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Feestvieren in andermans huis: consumeren of rentenieren?

Kees de Heer

Hoe zou u het vinden als iemand tijdens uw vakantie een groot feest gaf in uw huis? Het maakt natuurlijk nogal wat uit hoe
de feestvierders de boel achterlaten. Als ze het pand ter gelegenheid van het feest opknappen en versieren, bent u goed af.
Maar wat zegt u als ze de koelkast en de kelder plunderen, het interieur en de tuin ruïneren en een enorme puinhoop
achterlaten?

Wij zijn aangesteld als rentmeesters over Gods schepping, die volop voedsel, geurige bloemen en prachtige vlinders biedt.
Het is een goede gewoonte om in het najaar een speciale dankdag te houden voor gewas en arbeid. Maar waar denken we
dan aan? Uiteraard kijken we naar alle mooie dingen die we hebben gekregen en natuurlijk danken we daarvoor. Maar
kijken we ook nog eens terug op wat we zoal met die geschenken hebben gedaan? Kijken we kritisch naar onze
consumptiegewoonten? Zijn we in het afgelopen jaar goede rentmeesters geweest?
Wij praten niet zo vaak met elkaar over onze huishoudelijke milieuproblemen, onze afvalberg, onze energierekening en
onze voedingsgewoonten. Het loont echter de moeite om wat vaker van gedachten te wisselen op huis-, tuin- en
keukenniveau, want er kan binnenshuis nog een heleboel veranderen ten gunste van het milieu.
De meeste consumenten onderschatten de milieuschade die zij buitenshuis aanrichten. Ze onderschatten eveneens de
mogelijkheden die zij hebben om milieuproblemen te voorkomen of te verminderen. Er kan binnenshuis een heleboel
veranderen ten gunste van het milieu, zonder comfort in te leveren en zonder dat het geld kost. Maar pijnloze oplossingen
zijn niet altijd voor handen.

Stroomvreters
De huishoudens verbruiken de helft van het moeizaam gewonnen drinkwater. De gemiddelde Nederlander tapt dagelijks
135 liter water, dertien volle emmers... Dat zou best wat minder kunnen.
De Nederlandse huishoudens zetten jaarlijks 5 miljoen ton huisvuil op de stoep. Dat is ruim 300 kilo per persoon, een
veelvoud van wat een halve eeuw geleden gebruikelijk was...
Een doorsnee huishouden verbruikt jaarlijks ruim 2000 kuub gas en 3000 kiloWattuur elektriciteit. Het gasverbruik voor
de verwarming daalt dankzij een betere isolatie en de installatie van hoogrendementsketels, maar daar staat tegenover dat
we meer gas gebruiken voor de warmwaterbereiding, omdat we steeds vaker baden en douchen. De industrie maakt
zuiniger apparaten, maar daar staat tegenover dat we steeds meer elektrische apparaten aanschaffen.
Juist ons torenhoge energieverbruik is de oorzaak van een paar forse milieuproblemen. Het lukt de rijke industrielanden
nauwelijks om de groei van het energieverbruik af te remmen, terwijl het energieverbruik eigenlijk zou moeten halveren...
(Dat laatste lukt niet als we ons beperken tot het kopen van zuinige apparaten, dat lukt alleen met minder apparatuur. Een
halvering van het energieverbruik lukt nooit, als we met dezelfde voertuigen evenveel kilometers willen blijven rijden. Dat
lukt alleen, als we veel minder kilometers maken of zuiniger vervoermiddelen kiezen.)

Eerlijke handel
Andere milieuproblemen hangen samen met onze voedingsgewoonten. De gemiddelde westerling eet veel meer vlees dan
hij eigenlijk nodig heeft. De gevolgen daarvan zijn te merken aan mestproblemen in Nederland en ontwikkelingsproblemen
in de Derde Wereld. Een menu met minder dierlijk en meer plantaardig voedsel is veel gunstiger voor het milieu, hier en in
ontwikkelingslanden.
Het feit dat er een Max-Havelaarkeurmerk is voor sommige producten uit ontwikkelingslanden, geeft aan dat de huidige
handelsstructuren niet ideaal zijn. Aan de gangbare teelt van tabak, koffie, cacao, ananas, bananen en andere vruchten
kleven nogal wat milieu- en gezondheidsbezwaren.
Het zou een goede zaak zijn als het marktaandeel van GoedWerk en andere Fair-Tradeorganisaties (eerlijke
handelsorganisaties) flink zou stijgen.
Het argument van 'de-druppel-op-de-gloeiende-plaat' gaat niet op. In de ethiek van het consumeren geeft niet het effect
van ons gedrag de doorslag. Het gaat in de eerste plaats om onze verantwoordelijkheid ten opzichte van de Schepper en
onze medeschepselen.

Statussymbolen



Uiteraard kan niemand in zijn eentje de problemen van gifbelten, ontbossing, verwoestijning, bodemerosie,
klimaatveranderingen en uitstervende soorten oplossen. Maar iedereen kan wel voor zichzelf nagaan of zijn of haar
levensstijl ook zou passen in een duurzame samenleving.
De doorsnee-westerling kan beschikken over erg veel luxegoederen, maar is toch niet tevreden met wat hij heeft. Hij is
gewend zijn eisen telkens hoger te stellen. Wij vergelijken ons consumptiepatroon voortdurend met dat van anderen, met
dezelfde of een iets hogere status. Dat betekent dat we, ondanks een enorm arsenaal aan middelen, nooit zullen erkennen
dat we genoeg hebben.
De klant voelt zich misschien koning. Maar hij is maar al te vaak slaaf van reclamemakers, modeontwerpers of handelaars
in statussymbolen. De gevolgen van deze slavernij zijn niet alleen te voelen in de portemonnee, ook het milieu heeft eronder
te lijden. En het is triest dat onze portemonnee er blijkbaar beter tegen kan dan ons milieu...

