarde van de natuur
c- 0 centrale positie van de mens
d- 0 eenheid van mens en natuur

45 In de gemeenteraad kwam in het hetzelfde kader nog het voorstel om een gedeelte
van het gemeentelijk bos bezit te verhuren aan een sportvereniging om er een golfter-
rein aan te leggen. Het argument was dat de exploitatie van de bossen te zwaar drukte
op de gemeentelijke begroting. Door de verhuur kan de gemeente de onroerend goed
belasting zelfs nog met 10 qo verlagen. Immers bossen liggen er niet voor niets, zij
moeten op een of andere manier financieel rendabel zijn en mogen zeker geen kosten-
post zijn op een gemeentebegroting, ook al zou dit ten koste gaan van iets van de
schoonheid ervan. Welke norm omtrent het omgaan met de natuur is in het voorstel in
het geding?

a- 0 instrumentele omgang met de natuur
b- 0 respect voor de natuur
c- 0 uitbuiting van de natuur
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d- 0 genieten van de natuur
46 De beraadslagingen in de gemeenteraad eindigen in een stemming. Ondanks veel
protest van de aanwezige bewoners uit de wijk besluit de gemeenteraad de weg langs de
woonwijk aan te leggen. Zij geeft als argument dat het voortbestaan van de das in een
rustig leefgebied voor haar prioriteit heeft gegeven. Door het aanleggen van een ge-
luidswal tussen de woonwijk en de snelweg zal de geluidsoverlast tot een minimum
beperkt worden.

X. - Welke waarden-oriëntatie heeft voor de meerderheid in de gemeenteraad de
voorkeur gekregen?
a - 0 antropocentrisch denken
b - 0 ecocentrisch denken
Y. - Welke waarde heeft daarbinnen centraal gestaan?
a- 0 eigen waarde van de natuur
b- 0 gebruikswaarde van de natuur
c- 0 centrale positie van de mens
d- 0 centrale positie van de natuur

Nu komen weer een aantal afzonderlijke vragen.
47 Voor de vervaardiging van een geneesmiddel maakt de farmaceutische industrie
gebruik van genetisch gemanipuleerde koeien. Door deze manipulatie kunnen de koeien
massaal en goedkoop produceren, Een bijkomstigheid is wel dat deze koeien kunstma-
tig gevoed moeten worden en in een stalbox moeten staan. Het langs chemische weg
bereiden van het geneesmiddel is zeer wel mogelijk maar vele malen duurder en zal dus
de prijs van het geneesmiddel aanzienlijk verhogen. Welke waardeopvatting omtrent de
natuur spreekt uit deze redenering?

a - 0 gebruikswaarde
b - 0 respect
c - 0 intrinsieke waarde
d - 0 uitbuiting

48 `Het is geen gezicht: koeien met uiers tot bijna op de grond waardoor het lopen
ernstig bemoeilijkt wordt, ja bijna onmogelijk is. Desondanks zijn er die dit zien als
een goede ontwikkeling voor het milieu: er zijn minder koeien nodig voor dezelfde
melkopbrengst dus ook minder mestoverschot en vervuilende ammoniak-uitstoot'. In
deze redenering zit een spanning in de opvattingen over de norm voor de omgang met
de natuur. Tussen welke opvattingen is dit een spanning?

a- 0 respect en instrumentaliteit
b- 0 instrumentaliteit en schoonheid
c- 0 respect en nut
d- 0 nut en intrinsieke waarde

49 In het partijprogramma van een christelijke partij staan de volgende zinnen: `Dragen-
de gedachte voor een geloofwaardig milieubeleid is de bijbelse openbaring omtrent al
het geschapene als het werk van God de Schepper. In de Schepping heeft de mens als
representant van God de opdracht ontvangen het milieu toekomstgericht te bewaren en
te gebruiken. Doel van het menselijk handelen daarbij is niet de ongeremde vervulling
van zoveel mogelijk materiële behoeften, maar erkenning van de majesteit van de
Schepper en het handhaven van de duurzaamheid van het milieu met het oog op toe-
komstige generaties'. Op welke waarde oriënteert dit programma zich?

a- 0 verbondenheid van God met Zijn Schepping
b- 0 intrinsieke waarde van de natuur
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c- 0 Sabbat is het doel van de Schepping
d- 0 de gebruikswaarde van de natuur als Schepping van God

50 In een ander partijprogramma staat het volgende: `Een effectief milieubeleid zal
uitmonden in een ingrijpende hervorming van de economische structuur. Dit kan op

korte termijn daling van de economische groei tot gevolg hebben. Een snelle `groene
omschakeling' levert op wat langere termijn echter juist economische voordelen op.

Een schoon milieu is immers een noodzakelijke basis voor een gezonde economie. Ook
voorkomt een stevig milieubeleid nu dat straks de milieu-lasten torenhoog stijgen. De
conclusie kan niet anders zijn dan dat op langere termijn de ecologische vernieuwing
een noodzakelijke voorwaarde is voor de vitaliteit van de economie.' Vanuit welke
waarde wordt hier voor milieubescherming gepleit?

a- 0 vanuit respect voor het milieu
b- 0 vanuit de centrale waarde van de mens
c- 0 vanuit de eenheid van alle leven
d- 0 vanuit de intrinsieke waarde van de natuur

51 Binnen aarde-gericht denken wordt het respect voor de natuur vooral beargumen-
teerd vanuit de volgende idee:

a- 0 wij mensen hebben de natuur nodig
b- 0 wij moeten de natuur voor het nageslacht bewaren
c- 0 de natuur levert de noodzakelijke grondstoffen
d- 0 de natuur verdient het

52 Op een reclame voor de wintersport had iemand onder de zin: `Boek uw wintersport
vakantie nu', met rode viltstift geschreven: `en zie morgen de tv beelden van kale
vernielde natuur en doden door de modder- en sneeuwlawines'. Een voorbijganger
maakte de opmerking: `Wat heeft mijn skivakantie nu te maken met die modderla-
wines? Als ik ga skiën heb ik plezier en wat er met de natuur gebeurt zal mij een zorg
zijn. Per slot verdient men er goed genoeg aan om de schade te herstellen'. Welke norm
voor het omgaan met de natuur staat in beide reacties elk op een andere manier cen-
traal?

