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Nederlandse Samenvatting 

[Summary in Dutch] 

Jodendom, Milieubewegingen en het Milieu 

In kaart gebracht en geanalyseerd 

De centrale vraag in dit proefschrift is: "Hoe ziet het Jodendom 
de moderne milieubewegingen en milieuaangelegenheden?" 

In het kader van deze analyse wordt Jodendom gedefinieerd als 
de Joodse denkwereld - in het bijzonder de religieuze aspecten 
daarvan - en de voorschriften voor handelingen die daaruit voort
vloeien. In mindere mate wordt aandacht besteed aan het Joodse 
culturele en nationale gedachtengoed. 

'Milieuaangelegenheden', zoals hier gedefinieerd, bestrijken ver
schillende gebieden. De belangrijkste hiervan zijn de verhouding 
van de mens tot de levende natuur, zijn (of haar) houding en gedrag 
jegens de dierenwereld, het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, 
de invloed van vervuiling en overlast op derden, alsmede aspecten 
van ruimtelijke ordening. 

Onder de 'Moderne milieubewegingen' worden verstaan die stro
mingen en enkelingen die de bescherming van het ecosysteem als 
een centraal maatschappelijk doel beschouwen. De opvattingen van 
de betrokkenen worden hier modern milieudenken genoemd. 

Beduidende publieke bezorgdheid over het milieu ontwikkelde 
zich pas in de tweede helft van de twintigste eeuw. De oorsprong 
van het moderne milieudenken ligt echter al in de vorige eeuw. 

Verscheidene onderwerpen, die nu als milieuaangelegenheden 
worden beschouwd, hebben vele eeuwen geleden reeds belangstel
ling gevonden in het Joodse denken en handelen. Bijbel, Talmud, 
responsa literatuur en andere klassieke Joodse bronnen bevatten een 
groot aantal aanknopingspunten op dit gebied. 

Halacha - Joods religieus recht - bepaalt het religieus Joods han
delen in het algemeen en betreft ook vele zaken die thans als milieu
aangelegenheden worden beschouwd. Diverse oude Joodse wetten 
zouden nu als milieuwetgeving gedefinieerd kunnen worden. Deze 
hebben betrekking op onderwerpen zoals natuurbescherming, het 
welzijn van dieren, de beheersing van vervuiling en milieuhygiëne. 
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Iedere poging om tot een geconsolideerd Joods standpunt te ko
men ten opzichte van de natuur, het milieu in het algemeen, of het 
moderne milieudenken moet beginnen met een overzicht van de 
klassieke Joodse bronnen. Deze vormen het belangrijkste onderwerp 
van dit proefschrift. 

Hoofdstuk een behandelt de raakpunten tussen Jodendom en 
modern milieudenken. 

Verscheidene aspecten van het moderne milieudenken wekken 
interesse en/of bezorgdheid bij eigentijdse Joodse schrijvers. Om dit 
beter te begrijpen, wordt enige aandacht gegeven aan de historische 
ontwikkeling en de belangrijkste karakteristieken daarvan. 

Het moderne milieudenken is moeilijk te definiëren omdat het 
gevarieerd en versplinterd is. Voor sommigen is het een universalis
tische ideologie die betrekking heeft op de verhouding tussen mens 
en natuur. Anderen beschrijven het als waardesysteem of wetenschap
pelijk gefundeerde filosofie. Een minder vergaande definitie ziet het 
als een verzameling van uiteenlopende overtuigingen en/of opinies, 
die milieuaangelegenheden centraal stellen. Voor anderen is het 
milieudenken een praktische benadering ter bescherming van de 
gezondheid, het beheersen van de vervuilingsproblematiek en de 
eliminatie van milieuveranderingen die mens of levende natuur be
dreigen. Het is niet makkelijk om een evenwichtig oordeel te 
ontwikkelen met betrekking tot de vele aspecten van het milieu-
denken. Ook het bepalen van een algemeen Joods standpunt met 
betrekking tot dit veelzijdige onderwerp is moeilijk. Dit compliceert 
de discussie tussen beide denksferen. 

