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27 september 2020 
Herman Paul 
Thema: ‘Mens te zijn op aarde’ (Huub 
Oosterhuis) 
Serie: Met het hoofd én uit het hart 
 

 
 

Lezing: Psalm 148  
Halleluja!  
1 Loof de HEER, bewoners van de hemel, 
loof hem daar in de hoogten, 
2 loof hem, al zijn herauten, 
loof hem, heel zijn engelenmacht.  
3 Loof hem, zon en maan,  
loof hem, heldere sterren, 
4 loof hem, hoogste hemelen,  
water boven de hoge hemel.  
5 Laten zij loven de naam van de HEER: 
op zijn bevel zijn zij geschapen, 
6hij gaf hun een plaats voor eeuwig en altijd,  
hij stelde een wet die nooit zal vergaan.  
7 Loof de HEER, bewoners van de aarde,  
zeemonsters en oceanen, 
8 vuur en hagel, sneeuw en rook,  
stormwind die doet wat hij zegt.  
9 Alle bergen en heuveltoppen, 
hout dat vrucht draagt, alle ceders, 
10 dieren van het veld en dieren in de wei,  
alles wat kruipt en op vleugels gaat.  
11 Koningen van de aarde en alle naties,  
vorsten en alle leiders van de aarde, 
12 jonge mannen en jonge vrouwen, 
oud en jong tezamen.  
13 Laten zij loven de naam van de HEER,  
alleen zijn naam is hoogverheven, 
zijn luister gaat aarde en hemel te boven.  
14 Hij verhoogt het aanzien van zijn volk,  
de roem van al wie hem trouw zijn,  
het volk van Israël, dat hem nabij is.  
 
Overweging:  
Broeders en zusters,  
Wat is het passend om dat lied over het bewonen van de aarde hier te zingen, onder het hoge dak 
van de Hooglandse Kerk. De woorden van Huub Oosterhuis zijn onmiskenbaar twintigste-eeuws. 
Maar als je goed luistert, hoor je er echo’s in van liederen en gebeden die de eeuwen door in dit 
gebouw hebben geklonken. Ik hoor onze openingstekst, Psalm 8, over de sterveling die bijna zo knap 
is als God, maar tegelijk een nietig wezen, een stofje in het universum. Ik hoor de Joodse 
wijsheidsliteratuur: ‘De weg van de rechtvaardigheid leidt naar het leven.’ Of neem zo’n zinsnede 
over de ‘neus vol levensadem’ en de ‘buik vol van begeren’ – daar klinken christelijke klassiekers als 
de Belijdenissen van Augustinus in door.  
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Maar wat gebeurt er als we dit lied meenemen, een paar honderd meter verderop, naar de Faculteit 
der Geesteswetenschappen? Afgelopen semester gaf ik, met een paar collega’s, een vak over 
environmental humanities, dat wil zeggen, een college over grote issues van klimaat en 
duurzaamheid bekeken door een geesteswetenschappelijke bril. Zou ik het gedicht van Oosterhuis 
aan mijn studenten hebben voorgelegd, dan zouden deze er gehakt van hebben gemaakt. De mens 
die de aarde overziet en hoedt als een kudde? Dat is antropocentrisme pur sang. Een mens die zich 
onderscheidt van de arend, de nachtuil en de bloem op het veld? Precies daarop doelen filosofen als 
Bruno Latour als zij stellen dat niets zo destructief is voor het klimaat als een mens die zich opstelt 
tegenóver de natuur. En, zouden mijn studenten vervolgen, hoe vroom humanistisch dat ‘dienen’ 
van de aarde in de vijfde strofe ook klinkt, Oosterhuis verzwijgt dat dit dienen gemakkelijk kan 
omslaan in brute exploitatie. ‘Kappen, zaaien, ruimen, oogsten’, ja, dat doet de mens, tot de aarde 
een verzengende steppe is geworden, mede met dank aan een kerk die de idylle van de landman 
koesterde terwijl om haar heen de woestijnen oprukten en de ijskappen smolten.  
 
Kerk en universiteit, het zijn de werelden waarin of waartussen mijn leven zich afspeelt. Pendelend 
tussen de een en de ander, vraag ik mij af: wat hebben kerk en universiteit elkaar te zeggen? Wat 
kunnen kerkgangers leren van geesteswetenschappers én andersom?  
 
We kunnen er niet omheen: die kritische vragen van mijn studenten zijn serieuze vragen aan de kerk. 
Neem Genesis 1 vers 28: ‘Bevolk de aarde en breng haar onder je gezag, heers over de vissen van de 
zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.’ In hoeverre heeft 
deze tekst mensen een alibi gegeven om de natuur te behandelen als een wingewest? Lynn White, 
een Amerikaanse historicus, overdreef toen hij in een beroemd artikel in Science de klimaatcrisis 
toeschreef aan het christendom. Zo één op één ligt het verband niet. Maar intussen: het was, zoals 
Peter Harrison heeft aangetoond, wel déze Bijbeltekst waarmee vroegmoderne geleerden als Francis 
Bacon hun streven om de natuur te beheersen theologisch rechtvaardigden.  
 