a - 0 verantwoordelijkheid toekomst
b - 0 verantwoordelijkheid natuur
c - 0 mondiale verantwoordelijkheid
d- 0 respect voor de natuur

53 Binnen mensgericht scheppingsdenken is de norm voor het omgaan met de natuur
gebaseerd op de gedachte:

a- 0 dat de Sabbat de bekroning is van Gods Schepping
b- 0 dat de Schepping aantoont dat mens en dier in betrokkenheid op elkaar ge-
schapen zijn
c- 0 dat de mens zich als Gods evenbeeld moet realiseren
d- 0 dat God Schepper zich van begin af definitief inet zijn Schepping verbonden

heeft
54 Lees de volgende tekst van H. Oosterhuis: `1 Toen schiep God de mens naar zijn

beeld; 2 mannelijk vrouwelijk schiep hij mensheid en sprak 3 weest vruchtbaar en

maak deze aarde van mij; 4 dienen zult gij, behoeden deze Schepping van mij; en het
werd avond en morgen.......'.

X. - Van welke scheppingsopvatting is dit lied een voorbeeld?
a - 0 mensgericht
b - 0 aarde gericht
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Y. - En uit welke regel blijkt dat?
a - 0 regel 1
b-Oregel2
c - 0 regel 3
d - 0 regel 4

55 In een bepaald gebied waarin tot nu toe de miereneter veelvuldig voorkwam is het
ecosysteem buiten de inwerking van de mens inmiddels zodanig aan het veranderen dat
de miereneter er geen plaats meer vindt en daar dreigt te verdwijnen. Een actiegroep
vindt dat er geld ter beschikking moet komen om het ecosysteem zodanig kunstmatig te
veranderen dat de miereneter kan overleven. Het zou een verlies zijn als de miereneter
er niet meer door de mens zou kunnen worden bestudeerd.

X. - Vanuit welke denkwijze redeneert de actiegroep?
a - 0 antropocentrisch denken
b - 0 ecocentrisch denken -
Y. - Welke norm voor het omgaan met de natuur staat bij hen centraal?
a- 0 eigen waarde van de natuur
b- 0 instrumentaliteit van de natuur
c- 0 centrale positie van de mens
d- 0 eenheid van mens en natuur

56 Er zijn landen die vinden dat de mens zich als onderzoeker zou moeten terug trek-
ken van Antarctica (de Zuidpool). Zij vervuilen dit laatste stukje ongerepte natuur zeer
ernstig. Terugtrekken zou betekenen dat we geen kennis meer verkrijgen over de dieren
daar. Tegenstanders van terugtrekken vinden dit een groot verlies. Kennis over dieren
maakt ze immers waardevol, ook al brengt de aanwezigheid van onderzoekers daar een
verstoring van het natuurlijk evenwicht teweeg.

X. - Vanuit welke denkwijze redeneren de voorstanders van terugtrekken?
a - 0 antropocentrisch denken
b - 0 ecocentrisch denken
Y. - Welke waarde staat bij de voorstanders centraal?
a- 0 eigen waarde van de natuur
b- 0 instrumentaliteit van de natuur
c- 0 centrale positie van de mens
d- 0 eenheid van mens en natuur

57 Er zijn theologen die geboden als `Gij zult niet doden' en `Gij zult niet stelen' en
`Eert uw vader en uw moeder' ook van toepassing willen laten zijn op de omgang van
de mens met de door God geschapen natuur.

X. - Vanuit welke denkwijze is een dergelijke opvatting begrijpelijk?
a - 0 antropocentrisch denken
b - 0 ecocentrisch denken
Y. - Welke waarde staat daarbij centraal?
a- 0 eigen waarde van de natuur
b- 0 instrumentaliteit van de natuur
c- 0 centrale positie van de mens
d- 0 eenheid van mens en natuur

58 `Op de zevende dag bracht God het werk dat Hij vemcht had tot voltooiing. Hij
rustte op de zevende dag van al het werk dat hij verricht had. God zegende de zevende
dag en maakte hem heilig want op die dag rustte God van al het werk dat Hij scheppend
tot stand had gebracht' (Genesis 2: 2-4). In welke van de onderstaande alternatieven
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herkent u een ecocentrische uitleg?
a- 0 tijdens de zevende dag valt het volle scheppingslicht op de mens die als
laatste scheppingsdaad de schoonheid van de Schepping belichaamt
b- 0 het hoogtepunt van de Schepping is de zevende dag; deze dag heiligt God
omdat Hij rust en geniet van het werk van zijn handen
c- 0 God bevestigt daarmee op de zevende dag de opdracht die Hij aan de mens
heeft gegeven
d- 0 De zevende dag is het door God geheiligde vertrekpunt voor het menselijk
rentmeesterschap

59 In haar boek `The Cave' schrijft Susan Griffin het volgende: `Wij zijn natuur. Ik
kom van de aarde, mijn lichaam is een maaksel van water, mineralen, planten en dier-
lijk leven. Ik ben niet eeuwig, ik verander voortdurend, ik ben met alles verbonden. De
aarde is mijn zus, ik hou van haar dagelijkse genade en ik vergeet niet dat, wat zij is
voor mij, wat ik ben voor haar'.

X. - Van welke denkwijze is deze opvatting een voorbeeld?
a - 0 antropocentrisch denken
b - 0 ecocentrisch denken
y. - Welke waarde staat daarbij centraal?
a- 0 eigen waarde van de natuur
b- 0 instrumentaliteit van de natuur
c- 0 centrale positie van de mens
d- 0 eenheid van mens en natuur

In de nameting zijn de vragen 26,27,28,29,30,35,36,37,38-59 opgenomen, aangevuld
met:
Nu volgt een aantal vragen die over de cursus gaan. U kunt voor elk onderdeel dat
genoemd wordt een cijfer geven, van 1 tot 10. 1 is de laagste waardering, 10 is de
hoogste waardering.