Het Jodendom - en vooral de orthodoxe component daarvan -
heeft een nogal afstandelijke visie op het moderne milieudenken. 
Een mogelijke reden hiervoor is dat het laatste geen als urgent be
schouwde uitdaging inhoudt. Het Jodendom wordt immers gecon
fronteerd met veel ernstiger problemen, zoals de zorg voor Israel's 
veiligheid en de cultureel-religieuze bedreiging door de assimilatie. 

Interacties en raakpunten tussen Jodendom en modern milieu-
denken, vaak nog in statu nascendi, zijn verspreid over een groot, 
onsamenhangend en grotendeels nog niet in kaart gebracht gebied. 
Dit proefschrift behandelt vooral onderwerpen die meer betrekking 
hebben op het religieuze karakter dan op de sociologische, culturele 
of politieke aspecten van het Joodse standpunt met betrekking tot 
het milieuvraagstuk. Evenmin wordt de houding ten opzichte van 
het milieu van Israel - de dominerende eigentijdse expressie van 
het Joodse volk - in detail geanalyseerd. Dit hoofdstuk bevat ook 
enkele, in milieuopzicht relevante, observaties over onderwerpen 
zoals de nabijbelse geschiedenis, het Zionisme, de kibbutzbeweging, 
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Israëlische en diasporahoudingen alsmede organisaties van joodse 
milieuactivisten. Een ander raakvlak tusen jodendom en milieu-
denken betreft de milieuaspecten in het werk van moderne Israëlische 
en Joodse schrijvers. Al deze gebieden eisen veel meer onderzoek 
dan binnen het kader van dit proefschrift mogelijk was. 

Hoofdstuk twee analyseert de Joodse reactie op het milieudenken. 
Het Jodendom werd oorspronkelijk betrokken in de milieudiscussie 
vanwege een debat aan het eind van de jaren zestig en het begin van 
de jaren zeventig. Toen stelden enkele, voornamelijk Amerikaanse, 
publicaties dat Joden- en Christendom de ideologische basis gelegd 
hadden voor de huidige milieucrisis. Deze beschuldigingen hielden 
in dat met name een passage in Genesis de uitbuiting van de natuur 
door de mens voor zijn doeleinden legitimeerde. Vooral belangrijk 
was een, uit 1967 daterend, veelgeciteerd artikel met deze strekking 
van de Amerikaanse historicus Lynn White Jr. 

In het overigens grotendeels ongestructureerde debat over de 
houding van het Jodendom ten opzichte van het milieu, snijden 
Joodse auteurs veel thema's aan. Zij hebben weinig gemeen behalve 
het feit dat zij gemotiveerd zijn om over dit onderwerp te schrijven 
en de overtuiging hebben, om zeer verschillende redenen, dat de 
milieudiscussie belangrijk is. 

Slechts weinig Joodse auteurs, die terzake hebben gepubliceerd, 
zetten hun motieven uiteen. Het spectrum van standpunten reikt van 
aanhangers van catastrofe theorieën tot 'contrarians', die menen dat 
het milieuvraagstuk niet bestaat dan wel niet problematisch is. Som
mige publicaties verwijzen naar milieubewustzijn in het Jodendom 
en onderstrepen de harmonie tussen Jodendom en milieudenken. 
Anderen zien grote spanningen tussen beiden. 

De vermelde spanningen komen ten dele voort uit neopaganis-
tische elementen in het milieudenken. Andere waargenomen span
ningen zijn te herleiden tot overeenkomsten tussen standpunten van 
sommige milieuactivisten en de dieren- en natuurliefde van de nazis 
gecombineerd met de nazihaat jegens bepaalde mensen. De nogal 
sterke positie van de Groene politieke partij in Duitsland en de 
anti-Israëlhouding van een aantal Europese Groene politici heeft bij 
sommigen in Joodse kring bezorgdheid gewekt. 

De belangstelling van de meeste Joodse auteurs die over milieuon-
derwerpen schrijven ligt niet primair bij milieuvraagstukken. Hun pu
blicaties op milieugebied hebben een incidenteel karakter. De 
meesten hebben geen grondige kennis van het milieudenken. Dit leidt 
tot een beperkt begrip van de onderwerpen die ter discussie staan. 