Consumeren of rentenieren?
We mogen genieten van alle rijkdommen die we in de schepping hebben gekregen. Maar er zijn wel grenzen aan de
hoeveelheden energie en grondstoffen die wij voor onszelf mogen gebruiken. We moeten genoeg hebben aan onderhoud en
onderdak (1 Tim. 6:7). Als we eten en drinken en een dak boven ons hoofd hebben, moet dat ook genoeg zijn.
Wij hebben als rentmeesters de taak om uit te vinden waar de grenzen precies liggen. Kunnen we zomaar genieten van alles
en nog wat, als dat ten koste gaat van de natuur, de 'Derde Wereld' of toekomstige generaties? Een groot deel van de
milieuschade die wij veroorzaken, wordt immers afgewenteld naar anderen, naar mensen in andere landen of naar volgende
generaties.
We mogen genieten, maar laten we dat doen in het besef dat we feestvieren in andermans huis. Een goede rentmeester
pleegt geen roofbouw, maar geniet van de rente. Ons consumptiepatroon moet passen in een 'duurzame ontwikkeling, die
voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder de mogelijkheden in gevaar te brengen voor toekomstige
generaties ook in hun behoeften te voorzien.' Een goede rentmeester probeert zijn opvolger niet minder, maar juist meer na
te laten dan hij zelf heeft gekregen.

Genieten in de diepte
We zijn gewend om 'in de breedte' te genieten. Eigenlijk willen we van alles wat hebben. De reclamemakers spelen daar
handig op in. Een geluidsinstallatie is pas compleet, als we alle soorten geluidsdragers kunnen afspelen. Vakanties worden
vastgelegd op foto's, dia's en videofilms. Een moderne keuken is pas volledig, als er naast het gasstel ook een oven, grill en
magnetron staan. Op het verlanglijstje staan spullen om te kunnen barbecuen, fonduen, gourmetten, racletten en steengrillen.
Maar het is de vraag of je met zoveel apparaten nog wel genoeg tijd hebt om van alles echt te genieten. Iemand die een
tent, caravan en motorjacht bezit, zal waarschijnlijk niet meer weten op welke manier hij het beste vakantie kan vieren.
Iemand die postzegels, munten en nog drie andere dingen spaart, zal van geen enkele collectie nog echt kunnen genieten.
We moeten afleren 'in de breedte' te willen genieten en moeten leren 'in de diepte' te genieten. Dat kan door slechts enkele
luxegoederen te kopen, maar daar dan ook echt het maximale uit te halen. Dat vermindert de aanslag die we op het milieu
plegen.
De term 'consuminderen' heeft voor velen een behoorlijk negatieve klank. Maar oproepen tot 'matiging' en 'soberheid' zijn
toch niet helemaal misplaatst? Genoeg moet toch ook genoeg zijn...

Gespreksvragen:
1. De zendeling ds. J.Th. Jonkman uitte (in het ND van 5-7-1997) zijn zorg over het consumentisme en materialisme bij

orthodoxe christenen: 'Je mag best genieten van de dingen die je ontvangt. Maar het is niet de kern van het leven. Wie
leeft nog uit het besef dat het beste deel van ons leven niet hier op aarde ligt? We willen allemaal zoveel uit dit aardse
leven zien te peuren. Angst om later niet genoeg geld te hebben voor een onbekommerde oude dag, jaagt mensen voort.
We moeten weer leren vertrouwen dat God dagelijks in onze behoefte voorziet. Het hangt niet af van ons gejakker.
Christenen zouden dat moeten uitstralen door een sober leven, maar zij jakkeren net zo hard mee.' Is deze
waarschuwing terecht?

2. De rol van de portemonnee is groot. Soms is het milieuvriendelijkste alternatief het goedkoopste, maar soms ben je met
het milieuvriendelijkste product duurder uit. Wat doen we in zo'n geval? Bij het gangbare, goedkope product is de
milieuschade niet verrekend en dat betekent dat anderen vroeg of laat voor de schade opdraaien. Zijn we bereid om in
hun belang en ter wille van het milieu meer te betalen voor milieuvriendelijke producten?

3. Veel mensen pleiten voor een beter milieubeheer met de leus: 'We hebben deze aarde niet geërfd van onze voorouders,
maar geleend van onze kinderen'. Is dat een goede formulering? Hou zou u het zeggen?



Stellingen:
1. Wij behandelen de aarde alsof we er één in reserve hebben.
2. De milieuproblemen maken veel mensen wanhopig, maar ze verliezen hun dodelijke angel in het besef dat God de aarde

zal vernieuwen. Helaas maakt dit besef veel christenen nogal zorgeloos.
3. Als we zeker zouden weten dat Christus morgen zou terugkomen, zouden we vandaag nog een internationaal

klimaatverdrag afsluiten.
4. Milieubeheer is geen blind verzet tegen vooruitgang, maar verzet tegen blinde vooruitgang.
5. De klant is helemaal geen koning. De doorsnee-consument is slaaf van reclamemakers en modeontwerpers.
6. We gebruiken de auto nog te vaak als regenjas. Naar de kerk? Beter op de fiets, dan vervuil je niets!
7. Om gevolgd te worden, moet men vlugger lopen dan anderen.
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