a. Ik vond de cursus interessant
b. De tekst van de cursus was goed te begrijpen
c. Ik heb veel van de cursus geleerd
d. De cursus werd goed gegeven
e. De cursusgroep was zeer prettig om in te werken
f. Ik heb van de schemás in het cursusboekje veel profijt gehad om de stof goed
te begrijpen
g. De cursus beantwoordde aan mijn verwachtingen
h. Wat ik geleerd heb vind ik voor mij belangrijk
i. De cursus heeft mij een nieuw zicht op de milieuproblematiek vanuit mijn
christelijk geloof gegeven
j. De cursus heeft mij aan het denken gezet over wat ik voor de natuur moet doen

32 a. Hoeveel uur heeft u in totaal aan het lezen van de tekst van het cursusboekje
besteed?
b. Hoeveel bijeenkomsten heeft u gevolgd?
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Bijlage 2 De variabelen van het onderzoek

(var. nummers verwijzen naar het gebruik in de voormeting)
A Achtergrondvariabelen:

var 1 leeftijd
var 2 geslacht
var 3 sociale status
var 4 beroep
var 5 opleiding
algemene attitude variabelen
var 6 politieke voorkeur
var9-13 kerkbetrokkenheid
var 19-21 maatschappijverandering
var 59 hoofdproblemen
var 32-50 algemene waardeoriëntaties
var 22-27 saillantie levensbeschouwing
var 28-31 zinbeleving
var 51-57 godsgeloof
algemene milieuattitude variabelen
var 14 lezen milieu
var 15-18 praten milieu
var 58 schuldige milieuprobleem
var 60,61 rol overheid
var 62 deelname milieudemonstratie
var 67,68 lid milieuvereniging
var 69,70 lid milieuactiegroep
var 63-66 hinder milieuprobleem
var 121-123,131,153,156,158 milieumachteloosheid
var 124,128,139 milieuverantwoordelijkheid
var 125,127,143,150 milieutoekomstperspectief
var 129,132-138,140 milieuhouding
var 126,130,141,148,149,151,152,155,157 actiebereidheid
var 142,144-147,154 offerbereidheid

`AjzerJFishbein' variabelen:
var 71-77,79-82,85,95,98-100 VM antropoc. (var232-238,240-243,246,256,259
NM)
var 78,83,84,86-94,96,97,101 VM ecocentrisme (t var239,244,245,247-
255,257,258 NM)
var 102-120 VM milieuhandelingsbelief (t var263-281 NM)
var 159-166 VM evaluatie milieuhandelingsdoelen (t var282-288 NM)
var 167-184 VM milieuhandelingsintentie (t var289-307 NM)
var 185-203 VM milieuhandelen (f var308-326 NM)

Afhankelijke treatment variabelen:
var 204-231 cognitieve meting (f var327-354 NM)
var affectieve meting (- antropocentrisme en ecocenMsme)
var 355-366 evaluatie treatment (alleen nameting)
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Bijlage 3 Milieuschalen

Verantwoording itemkeuze:
M75 - Rapport 'Meten van milieubesef';
N87 - Nelissen;
T98 - dit onderzoek

HN houding natuurlijk leefmilieu; HA houding artificieel leefmilieu; HO houding
oorzaken;
ON offerbereidheid natuur; OA offerbereidheid artificieel leefmilieu; 00 offerbereid-
heid oorzaken; AN actiebereidheid natuur; AA actiebereidheid artificieel leefmilieu;
AO actiebereidheid oorzaken.

MILIEUBESEF M75 N87 T98

ITEMS ACTIEBEREIDHEID

var148~` Aan een demonstratie tegen de steeds verdergaatide X X X

(industrialisatie) milieuvervuiling zal ik meedoen ANL

~` Ik zal niet meedoen aan een protestdemonstratie tegen een X
nieuwe kerncentrale bij mij in de buurt

~` Aan protestdemonstraties tegen geluidhinder zal ook ik deel- X X
nemen ANL

var130~` Ook ik zal meedoen uan protestacties tegen ltet gebruik X X X

van insectendodende middelen ANL

~ Aan een blokkade tegen het vervoer van kernafval zal ik niet X
meedoen

~` Door middel van een ingezonden brief in de krant zal ik de X
mensen attent maken op het gevaar van kernenergie

~` Ook ik ben bereid om door middel van affiches propaganda te X
maken voor een sterke beperking van het gemotoriseerd verkeer
ANL

var155~` Deelnume aan demonstraties tegen het kappen vmi X X X

bomen is niets voor mij ANL

var149~` Ik zal nooit door middel van een ingezonden brief in de X X X

krant tegen waterverontreiniging protesteren ANL

var151 ~` Ik zal meewerken aan tentoonstellingen over natuurbe- X X X

scherming ANL

~` Als kernenergie goedkoper is, mogen er wat mij betreft best X
meer kerncentrales in gebruik worden genomen
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MIl.IEUBESEF M75 N87 T98

var157~` Ook van mij mag worden venvacht dat ik aanwezig X X X
ben bij een protestvergadering tegen de vestiging van een mi-
lieuvervuilende fabriek in mijn buurt AAL

var152~ !k voel me niet geroepen om geld in te zamelen voor de X X X
besdierming van zeldzame dieren en planten ANL

~` Ook ik zal aan een avond over de overbevolking meewerken X
AOM

~` Ik zal meedoen aan een handtekeningenactie tegen de prijs- X X
verhogingen van het openbaar vervoer

varl26~` Van een natuurbesehermingsorgm~isatie zal ik geen lid X X X
worden ANL

var141 Het is niet mijn taak tegen de luchn~ervuiling te protes- X
teren

ITEMS HOUDING

~` De aandacht die aan de zogenaamde zure regen wordt ge- X
schonken, is volgens mij sterk overdreven

var133~` Omdat er in dit land goed verdiend wordt, mag je aan X X
milieuvervuiling ook niet al te zwaar tillen

var134~` Met de milieuvervuiling zal het echt zo'n vaart niet X X
lopen

var135~` !k begrijp niet, waarom tegenwoordig iedereen altijd X X
de mond vol moet hebben over milieuven~uiling

~` Dat er dagelijks vele vissen en vogels door vergiftiging ster- X
ven, is naar mijn mening de mceite van het vermelden niet
waard HNL