In het geringe aantal publicaties over Jodendom en milieu komen 
vele thema's ter sprake. Ook hebben ze een zeer uiteenlopende 
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Joodse achtergrond: van orthodoxie tot reconstructionisme. Het spec
trum van opinies ten opzichte van de natuur en de vernietiging 
daarvan is zeer breed. Wel zijn er bepaalde grenzen die niet overschre
den worden. Biocentrisme lijkt zo onverdedigbaar dat slechts weinig 
Joodse auteurs zich ermee bezighouden laat staan dat ze zich ermee 
identificeren. Zowel het heiligverklaren van de natuur als zo weinig 
om de natuur geven dat men deze zonder reden vernietigt zijn 
standpunten die beide als volkomen onaanvaardbaar worden be
schouwd. 

Het derde hoofdstuk behandelt milieurelevante thema's in de 
Halacha. 

De Halacha schrijft Joden leefregels op vele gebieden voor. Het 
analyseren van dit grote systeem van leefregels geeft indicaties van 
klassieke Joodse houdingen op een aantal gebieden die met het 
milieu samenhangen. Deze kunnen in verschillende categorieën en 
onderwerpen onderverdeeld worden: 

a) Regels met betrekking tot het verbod van moedwillige vernietig
ing. 

b) Voorschriften op het wijde gebied van gezondheidsbescher
ming en beperking van overlast. Zowel de Bijbel als de Talmud 
bevatten vele voorbeelden van het voorkomen en verminderen 
van vervuiling en hinder teneinde overlast voor derden te be
perken. 

c) Wetten met betrekking tot grondpolitiek en bodembescher
ming. Daartoe behoren ook de geboden met betrekking tot het 
Shabbatjaar en het Jubeljaar. 

d) Voorschriften die betrekking op dierenbescherming hebben. 
e) Wetten die de bestendigheid van de soorten betreffen. 
f) Wetten met betrekking tot onderdelen van de ruimtelijke orde

ning van de steden der Levieten en de vrijsteden. Deze zijn in 
zekere zin voorlopers van het moderne concept van de duur
zame stad. 

g) De Shabbatwetten bevatten verscheidene milieurelevante ele
menten. 

h) Andere regels met milieurelevantie zoals de spijswetten (kash-
rut) en het vasten, 

i) Halacha die betrekking heeft op het conflict tussen milieu- en 
economische belangen. 

Vele regels gelden voor Joden overal ter wereld. Andere gelden 
uitsluitend in het land Israel. Uit bovenstaande opsomming wordt 
duidelijk dat wat nu Joodse milieuwetgeving' genoemd kan worden 
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al vele eeuwen bestaat, zij het niet samengevat in een aparte codex. 
Deze betreft belangrijke milieuaspecten van de industriële en con
sumptiemaatschappij . 

De eigentijdse Halacha refereert slechts incidenteel aan milieuaan
gelegenheden. Passief roken wordt meerdere malen in moderne 
responsa besproken. Recente halachische discussies houden zich 
voorts bezig met de Joodse houding ten opzichte van het vegetarisme. 
Zich beroepend op dezelfde bronnen komen rabbijnse authoriteiten 
hier tot zeer uiteenlopende conclusies. Dierproeven is een ander 
onderwerp waar eigentijdse Halacha aandacht aan besteedt. 

Slechts zelden wordt de gedachte geuit dat het halachische systeem 
verder ontwikkeld kan worden teneinde zich met meer milieuproble
men bezig te houden. De Joodse traditie verschaft vele mogelijkheden 
hiertoe. De toepassing van Halacha op problematische gebieden waar 
zowel waardeoordelen als praktische kwesties relevant zijn kan uit
groeien tot de belangrijkste bijdrage van het Jodendom op dit gebied. 

Het mechanisme om dit proces op gang te brengen hoeft niet 
ingewikkeld te zijn. Indien in de toekomst sommige halachische 
experts belangstelling krijgen voor de milieuwetgeving en een gespe
cialiseerde kennis hiervan verwerven kunnen zij responsa schrijven. 
Een andere mogelijkheid is dat bezorgde enkelingen halachische 
vragen op milieugebied stellen aan rabbinale experts die bereid zijn 
deze te bestuderen en te beantwoorden. 

