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Rentmeesterschap: voltooid vergeten tijd of…? 
 
Peter Siebe 
 
‘Het milieuprobleem is voorbij’, zei Pim Fortuyn vorig jaar. En hij had gelijk. De ‘zure 
regen’ waar we ons dertig jaar geleden nog zorgen over maakten, is verleden tijd. De 
viezigheid die vroeger in de veenkoloniale kanalen dreef waar ik opgroeide - en het 
stonk nog ook - is gezuiverd. Je hoort weer meer kikkers kwaken. De lucht is nog steeds 
blauw en de overheersende kleur van Nederland is vanuit de lucht gezien nog steeds 
groen. Dus wat zeuren ze nou, daar bij Milieudefensie, bij Natuurmonumenten, en zelfs 
bij dat clubje christenen van Aardewerk? 
 
Uuuh? Aardewerk? Nooit van gehoord…. 
Dat kan kloppen, want zolang bestaat deze stichting nog niet. We zijn pas in het jaar 2000 
opgericht. Maar daarvoor bestonden we al heel lang als twee afzonderlijke organisaties, als 
stichting Zwaluw - ooit in 1981 begonnen als ‘Stuurgroep nieuwe levensstijl’ in de 
vrijgemaakt Gereformeerde Kerken - en de vereniging De Hof van Heden, die vooral zijn 
leden had in de Nederlands Gereformeerde Kerken. Beide organisaties wilden eigenlijk 
hetzelfde en besloten daarom in 2000 samen op weg te gaan. 
 
Goed rentmeesterschap 
Aardewerk noemt zichzelf: christelijke stichting voor goed rentmeesterschap. En hoewel dat  
woord misschien ouderwets klinkt, is het actueler dan ooit om het in praktijk te brengen. Wat 
bedoelen we er ook alweer mee? 
Leest u Genesis 1 en 2 er eens op na. God gaf u en mij de opdracht de aarde te bewerken en te 
bewaren. Daarmee bedoelde Hij dus geen roofbouw plegen, maar ‘bewerken en bewaren’, 
waarbij ‘bewaren’ betekent: beschermen, behoeden (voor het kwade). Van dat bewerken 
hebben we werk gemaakt, maar met dat bewaren ging het meteen al helemaal mis. We 
luisterden liever naar de slang dan naar God. En prompt bracht de aarde ‘doornen en distels’ 
(Gen. 3:17) voort: het leven werd weerbarstig, pijnlijk en sterfelijk. Gelukkig bleef God de 
mensen opzoeken. Ook na de zondvloed maakte Hij een nieuw begin met ons. Hij sloot toen 
een verbond met mensen én dieren (Gen. 9:8-17). Daarin klinkt al iets door van het einddoel 
dat Hij met zijn schepping heeft: een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid 
woont en waar ‘de wolf bij het schaap zal verkeren’ (Jes. 11:6-10). 
Intussen hoeven - en mogen - we niet lijdzaam af te wachten. De levende God gaf ons de 
verantwoordelijkheid om zijn beeld te vertonen door recht te doen aan al het geschapene. Ook 
gaf Hij al in het Oude Testament concrete aanwijzingen voor het omgaan met de natuur. 
Vruchtbomen mochten bijvoorbeeld in oorlogstijd niet omgehakt worden en elke zeven jaar 
moest het land braak liggen. En over het omgaan met de dieren zegt de Bijbel: ‘De 
rechtvaardige weet wat toekomt aan zijn vee’ (Spr. 12:10). (Is dat trouwens wel zo 
gemakkelijk, in een tijd van vogelpest en andere plagen?) 
In het Nieuwe Testament staan niet zoveel concrete regels meer, maar wordt wel duidelijk 
gemaakt dat het gaat om de gesteldheid van ons hart. Waar leef ik voor, waar leeft u voor? 
Als ons hart - als we eerlijk zijn - leeft voor de heb, dan zijn we gewaarschuwd: ‘Wie rijk 
willen zijn, vallen in verzoeking.’ ‘Als wij voedsel, kleding en onderdak hebben, moet ons dat 
genoeg zijn.’ 
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Het onderwijs van Jezus is erop gericht dat we het koninkrijk van God gaan zoeken. Daar 
leren u en ik ons egoïsme af en gaan we zorgen voor en delen met elkaar. Goede rentmeesters 
weten wat het is: samen spelen, samen delen, zoals we het (hopelijk) aan onze kinderen leren. 
 
Sober = somber? 
Maar, denkt u misschien, blijft er nog wel genoeg plezier te beleven? ‘Rentmeesterschap’ 
heeft toch vooral te maken met problemen: milieuvervuiling, uitputting van grondstoffen, 
klimaatverandering, armoede in de Derde Wereld en meer van die narigheid? En de 
boodschap is toch dat het allemaal wat soberder moet: minder stroom gebruiken, zuinig met 
water, vaker op de fiets en zo? 
Het heeft een tijd geduurd voordat ik erachter kwam dat dat niet zo is. Rentmeester zijn is 
geen ‘moeten’, maar een ‘mogen’. Rentmeesterschap is geen doemdenken, geen vreugdeloze 
soberheid (de geestesgesteldheid waar in ons land frequent, maar ten onrechte het etiket 
calvinisme op wordt geplakt). Het is juist een houding van ‘het is zaliger te geven dan te 
ontvangen’, van ‘zorgen en delen’, waardoor we meer evenwicht ervaren tussen ‘werk, zorg, 
rust’, in plaats van het jachtige, begerige ‘ik consumeer dus ik besta’ of ‘ik presteer dus ik 
besta’. 
 