~` De industrie zorgt weliswaar voor luchtverontreiniging, maar X
ik zie niet in dat we hiertegen maatregelen zouden moeten ne-
men HNL

var136~` Al dat praten over milieuproblemen maakt de mensen X X
meer ongerust dan nodig is

varl37~` Het probleem van de milieuvervuiling is eigenlijk maar X X
een stokpaardje van een aantalmensen

var142~` Als het beschermen van de natuur ten koste van mijn X X X

portemonnee moet gaan, dan hoeft het voor mij niet ONL

~` De ongerepte natuur hoeft wat mij betreft niet kost wat kost X X
behouden te blijven HNL
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MILIEUBESEF M75 N87 T98

~` Het beschermen van zeldzame dieren en planten is in mijn X X
ogen een overdreven luxe HNL

var138~` Als we hier goed willen verdienen, zullen we nu een- X X
ntaal wat milieuproblemen op de koop toe moeten nemen

~` Mensen die bang zijn voor een beetje vieze lucht moeten X
maar ergens anders gaan wonen

~` Het is naar mijn mening normaal, dat de natuur moet plaats X X
maken voor woningbouw HNL

~` Pas als zeker is wat de oorzaken zijn van de bossterfte, moe- X
ten er maatregelen worden getroffen om dit tegen te gaan

var132~` Het hele probleem van de milieuvervuiling wordt wel X
wat overdreven

var129~` Milieuvervuiling is een echt probleem X

var140 De meeste mensen, die voortdurend klagen over de X X
leefbaarheid zijn de mensen, die altijd en overal iets op aan te
merken hebben

ITEMS OFFERBEREIDHEID

var154~ Voor een auto die op loodvrije benzine rijdt, heb ik X X
best iets meer geld over

var147~ Omdat ik net als iedereen het water verontreinig, wil ik X X X
hiervoor best meer belasting betalen ONL

var146~` Om 'schone' industrieën te krijgen, wil ik best iets meer X X X
voor de producten betalen OOM

~` Ik zal zo snel als mogelijk is gebruik gaan maken van lood- X
vrije benzine

~` Volgens mij zijn ontzwavelingsinstallaties hard nodig om de X
zure regen te bestrijden

var145~` Ik moet voortaan de verwarming omwille van het mi- X X X
lieu maar een stukje lagerzetten ONL

~` De bio-industrie draagt volgens mij in belangrijke mate bij X
aan de verzuring van het milieu

Var124~` Dat de regering de waterverontreiniging wil tegeng- X X
aan vind ik best maarhet mag mij geen cent kosten ONL

var144 ~` De natuurbescherming kost wel veel geld, maarvol- X X

gens mij is het dat zeker de moeite waard HNL
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Bijlage 4 Affectieve items: religieuze waardeoriëntaties

VOORMETING NAMETING

var71 I vraag 26a I antro.fíl var232 lvraag la I Af

var72 I vraag 26b! antro.fil var233 lvraag lb! Af

var73 I vraag 26c 1 antro.the var234lvraag Ic I Ath

var74 ! vraag 26d ! antro.fil var235 Ivraag I d! Af

var75 ! vraag 26e I antro.the var236 Ivraag l e! Ath

var7ó I vraag 26f I antro.the var237 Ivraag lf I Ath

var77 l vraag 26g ! antro.the var238 lvraag l g I Ath

var78 I vraag 26h I eco.fil var239 Ivraag lh ! Ef

var79l vraag 26i I antro.fil var240lvraag li I Af

var80 l vraag 26j I antro.the var241 Ivraag l j I Ath

var81 I vraag 26k I antro.fil var242 lvraag lk ! Af

var82 ! vraag 261 ! antro.the var243 Ivraag 11 I Ath

var83 I vraag 26m I eco.the var244 Ivraag l m I Eth

var84 ! vraag 27a I eco.fil var245 Ivraag 21 I Ef

var85 I vraag 27b I antro.fil var246 lvraag 2b I Af

var86 I vraag 27c I eco.the var247 Ivraag 2c I Eth

var87 I vraag 27d I eco.the var248 Ivraag 2d ! Eth

var88 I vraag 27e I eco.the var249 lvraag 2e I Eth

var89 I vraag 27f ! eco.the var250 lvraag 2f I Eth

var90l vraag 27g I eco.fil var251 Ivraag 2g I Ef

vafll I vraag 27h ! eco.fil var252 lvraag 2h I Ef

var92 ! vraag 27i l eco.the var253 Ivraag 2i ! Eth

var93 I vraag 27j I eco.the var254 Ivraag 2j I Eth

var94 I vraag 27k I eco.the var255 Ivraag 2k ! Eth

var95 I vraag 271 I antro.fil var256 Ivraag 21 ! Af

var9ó I vraag 27m ! eco.the var257 Ivraag 2m I Eth
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VOORMETING NAMETING

var97 I vraag 28a I eco.the var258 lvraag 3a I Eth

var98 I vraag 28b 1 antrolthe var259 Ivraag 3b ! Ath

var99 I vraag 28c I antro.the var260 Ivraag 3c 1 Ath

var 1001 vraag 28d lantro.the var261 Ivraag 3d I Ath

var101 I vraag 28e I eco.the var261 Ivraag 3e 1 Eth
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Bijlage 5 Milieuhandelen

~. selectief autogebruik
b. carpoolen
c. bij aanschaf van elektrische apparaten letten op het stroomverbruik
d. oud papier apart bewaren
e. papieraan beide kanten beschrijven
f weigeren plastic tassen te gebruiken
g. reizen met openbaar vervoer
h. weigeren drank in weggooivetpakkingen te kopen
i. fosfaatvrije wasmiddelen kopen
j. op de paden blijven in de natuur
k. auto of brommer afzetten bij gesloten overweg of brug
1. bij de slijter mijn flessen zelf vullen
m. de verwarming een graadje later zetten
n. wasmiddelen in navulverpakkingen kopen
o. groenten en fruit kopen dat zonder kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen

verbouwd is
p. minder vlees eten
q. reclamefolders weigeren
r. CFK-vrije koelkast en~of diepvries kopen
s. kringlooppapier gebruiken
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Bijlage 6 Cognitief ineetinstrument

Beschrijving van de afzonderlijke vragen:

Vraag 38 VM var204 I Vraag 10 NM Antrofil - waarde natuur - kennis 1.00
var328
Vraag 39 VM var205 I Vraag 10 NM Ecofil - waarde natuur - kennis 1.00
var328
Vraag 40 VM var206 I Vraag I 1 NM Antrothe - waarde mens - kennis 1.00
var329