In conflicten tussen verschillende belangen beslist de Halacha wat 
het zwaarst moet wegen. Zulke rangordes worden ook duidelijk in 
de waardeoordelen die afgeleid kunnen worden uit de verhalende, 
profetische en wijsheidsteksten van de Bijbel en de latere literatuur 
zoals de Agadah. Door dergelijke rangordes in de klassieke Joodse 
bronnen te bestuderen kan een beter begrip van de Joodse visie op 
het milieu verkregen worden. Zo kan men bijvoorbeeld de plaats 
zien van onderdelen van het ecosysteem in de Joodse waardenscala. 
Een bijdrage tot het in kaart brengen van de hiërarchie van waarden 
is in dit hoofdstuk te vinden. 

Hoofdstuk vier behandelt Joodse standpunten aangaande milieu
vraagstukken zoals die vooral in het verhalende gedeelte van de 
Bijbel tot uiting komen. 

Deze teksten verruimen het inzicht in de Joodse houding met 
betrekking tot milieuvraagstukken. In de verhalende, profetische en 
wijsheidsteksten vindt men een beduidend aantal hiervoor relevante 
thema's. Eigentijdse Joodse publicaties besteden hier weinig aan
dacht aan. Terwijl de meeste halachische Torateksten met milieuas
pecten zo langzamerhand geïdentificeerd zijn, is dit niet het geval 
met andere Bijbelpassages. 
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Vier verschillende benaderingen worden geopperd die gezamen
lijk milieurelevante inzichten kunnen verschaffen met betrekking tot 
het verhalende gedeelte van de Bijbel. 

Bijbelverhalen met duidelijke milieuaspecten - zoals die heden 
ten dage gedefinieerd worden - kunnen uit een milieugezichtshoek 
geanalyseerd worden. Soms kan dit met methoden, instrumenten en 
categoriseringen van de moderne milieustudies gedaan worden. Het 
leven in het paradijs kan bijvoorbeeld geanalyseerd worden met 
methodes zoals die gebruikelijk zijn bij 'milieuaudit' en milieueffect
rapportages. In sommige gevallen kan deze benadering helpen iden
tificeren in hoeverre religieuze posities en moderne opvattingen over 
milieu samenvallen of uiteenlopen. 

Sommige Bijbelverhalen - zoals die over de mens in het paradijs 
en de zondvloed - kunnen, deze methodiek volgend, vrijwel als 
milieuparadigma gelezen worden. Andere zoals het verhaal van de 
tien plagen in Egypte hebben vele milieurelevante aspecten. 

Een verdere verheldering van het standpunt van het klassieke 
Jodendom ten opzichte van het milieu kan worden verkregen door 
Bijbelse teksten uit het orthodoxe gebedenboek te bestuderen. De 
rabbijnen die de gebeden samenstelden in de nabijbelse tijd legden 
de nadruk op concepten die zij belangrijk vonden. De milieurele
vante teksten in kwestie hebben vooral betrekking op de natuur. 

Een andere methode is de analyse van hoe moderne Joodse publi
caties milieurelevante Bijbelteksten interpreteren. Verder inzicht kan 
verkregen worden uit de klassieke Joodse commentaren op Bijbel
teksten. Dit is bijvoorbeeld het geval met verhalen zoals die over de 
zondvloed en de tien plagen. 

De houding ten aanzien van het milieu zoals die in het Bijbelse 
verhaal tot uitdrukking komt wordt in hoofdstuk vier geanalyseerd 
aan de hand van een aantal onderwerpen: 

a) Het paradijsverhaal. 
b) Natuur en verhalen die betrekking hebben op natuurlijke hulp

bronnen. 
c) De plaats van dieren in de Bijbelse verhalen en 
d) vervuiling. 