Van Zwaluwkamp tot De Kerk Op Groen 
U wilt met het rentmeesterschap aan de slag? Dan kunt u voor uw bijbelstudievereniging of 
wijk- of gemeenteavond een spreker en een avondvullend programma aanvragen bij 
Aardewerk of bij Time to Turn (een project van o.a. de Evangelische Alliantie). 
Maar Aardewerk biedt meer. Onder andere het ‘Zwaluwkamp’ en ‘De Kerk Op Groen’. 
Sinds 1981 organiseert Aardewerk elk jaar een zomerkamp in de natuur. Dat betekent ’s 
ochtends lekker een vennetje uitbaggeren, een stuk heide afplaggen of een boom omlieren 
(vaktaal die u zich nog maar eens moet laten uitleggen door een natuurvriend), ’s middags vrij 
en ’s avonds een kampvuur en andere opbouwende zaken. Ook dit jaar is er weer zo’n 
‘Zwaluwkamp’ in een natuurgebied, waar zowel alleenstaanden als gezinnen welkom zijn 
tegen een wel zeer laag tarief. Het kamp duurt van 19 juli tot 2 augustus (opgeven bij: Frans 
Bontekoe, tel. 024-3783662). 
Als u geen kampeerder bent, maar wel als bijbelkring of als gemeente eens bewust aandacht 
wilt geven aan de manier waarop wij omgaan met de schepping en onze medemensen, dan is 
‘De Kerk Op Groen’ geknipt voor u. De Kerk Op Groen is door Aardewerk bedacht om 
kerken en kerkleden uit te leggen wat het rentmeesterschap inhoudt. In plaats van 
natuurbehoud zien we immers maar al te vaak natuurvernietiging; in plaats van eerlijk delen 
zien we een grote ongelijkheid in de verdeling van de rijkdom op aarde. Meedoen met het 
project betekent dat je een paar pakketten krijgt. De drie pakketten die tot op dit moment 
uitgebracht zijn, gaan over de thema’s Eerlijk consumeren, Voedsel & landbouw, en Water. In 
de loop van het jaar volgen Verkeer en vervoer, Natuur en milieu, en Hoe groen is mijn kerk, 
met een checklist voor gemeenten. Wie wil meedoen, kan de pakketten bestellen bij 
Aardewerk of Time to Turn. In de pakketten zitten achtergrondinformatie, concrete 
actiemogelijkheden en een bijbeloverdenking die te gebruiken is in kerk of kring. 
 
Tenslotte 
Nu we weer weten wat rentmeesterschap inhoudt, kunnen we vaststellen dat Pim Fortuyn toch 
niet helemaal gelijk had, toen hij zei dat het milieuprobleem was opgelost. Armoede, 
vervuiling en klimaatverandering vragen er wel degelijk om, aangepakt te worden. En op de 
kleine of grotere plek die we innemen, mogen we ook zelf, persoonlijk en als gemeente, aan 
gerechtigheid werken. Door te zorgen en te delen. En door gelovig te genieten van genoeg. 
Want het heil is er werkelijk niet alleen voor de ziel en de zondag. 
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Voor bespreking 
Stellingen: 
1. Wij verwaarlozen in onze tijd het ‘boek der schepping’. 
2. De techniek lost de problemen van milieuvervuiling en armoede wel op. 
3. Het zou goed zijn als we een zondag voor de schepping in zouden voeren. 
 
Vragen: 
1. Moet een christen herkenbaar zijn aan een ‘duurzame levensstijl’? 
2. Weten wij wat toekomt aan ons vee, na de varkenspest, mond- en klauwzeer en vogelpest? 
 
 
Voor wie meer wil lezen: 
De schepping in schone handen. GSEV/De Vuurbaak, 1996. 
Christelijk-Ecologisch Appèl. Aardewerk, 1998 (te vinden op www.aardewerk.org). 
Zorg duurt het langst. Christenen voor ecologische verantwoording. CEN/Buijten en 
Schipperheijn, 2002. 
Meer over het Christelijk Ecologisch Netwerk is te lezen op www.cenet.nl. 
 
 
Drs. Peter H. Siebe (petersiebe@wanadoo.nl) is vice-voorzitter van Aardewerk. 
 
(In kader naast de tekst plaatsen:) 
 
Christelijk Ecologisch Netwerk 
Aardewerk was één van de organisaties die in de zomer van 2001 de stoot gaf tot de 
oprichting van het Christelijk Ecologisch Netwerk (CEN). Het CEN is opgericht door 
organisaties die in 1998 het Christelijk-ecologisch Appèl ondertekenden, een 
beginselverklaring over rentmeesterschap, met bovendien een groot aantal concrete 
beleidsaanbevelingen over landbouw, mobiliteit, onderwijs, genetische manipulatie en 
dergelijke. Het CEN wil het christelijk geloof doorvertalen naar de praktijk als het gaat om 
ons omgaan met het armoedevraagstuk en met de schepping. In het CEN werken 18 
organisaties samen, o.a. de Evangelische Alliantie, de projectgroep Kerk en Milieu van de 
Raad van Kerken, de stichting Aardewerk, het Contact Christen Agrariërs, de Evangelische 
Alliantie, het Instituut voor Cultuurethiek, de vakorganisaties CNV, GMV en RMU en de 
wetenschappelijke instituten van CDA, ChristenUnie en SGP. Het CEN houdt zich bezig met 
de thema’s landbouw, bedrijfsleven, en geloof en levensstijl. 
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