Vraag 41 VM var207 I Vraag 12 NM Ecothe - waarde mens - kennis 1.00
var330

Vraag 42 VM var208 I Vraag 13 NM Ecothe - eenheid van leven - inzicht 2.20
var331
Vraag 43 VM var209 I Vraag 14 NM Ecofi] - waarde natuur - inzicht 2.30
var332
Vraag 44 VM var210 I Vraag 15 NM Ecofil - waarde natuur - inzicht 2.20
var333

Vraag 45 VM var211 I Vraag 16 NM Antropofil - notm omgang - inzicht 2.30
var337

Vraag 46 VM var212 - var 213 - Ecofil - waarde natuur - inzicht 2.30
var213C
Vraag 17 NM var335 f var 336 -
var336C

Vraag 47 VM var214 I Vraag 18 NM Antrofil - waarde natuur - inzicht 2.20
var337

Vraag 48 VM var215 ~ Vraag 19 NM Antrofil t Ecofil - omgang natuur - toepas-
var338 sing 3.00

Vraag 49 VM var216 ~ Vraag 20 NM Antrothe - waarde natuur - toepassing 3.00
var339
Vraag 50 VM var217 I Vraag 21 NM Antrofil - waarde mens - toepassing 3.00
var340

Vraag 51 VM var218 ~ Vraag 22 NM Ecofil - waarde natuur - kennis 1.00
var341
Vraag 52 VM var2191 Vraag 23 NM Ecofil - norm omgang - toepassing 3.00
var342
Vraag 53 VM var220 I Vraag 24 NM Antrothe - waarde mens -inzicht 2.20
var343
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Vraag 54 VM var221 t var222 - Ecothe - waarde natuur - toepassing 3.00
var222C
Vraag 25 NM var344 t var345 -
var345C

Vraag 55 VM var223 t var224 - Antrofil - omgang natuur -- toepassing 3.00
var224C
Vraag 26 NM var346 f var347 -
var347C

Vraag 56 VM var225 t var226 - Ecofil - waarde natuur - toepassing 3.00
var226C
Vraag 27 NM var348 f var349 -
var349C

Vraag 57 VM var 227 t var228 - Ecothe - eenheid mens en natuur - toepas-

var228C sing 3.00
Vraag 28 NM var350 f var351 -
var351C

Vraag 58 VM var229 I Vraag 29 NM Ecothe - eenheid van mens en natuur - in-
var352 zicht 2.00

Vraag 59 VM var230 t var231 - Ecothe - eenheid van mens en natuur -toe-
var231C passing 3.00
Vraag 30 NM var353 t var354 -
var354C
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Bijlage 7 Spreiding cognitieve items

Overzicht van de spreiding van de items over inhoud en vaardigheden: cognitie-

ve vragenlijst. (verwezen wordt naar de vraagnummers in de voormeting (vm)

en nameting (nm) zie bijlage 1)
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Bijlage 8 Schaalconstructie

De schalen zijn geconstrueerd op grond van de theoretische modellen. Er is gekeken of
zij aan een aantal empirische eisen voldoen. De procedure principale componentenana-
lyse is hier gebruikt zonder rotatie, met pairwise weglaten van missings. De analyse is
vemcht op de gegevens uit de voormeting van de hele steekproef, dit zijn alle respon-
denten van controlegroep, experimentele groep en overigen samen (- survey) (n-189).
De criteria zijn:

Eigen Value ~1;
Verklaarde variantie: ~40010;
Communaliteir ~30;
Factorlading: ~.40;
Cronbach's Alpha ~.60.

Op basis van deze gegevens zijn bij enkele schalen items uit de verdere berekeningen
verwijderd. Verder wordt van elke geconstrueerde schaal de schaalscore, de standaard-
deviatie en het aantal respondenten weergegeven. De schalen zijn allemaal in de dezelf-
de richting weergegeven, dat wil zeggen dat de instemming met de schaal weergegeven
wordt met een steeds hoger cijfer (in bijna alle gevallen is dat de 5).

Eig.
val

Ver.
var.

Alpha n

saillantie levensbeschouwing (v22-v27) 2.87 47.9qo .76 140

immanente zingeving (v28,29,31) 1.67 55.7010 .59 159

burgerlijk familiarisme (v32,36,40,43,47) 3.03 60.7~10 .83 166

burgerlijk economisme (v33,41,44,48) 1.96 49.2010 .65 18l

hedonisme (v35,38,39,42,46,49) 2.36 39.4~Io .69 163

maatschappijkritiek (v34,37,45,50) 2.12 53qo .70 17~~

theïstisch godsgeloof (v51,55) 1.68 84.3010 .80 17~)

deïstisch godsgeloof (v52,54,57) 1.87 62.Sqo .67 16~~

immanent godsgeloof (v53,56) 1.56 78.4qo .72 17(~

transcendent godsgeloof (v51,52,54,55,57) 2.80 5óqo .78 165

milieumachteloosheid structureel
(v 121,122,123,156)

2.1 I 52oIo .69 17~t

milieumachteloosheid persoonlijk (v131,153,158) 1.53 SIo1o .50 173

milieumachteloosheid
(v 121,122,123,131,153,156,158)

2.38 34oIo .65 166

milieutoekomstperspectief (v125,127,143,150) 1.61 40.Sqo .49 165
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Eig.
val

Ver.
var.