Vanuit het Joodse gezichtspunt en vanuit het moderne milieu-
denken was het paradijs een ideaal oord. In de messiaanse gedachte 
streeft het Jodendom naar een soortgelijke goede situatie aan het 
einde der tijden. Het milieudenken streeft naar duurzaamheid. De 
idealen van deze twee radicaal verschillende denksferen hebben 
veel gemeen ondanks de grote verschillen in benadering, waarden en 
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motieven. Milieuvraagstukken en religieuze gezichtspunten kunnen 
ook in andere gevallen met elkaar geconfronteerd worden. Dit 
verheldert het verschil in benadering van deze twee denksferen. 

Een ander belangrijk onderwerp in de Bijbel is de rol van de 
natuur. Twee centrale visies met betrekking tot de natuur als God's 
schepping komen tot uiting. De eerste is dat de natuur een mani
festatie is van God's majesteit. De mens moet dit erkennen. De tweede 
is dat God de natuur geschapen heeft. Dus mag Hij haar vrijelijk 
gebruiken en veranderen. Dit betekent bijvoorbeeld, dat God dode 
materie in levende kan omzetten of levende natuur kan vernietigen. 
Het normaal functioneren van de natuur wordt expliciet afhankelijk 
gemaakt van het vervullen van God's geboden. 

De Bijbel bevat veel voorbeelden van de verandering van de natuur 
- in meer conventionele terminologie wonderen genoemd - als in
strument ter bestraffing van gemeenschappen en enkelingen. Het 
meest extreme voorbeeld hiervan is de zondvloed waardoor - met 
uitzondering van Noach's familie - de gehele mensheid en een groot 
gedeelte van het ecosysteem vernietigd werden. Een ander voorbeeld 
is de vernietiging van Sodom omdat daar geen tien rechtvaardigen 
gevonden werden. Zo ook het verhaal van Lot's vrouw die in een 
zoutpilaar veranderde omdat zij, de ramp ontlopend, omkijkt en 
daarmee de enige specifieke Goddelijke instructie overtreedt. 

Het belangrijkste voorbeeld van een reeks veranderingen van de 
natuur als instrument van Goddelijke straf is het verhaal van de 
tien plagen die de Egyptenaren treffen. Weinig andere Bijbelteksten 
beschrijven in een dergelijk detail de betrekkingen tussen God, mens 
en natuur in het Jodendom. De mensheid moet God gehoorzamen; 
indien zij dat niet doet, kan de natuur op uitzonderlijke manieren 
benut worden om haar te bestraffen. 

De Bijbel brengt ook een aantal gezichtspunten naar voren ten 
aanzien van natuurlijke hulpbronnen: 

a) Zij zijn in God's hand. 
b) Wie ontevreden is met door God gegeven natuurlijke hulp

bronnen riskeert Zijn toorn. 
c) Soms zijn zij schaars en worden ze tot twistappel. 
d) Natuurlijke hulpbronnen moeten verstandig worden benut. 

De Bijbel verschaft ook visies op dieren en hun plaats in de ge
meenschap. Deze kunnen als volgt worden samengevat: 

a) Dieroffers zijn een substituut voor mensenoffers. 
b) Dieren kunnen een instrument zijn van God's straf. 
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c) Dieren mogen niet moedwillig vernietigd worden. 
d) Dieren moeten goed worden behandeld. 
e) Dieren zijn verantwoordelijk voor hun daden. 
f) Dieren kunnen voorts in metaforen worden gebruikt. 

Het lezen van de Bijbel vanuit een moderne milieuvisie vestigt 
ook de aandacht op vele andere thema's, zoals vervuiling, recycling 
en de wijze waarop milieuproblemen de economie beinvloeden. 

Hoofdstuk vijf behandelt een aantal milieurelevante thema's in de 
agadische literatuur. 

Deze literatuur biedt een grote verscheidenheid van milieuon-
derwerpen. Dit gebied vereist veel meer onderzoek dan binnen het 
kader van dit proefschrift mogelijk was. De voorbeelden in dit 
hoofdstuk zijn indicatief voor de potentiële rijkdom aan milieuma
teriaal in de Agadah. 

Deze teksten lenen zich tot uiteenlopende exegeses. Een voor
beeld hiervan zijn elkaar tegensprekende moderne Joodse interpre
taties van een veelgeciteerde Midrash. "God zei tot Adam: zie hoe 
aangenaam en goed mijn werken zijn. Mijn hele schepping is voor 
jou. Zorg dat je haar niet beschadigt en vernietigt. Niemand zal haar 
herstellen als je dat doet." 