Alpha n

milieuverantwoordelijkheid(v124,128,139) 1.48 49.Sqo .45 17i

milieuactiebereidheid
(v 126,130,141,148,151,155,157)

3.32 46.lol0 .79 124

milieuofferbereidheid (v142,144-147) 2.47 49.4qo .73 175

milieuhouding (v129,132-138,140) 5.09 57010 .89 163

milieubesef (v126,130,133-138,140-142,144-
148,151,155,157)

6.65 35oIc .89 111

antropocentrisme theologisch (v73,75-
77,80,82,98,99)

5.13 57qo .90 143

antropocentrisme filosofisch
(v71,72,74,79,81,85,95)

4.06 50.8oIo .87 153

antropocentrisme (v71-77,79-82,85,95,98,99) 7.28 52oI'o .88 141

ecocentrisme theologisch ( v83,86-89,92-
94,96,97,101)

4.1 37010 .80 139

ecocentrisme filosofisch (v78,84,90,91) 1.56 39.1qo .47 172

ecocentrisme (v78,83,84,86-94,96,97,101) 4.74 31.6oIo .82 135

belief (v102-120) 10.53 55.4o1c, .95 148

evaluatie (v159-165) 4.84 69qo .92 179

intentie (v166-184) 8.37 44070 .92 141

handelen (v185-203) schaalbreedte 1-3 7.23 40oIo .85 85
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Bijlage 9 Resultaten op achtergrondvariabelen

Variabelen Survey Experiment Controle RK Prot.
(n-189) (n-94) (n-30) (n-111) (n-73)

varl leeftijd in jaren 59.17 56.85 59.03 60.35 58.58

var2 geslacht(abs.aantal)
-mannen 124 65 l6 71 23
-vrouwen 64 28 14 39 SO

var3 soc.act.
-pensioen 38.l010 4LSolo 40.Oqo 42010 34.3oIo
-baan 27.OoIo 16.Oolo 30.OoIo 24oIo 28.8oIo
- huishouden 24.3010. 26.6010 16.7010 25oIo 2ó010
-school 1.1 010 - 6.701o I o70 -

var4 beroep
-dienstverl. 39.7010 37.9oIo 42.9oIo 4L3oIo 38.6oIo
-bedrijf adm. 24.6010 28.7oIo 10.7~~ 23.lol0 25.7oIo
-bedrijf prod. S.OoIo 2.3oIo 14.3oIo 5.8oIo 1.4oIo
-onderwijs 15.6oIo 17.2qo 17.9qo 13.Sqo 20.OoIc
-zelfstandig 3.9~0 4.6~0 - 5.8qo 1.4qo
- huishouden 5.ó010 2.3010 10.7010 4.8oIo 7.lol0
-ambtenaar 5.6qo 6.9oIo 3.ó010 5.8010 5.7oIo

var5 opleiding
-w.o. 16.4oIo 12.8010 20.OoIo 12.8010 22.Solo
-h.b.o. 32.3010 28.7010 36.7oIo 35.8oIo 28.2010
-l.o. 11.6oIe 12.8oIo 13.8oIo 13.7oIo 8.4oIo
-v.o. 37.1 ~c 42.6oIc 27.OoIc 37.6oIc 40.9oIc

var6 pol.part
-pvda 1S.3oIo 13.8oIo 30.OoIo 12.7o1c 20.Solc
-cda 34.9oIc 31.9010 30.OoIo 45.SoIo 21.9010
-gr.li. 21.2010 23.4oIo 13.3010 14.So1o 30.lol0
-d' 66 9.OoIo 11.7oIo 3.3010 8.2oIo 9.6oIo
-weet niet 9.Solo 11.7010 6.7qo 11.8oIo 6.9010

var7 mil.overw. pol.partij
-veel 38.l010 40.OoIo 46.7010 3S.6oIo 46.SoIo

var8 pol. part aand. milieu
- voldcende 52.9 0l0 53.2oIo 46.7oIo 67.OoIc 52.9010

var9 kerklid 94.7oIc 97.9qc 90.0 0lo IOO.OoIo 100.Oqo

var10 denom.
-rk 58.7010 58.SoIo 56.7oIc IOO.OoIo
- prot 34.9010 35.1 0l0 31.0~ 100.0010
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Variabelen Survey Experiment Controle RK Prot.
(n-189) (n-94) (n-30) (n-111) (n-73)

varll bijbel
- geregeld 37.6r7o 44.3oIo 46.7oIo 31.4oIo 52.1010

var12 kerkgang
-geregeld 8ol0 86.2oIo 73.3010 81.8oIo 84.9oIo

var13 vrijwilliger
- geregeld 66.OoIo 66.OoIo 66.OoIo 72.2oIo 63.9010

var14 lezen milieu
-geregeld 47.6oIo 48.9010 56.7oIo 47.2oIo 51.4oIo

var15 praten milieu thuis ja 73.Oolo 68.Iqo 83.3oIo 94.4qo 89.SoIo

var16 praten vrienden ja 89.OoIo 87.2qo 93.3qo 97.1qo 95.So7o

var17 praten kerk ja 56.OoIo 60.6oIo SO.Oqo 68.8qo 80.6o1o

var18 praten werk ja 27.Oqo 21.3qo 60.Oqo 52.OoJo 61.8oIo

Praten (var15-var18) ja 64.6oIo 67.Oolo 53.3oIo 66.4010 63.9qo

var19 maatschappij niet
verander 1.6oIo 1.1 ~Io - 3.Oqo 2.4010
var20 maatschappij allengs 78.8oIo 72.3qo 73.3oIo 91.8qo 93.3oIo
var21 maatschappij revolte 31.7qo 37.2oIo 43.3oIo 46.2qo 58.3qo

Saill.levensbeschouwing 3.98 4.00 4.00 4.00 3.99
(1-5)
zin.immanent (1-5) 3.53 3.73 3.28 3.61 3.44
var30zin.tran (I-5) 3.35 3.39 3.29 3.35 3.46

Burgfam (1-5) 3.54 3.47 3.58 3.68 3.41
Burgecon (1-5) 2.89 2.95 2.83 2.98 2.79
Hedon (1-5) 2.75 2.78 2.77 2.75 2.73
Makrit (1-5) 3.51 3.49 3.75 3.55 3.45