Een breed spectrum van milieurelevante thema's wordt besproken. 
Een deel daarvan betreft de relaties tussen abstracte concepten zoals 
heiligheid en rechtvaardigheid aan de ene kant en concrete zaken 
zoals verval, bederf, vernietiging, ziekte, dood en natuurrampen aan 
de andere. 

Andere passages uit de Agadah demonstreren een langdurige 
Joodse belangstelling voor onderdelen van wat nu het milieuvraag
stuk genoemd wordt. Dit betreft kwesties zoals stilte en lawaai, het 
voorkomen van overdadige consumptie, het beschermen van de 
biodiversiteit, medelijden met dieren, het belang van het planten van 
bomen en gelijkheid tussen de generaties. 

Conclusies 

De combinatie van de verschillende soorten klassieke Joodse 
bronnen, die op milieuzaken betrekking hebben, maakt de cohe
rentie duidelijk tussen voorgeschreven gedrag en gedachtenwereld. 

Een meer geintegreerd overzicht van de milieuregels in de Halacha 
verduidelijkt hoezeer de discussie over het anthropo- of biocentrisch 
karakter van het Jodendom misplaatst is. Het is immers theocentrisch. 

Vele, de Jood opgelegde, beperkingen zouden wij nu milieurelevant 
noemen. De orthodoxe Jood mag niet alles eten en sommige soorten 
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geoorloofd voedsel zijn bovendien aan tijdsbeperkingen onderhevig. 
Het laatste geldt ook, in ietwat andere zin, voor geslachtsgemeenschap. 

Op Shabbat worden activiteiten en bewegingen beperkt. Dit is 
ook het geval op feestdagen. De mens heeft geen volledige vrijheid 
van beschikking over eigendom. Halachische regels verbieden dieren 
pijn te doen alsmede de moedwilige vernietiging van de levende 
natuur en dode materie. Vele halachische regels beperken overda
dige consumptie. Ook andere beperkingen, neergelegd in specifieke 
geboden, maken dat de Jood niet vrij is om met het milieu te doen 
en laten wat hij wil. 

Heeft het Jodendom iets te zeggen aan aanhangers van milieube
wegingen? Dit is, zo gesteld, een moeilijk te beantwoorden vraag. 
Het vereist verduidelijking zoals: 'welk Jodendom?' en 'expliciet of 
impliciet?' In het huidige zeer heterogene Jodendom is het antwoord 
dat sommige Joden denken dat zij iets tot milieuactivisten te zeggen 
hebben namens het Jodendom. Hun gezichtspunten worden echter 
niet gedeeld door vele andere Joden. 

Wij kunnen de vraag ook anders stellen: heeft het klassieke Joden
dom - of de eigentijdse expressie daarvan, de orthodoxie - iets te 
zeggen aan milieubewegers? Het antwoord is: niet in directe vorm, 
aangezien het Jodendom zich niet specifiek tot aanhangers van enig 
'isme' wendt. 

De orthodoxie richt zich in de eerste plaats tot Joden. Zij heeft 
echter ook de gehele mensheid iets expliciet te zeggen: iedereen 
moet de Noachidische geboden in acht nemen. Twee hiervan hebben 
milieuaspecten. Er is een God, die vereerd moet worden. Heiliging 
van de natuur of onderdelen daarvan is derhalve misplaatst. God 
kan bepaalde dingen heilig maken. Dat heeft hij wat betreft de natuur 
niet gedaan. Een ander, voor allen geldig, Noachidisch gebod is dat 
dieren niet wreed behandeld mogen worden. 

Halacha en orthodoxe gedachtenwereld hebben daarnaast ook 
impliciet potentiële betekenis voor de milieubewegingen. Daar deze 
echter zeer versplinterd zijn moet ieder individu of groep voor zich 
bepalen wat van belang is. Is het de taak van het orthodoxe Jodendom 
om, op eigen initiatief, deze boodschap duidelijk te maken? Het 
antwoord is: 'nog niet'. De huidige prioriteiten liggen elders. 