Deisme (1-5) 3.65 3.66 3.84 3.73 3.53
Theisme (1-5) 3.82 3.84 3.79 3.96 3.70
Transcendent( 1-5) 3.73 3.72 3.85 3.82 3.62
Immanent (1-5) 2.82 2.98 2.87 2.90 2.61

var58 schuld
wij mensen 73.Sqo 72.3oIo 83.3010 81.8qo 84.4qo

var59 probleem ,
milieu 1 18.OoIo 21.3oIo 6.7010 18.lol0 21.7oIo
ander 1 41.8010 40.4oIo 53.3010 48.6010 37.7010
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Variabelen Survey Experiment Controle RK Prot.
(n-189) (n-94) (n-30) (n-111) (n-73)

overh.stimul. te weinig
varó0 industr. 77.2oIo 75.Solo 76.7oIo 79.8010 84.1 ~~
varól burgers 57.7010 57.4oIo 63.3010 54.2010 69.6cIn

var62 demonstreren
nee 76.2010 70.2010 73.3oIo 86.2010 66.701~

var63 wel mil.hinder wonen 67.2oIo 71.1qo 64.Oqo 63.Sqo 72.2oIo
varó5 wel mil.hinder wer- 21.Oqo 18.8cIo 36.4qo 16.Sqo 26.2oI
ken
var67 lid mil. ver. nu niet 58.7oIo 57.4qo 43.3010 68.2oIo 47.2oIc
var68 lid mil. ver. nooit 57.1qo 57.4qo 43.3010 81.SoIo 52.S~1o

varó9 deeln. actie nu niet 80.4010 77.7oIo 83.3qo 89.8010 73.2010
var70 deeln. actie nooit 74.1 cIo 71.3010 63.3010 87.6oIo 68.7c1o

Antropo.fil (1-5) vm vm 2.59 vm 2.16 vm vm
2.41 nm 2.23 nm 2.10 2.58 2.22

Antropo.the. (1-5) vm 3.13 vm 2.90
vm nm 2.86 nm 3.22 vm vm

Antropocent. (1-5) 3.06 vm 2.90 vm 2.63 3.25 2.94
nm 2.59 nm 2.81

vm vm vm
2.79 2.98 2.62

Ecoc.filos ( 1-5) vm vm 4.19 vm 4.08 vm vm
4.15 nm 4.19 nm 4.16 4.19 4.08

Ecoc. the (1-5) vm 3.92 vm 4.13
vm nm 4.08 nm 4.17 vm vm

Ecocentrisme (1-5) 3.89 vm 4.01 vm 4.13 3.92 3.90
nm 4.11 nm 4.17

vm vm vm
3.97 4.01 3.95

MM.houding (1-5) 4.11 4.05 4.27 4.00 4.23

MM actie (1-5) 3.40 3.42 3.63 3.19 3.52

MM offer (1-5) 3.95 3.94 4.09 3.96 3.96

Milbesef
-weinig 1.lol0 1.1cIo - .9010 1.4010
-weinigweel 21.2 qo 25.8qo 14.8oIo 28.7qo 11.Oolo
-veel 71.8c1c 65.6 oIo 74.l010 66.7oIo 78.l010
-zeer veel 6.SoIo 7.5 0l0 11.IcIo 3.7oIo 9.ó010
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Variabelen Survey Experiment Controle RK Prot.
(n-189) (n-94) ( n-30) (n-111) (n-73)

Macht.pers. (1-5) 2.67 2.65 2.57 2.64 2.71
Macht.struct. ( 1-5) 2.96 3.06 3.01 2.95 3.00
Mmachteloos ( 1-5) 2.82 2.90 2.83 2.80 2.86

Mmtcekomst (1-5) 2.48 2.45 2.34 2.54 2.35

Mmverantw. (1-5) 3.70 3.67 3.73 3.64 3.77

Belief ( 1-5) 3.71 vm 3.80 vm 3.50 3.71 3.77
nm 3.87 nm 3.54

Evaluatie ( 1-5) 4.60 vm 4.57 vm 4.69 4.57 4.65
nm 4.67 nm 4.63

Intentie (1-5) 3.94 vm 3.92 vm 4.05 3.90 3.99
nm 4.09 nm 3.95

Milieuhandelen (1-3) 2.37 vm 2.39 vm 2.41 2.29 2.48
nm 2.43 nm 2.38
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Bijlage 10 Scores op Ajzen~Fishbein factoren per handeling

Belief
l-5

Attitude
4-ZS

Intentie
I-5

Han-
delen
1-3

a..selectief auto ebruik 3.85 17.85 4.26 2.59

b. ca oolen 3.63 16.80 4.00 1.71

c. bij aanschaf van elektrische apparaten
letten o het stroomverbruik

3.80 17.55 4.13 2.47

d. oud a ier a art bewaren 3.86 17.87 4.25 2.98

e. a ier aan beide kanten beschri ven 3.66 16.97 3.93 2.57

f. wei eren lastic tassen te ebruiken 3.65 16.05 3.96 2.42

. reizen met o enbaar vervoer 3.79 17.55 4.04 2.20

h. weigeren drank in weggooiverpakkingen
te ko en

3.71 17.15 3.66 1.83

i. fosfaatvri e wasmiddelen ko en 3.75 17.89 4.04 2.76

~. o de aden bli'ven in de natuur 3.53 16.39 3.85 2.80

k. auto of brommer afzetten bij gesloten
overwe of bru

3.64 16.81 3.95 2.70

I. bi de sli~ter mi n flessen zelf vullen 3.38 15.59 3.37 1.29

m. de verwarmin een raad~e later zetten 3.72 17.23 4.07 2.55

n. wasmiddelen in navulverpakkingen ko-
en

3.64 16.80 3.91 2.48

o. groenten en fruit kopen dat zonder kunst-
mest en chemische bestrijdingsmiddelen
verbouwd is

3.94 18.31 3.82 1.78

. minder vlees eten 3.64 16.84 3.77 2.21

. reclamefolders wei eren 3.83 17.80 3.97 2.27

c CFK-vri e koelkast en~of die vries ko en 3.98 18.40 4.21 2.63

. ~ ~ ~~,~~~,~ 3.~~ 1Z~~ -i.U(i - '~~

n-189
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Bijlage 11 Correlaties handelingen binnen AjzenlFishbein model

selectief autoge-
bruik

belief waarde attitude intentie handelen

antropocentri sme -- 202 ~`

ecocentrisme .279~~ .237~`~`

attitude .317~~`

intentie . 280~`~`

fosfaatvrij was-
middel

belief waarde attitude intentie handelen

antropocentri sme -.195 ~

ecocentrisme .190~` .279~`~` .268~`~` .191~`

attitude .381~~` .241~`~

intentie .428~`~`

plastic tassen wei-
geren

belief waarde attitude intentie handelen

antropocentrisme

ecocentrisme .277~`~` .279~`~` .324~`~` .197~~` .229~`~`

attitude .449~~` .254~`~`

intentie .528~`~`

op de paden blij-
ven

belief waarde attitude intentie handelen

antropocentrisme

ecocentrisme .273~`~` .279~`~` .336~`~` .279~`~` .240~`~`

attitude .586~`~` .358~`~`

intentie .~5~`~`
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papier 2 kanten
gebruiken