Jodendom en modern milieudenken hebben soms eenzelfde be
nadering van praktische problemen. Hun oorsprong is echter radicaal 
verschillend en de voornaamste interesses liggen in uiteenlopende 
richtingen. Noch hebben zij hetzelfde doel voor ogen. Zelfs daar waar 
standpunten gelijk zijn berusten zij op verschillende waardesystemen. 

Naarmate opvattingen over het milieu meer het karakter hebben 
van een waardesysteem dat milieubescherming centraal stelt, des te 
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meer verschillen deze opvattingen van de Joodse. Deze stelt immers 
het dienen van God centraal. Het Jodendom ruimt geen plaats in 
voor twee centrale waarden. 

De opvattingen over het milieu die de natuur als onschendbaar 
zien, zoals de Deep Ecology stroming, drukken in feite een neo-
paganistiche overtuiging uit, die diametraal tegengesteld is aan 
Joodse waarden. De oorsprong van het Jodendom ligt in de erken
ning van een God en in de strijd tegen heidendom en afgoden. 

Deze ideologische onverenigbaarheid heeft weinig praktische con
sequenties. Gezien de beperkte invloed van de Deep Ecologystro-
ming is haar dreiging miniem. Geen enkel land wordt immers 
geregeerd door aanhangers van deze ideologie. Het Jodendom 
beschouwt voorts een aantal doelen van milieubewegingen als 
positief zoals het besparen van energie, het voorkomen van afval 
en de bescherming van de natuur. 

Er zijn concrete conflicten tussen Jodendom en sommige millieure-
levante opvattingen, in het bijzonder zoals die worden uitgedragen 
door dierenbeschermingsorganisaties met betrekking tot ritueel 
slachten. Deze spanningen bestonden reeds lang voor de moderne 
milieubewegingen belangrijk werden. Aangezien deze zich met zo
veel onderwerpen bezighouden en de onderliggende waarden zo 
verschillend zijn van de Joodse, is het mogelijk dat zich toekomstige 
conflicten op andere gebieden ontwikkelen. 

Omdat de praktische spanningen tussen milieubeweging en Joden
dom miniem zijn is er voor de Joodse gemeenschap in de wereld 
weinig noodzaak haar de facto standpunt te veranderen dat de speci
fieke interactie met milieubewegingen laag op de Joodse agenda 
kan blijven. 

De Joodse zorg voor milieuproblemen zal in de nabije toekomst 
vooral haar uitdrukking moeten vinden in het kader van de samenle
ving in het algemeen, die geleidelijk een meer verantwoordelijke 
houding tegenover het milieu aanneemt. De politieke en gedragsas
pecten hiervan zullen de aandacht van het georganiseerde Jodendom 
eisen. In zoverre milieuaangelegenheden specifiek Joodse aspecten 
hebben liggen deze vooral in de wetenschappelijke sfeer. 

Hier ligt een belangrijke uitdaging voor het Jodendom. Een beter 
begrip van de milieuproblematiek, inclusief de verwarring daar
omheen, is vereist teneinde klassieke Joodse bronnen die relevant 
zijn voor milieuaangelegenheden te identificeren en te interpreteren. 
Dit zal het inzicht van Joodse enkelingen en gemeenschappen in de 
milieuproblematiek verscherpen. 

Hierdoor wordt de basis gelegd voor een meer algemene Joodse 
visie op milieuvraagstukken uitgaande van de huidige belangstelling 
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voor een aantal individuele aspecten van deze problematiek. Deze 
laatste leidt vaak tot een apologetische benadering. De verworven
heden en tekortkomingen van milieubewegingen kunnen dan geana
lyseerd worden vanuit een meer algemene geconsolideerde visie 
van het oude Joodse waardensysteem. 

Er is zoveel interactie tussen Jodendom en milieu mogelijk - op 
zo onderscheiden terreinen - dat er ruimte is voor een nieuwe weten
schappelijke discipline: Joodse milieustudie. Door alle interacties als 
elementen van een dergelijk geheel te beschouwen kan beduidende 
wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden. Dit zal tot een die-
pergaand begrip van Joodse houdingen ten aanzien van het milieu 
leiden. 