belief waarde attitude intentie handelen

antropocentrisme . 226~`~` .182~`

ecocentrisme .253~`~ .279~`~` .323~`~` .267~`~` .165~`

attitude .496~`~` .261~`~`

intentie .427~`~`

onbespoten groen-
ten kopen

belief waarde attitude intentie handelen

antropocentrisme -.I55~` -.155~`

ecocentrisme .329~~` .279~`~ .374~`~` .271~`~` . 219~`~`

attitude . 559~`~` .238~`~`

intentie .452~`~`

statiegeld
verpakking

belief waarde attitude intentie handelen

antropocentrisme -.225~~

ecocentrisme .224~~ .279~`~ .316~`~ .193~` .169~

attitude .301~`~` .262~`~`

intentie .395~~`

wasmiddel in na-
vulverpakking

belief waarde attitude intentie handelen

antropocentrisme .I51~` -181

ecocentrisme .172~` .279~`~` .266~~` .207~`~`

attitude .487~`~` .252~`~`

intentie .459~`~`
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kringloop papier
gebruiken

belief waarde attitude intentie handelen

antropocentri sme

ecocentrisme .239~`~` .279~`~ .328~`~` .293~`~` .180~`

attitude .451~`~` .160~`

intentie .369~`~

openbaar vervoer belief waarde attitude intentie handelen

antropocentri sme -.192 ~ ~`

ecocentrisme . 186~` .279~`~` .270~`~

attitude .527~~` . 388~`~`

intentie 1 .583~`~

verwarming wat
lager

belief waarde attitude intentie handelen

antropocentrisme

ecocentrisme .279~`~` .196~`

attitude .390~`~` .182~`~`

intentie .570~` ~`

Minder vlees eten belief waarde attitude intentie handelen

antropocentri sme -.227 ~` ~

ecocentrisme 192 .279~`~` .273~`~` .220~`~`

attitude . 660~`~` .322~`~`

intenti~ .584~~`
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geen reclamefol- belief waarde attitude intentie handelen

ders
antropocentrisme -.158~

ecocentrisme .246~`~` .279~`~` .326~`~`

attitude .526~`~` .254~`~

.632~`~`intentie
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Bijlage 12 R;,waarden cognitieve voormeting

Pearson Correlation cognitieve voorme-
ting

VAR204 cogn. antropo. .532~~`

VAR205 cogn. eco. .464~`~`

VAR206 cogn. antropo. .222~`~`

VAR207 cogn. eco. 282~`~`

VAR208 cogn. eco. .564~~`

VAR209 cogn. eco. .525~~`

VARZ10 cogn. eco. .486~`~`

VAR211 cogn. antropo. .378~`~`

VAR213C cogn . eco. .633~`~

VAR214 cogn. antropo. .356~`~

VAR215 cogn. eco. f antropo. .363~`~`

V AR216 cogn. antropo. .151 ~`

VAR217 cogn. antropo. .481~`~`

VAR218 cogn. eco. .492~`~`

VAR219 cogn. eco. .053

VAR220 cogn. antropo. .493~`~`

VAR222C cogn . eco .490~`~`

VAR224C cogn . antropo. .324~`~`

VAR226C cogn . eco. .433~`~`

VAR228C cogn . eco. .329~`~`

VAR229 cogn. eco. .325~`~`

VAR231C cogn . eco. .521~`~`

~`~` Coirelation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
~` Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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Bijlage 13 R;,waarden affectief ineetinstrument

ANTROPOCENTRISME VM

Pearson Correlation antropocentrisme vm

VAR71 antropo. fil. .680~`~`

VAR72 antropo. fil. .681~`~`

VAR73 antropo. the. .699~`~`

VAR74 antropo. fil. .760~~`

VAR75 antropo. the. .735~`~`

VAR76 antropo. the. .826~`~`

VAR77 antropo. the. .634~`~`

VAR79 antropo. fil. .684~`~`

VAR80 antropo. the. .834~`~`

VAR81 antropo. fil. .691~`~`

VAR82 antropo. the. .656~~`

VAR85 antropo. fil. .298~`~`

VAR95 antropo. fil. .673~`~`

VAR98 antropo. the. .617~`~`

VAR99 antropo. the. .724~`~`

VAR100 antropo. the .331~`~`

~`~` Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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ECOCENTRISME VM

Pearson Correlation ecocentrisme vm

VAR78 eco. fil. .249~`~

VAR83 eco. the. .609~`~`

VAR84 eco. fil. .283~`~`

VAR86 eco. the. .691~`~`

VAR87 eco. the. .538~~`

VAR88 eco. the. .577~~`

VAR89 eco. the. .519~`~`

VAR90 eco, fil. .385~`~`

VAR91 eco. fil. .493~`~`

VAR92 eco. the. .671~`~`

VAR93 eco. the. .740~~

VAR94 eco. the. .583~`~`

VAR96 eco. the. .633~`~`

VAR97 eco. the. .482~`~`

VAR101 eco. the. .606~`~

~`~`Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

248



Bijlage 14 Kruistabellen waardeoriëntaties voor-, nameting

Ecocentrisme
n-94

Ecocentrisme nameting

~, 3.00 4.00 5.00
E o0
5 ~G ~ 3.00 1.1010 2.2oIo 1.1 oIo
~
`~ 0c o 4.00 1.1 010 28.6oIo 17.6010
~

~
5.00 -- 12.l010 36.3oIo

Antropocentrisme
n-94

Antropocentrisme
nameting

~
E

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00
~
~ ~ 1.00 1. l oIo -- -- -- --
~

~'~ 2 p0 -- 11.OaIo 6.6oIo l.l010 --a ~ .
0
Q 8 3.00 -- 8.8010 24.2oIo 3.3oIo 1.1 oIo

4.00 - 4 .4ol0 14.3oIo 14.3a1o 1.1 oIn

5.00 -- -- 2.2010 3.3oIo 3.3oIo
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Bijlage 15 Correlatie voor-, nameting model experimentele groep
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