Hoe antropocentrisch spreekt de kerk over de mens? Deze kritische vraag komt niet alleen van 
buiten; de kerk kent haar ook zelf. We lazen immers Psalm 148. Volgens dit Joodse lied geeft het 
geen pas om mens en natuur tegen elkaar uit te spelen. Het kwalitatieve verschil in deze psalm is niet 
mens versus natuur, maar de hoog-heilige God tegenover mensen, bomen en heuveltoppen die 
gezamenlijk zijn lof bezingen. In het koor van de schepping zingt de mens zij aan zij met dieren van 
het veld en dieren van de wei. Je zou kunnen zeggen: hoe meer de biodiversiteit afneemt, hoe meer 
insectensoorten er uit het weiland verdwijnen, des te schraler gaat dit loflied klinken. 
  
Als de universiteit op dit punt terechte vragen aan de kerk kan stellen, zou dan ook het omgekeerde 
waar kunnen zijn? Zou de universiteit, specifiek misschien de Faculteit der Geesteswetenschappen, 
ook iets kunnen leren van de kerk? Net zomin als de kerk leent deze faculteit zich voor snelle 
generalisaties. Ze bestaat uit historici, kunsthistorici, filosofen, taalkundigen, filmwetenschappers, 
China-experts en Brazilië̈-kenners – een bonte verzameling mensen die het zelden ergens over eens 
zijn. Eén ding wordt echter breed gedeeld en dat is een commitment aan kritisch denken. Ons eerste 
en voornaamste leerdoel is: studenten kritisch leren denken, zó dat ze nadenkende burgers worden, 
in staat om feit en fictie te onderscheiden en bestand tegen propaganda of fake news. De studenten 
die dat lied van Oosterhuis fileerden, waren dus aardig op weg. Ze hadden geleerd dat je zo’n lied 
niet zomaar moet meezingen, maar kritisch moet bevragen. Wat voor politieke of ideologische 
agenda’s dient deze religieuze tekst?  
 
Kritisch denken als ideologisch demasqué́: ik heb daar een ambigue gevoel bij. Enerzijds is kritisch 
denken onmisbaar, in het persoonlijke leven, maar ook in de complexe maatschappij waar onze 
studenten het verschil moeten leren zien tussen wat veel handen op elkaar krijgt én wat echt 
belangrijk is. Kritisch denken omvat bovendien ook zelfkritisch denken: een heilzaam besef van eigen  
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vooroordelen en blinde vlekken. Anderzijds: kritisch denken is niet alleenzaligmakend, vooral niet als 
het wordt versmald tot ideologiekritiek. Hoe nuttig het ook mag zijn om commentaar van de zijlijn te 
geven, hoe staat het met je eigen denken? Heb je ooit zelf geleerd, niet alleen om vraagtekens te 
plaatsen, maar ook om uitroeptekens te zetten bij dingen die de moeite waard zijn, bij waarden die 
je wilt koesteren, bij verbindingen die onze samenleving nodig heeft?  
 
Ik vraag dit niet alleen als christen, maar ook als hoogleraar die zich verantwoordelijk voelt voor wat 
studenten leren aan onze faculteit. Gelukkig ben ik niet de enige die zich deze vraag stelt. Al 
jarenlang discussiëren geesteswetenschappers over de voors en tegens van ‘postkritisch’ denken – 
dat wil zeggen, over de gedachte dat studenten niet alleen getraind zouden moeten worden in 
kritisch afstand nemen, maar ook in constructief verbinden. Kritisch denken, zegt de Amerikaanse 
universiteitspresident Michael Roth, cultiveert een houding van afstand. Zulke distantie is nuttig, 
omdat ze helpt dingen in context te zien. Maar afstand nemen is niet het enige wat toekomstige 
leraren, politici en beleidsmakers zouden moeten leren. Een geesteswetenschappelijke studie zou 
veel rijker zijn, zegt Roth, als ze studenten ook zou leren hoe teksten, beelden en ideeën van vroeger 
kunnen fungeren als resources voor mensen nu.  
 
Als Roth gelijk heeft, zou de universiteit uit het lied van Oosterhuis twee dingen ter harte kunnen 
nemen. Allereerst het slot – ‘om te gaan elkaar tot zegen’, of voor wie dat woordje ‘zegen’ iets te 
christelijk vindt: een weg die leiden zal ‘naar een menselijk bestaan’. Dat is de opdracht van iedereen 
die werkt in de publieke sector of anderszins verantwoordelijkheid neemt in de samenleving. 
Vanouds bereiden de geesteswetenschappen studenten daarop voor. We zijn dat aan de universiteit 
een beetje vergeten, deels omdat wij wetenschappers onderzoek belangrijker zijn gaan vinden dan 
onderwijs, deels ook omdat ‘publiek belang’ in deze neoliberale tijden een ouderwetse frase is 
geworden. Toch denk ik dat kritisch denken als leerdoel slechts zinvol is zolang het gekoppeld wordt 
aan een ander leerdoel dat de Universiteit Leiden gelukkig ook in haar onderwijsvisie heeft staan: 
‘betrokkenheid bij de samenleving’. We moeten kritisch denken inbedden in een bredere visie op 
wat studenten zouden moeten leren: ook commitment aan het publieke belang hoort daarbij, al het 
was maar als tegenwicht tegen een overdosis competitief denken. Dit is het eerste leerpunt: in dat 
kritische denken waaraan geesteswetenschappers zo gehecht zijn, is zoeken naar wat constructief is, 
naar wat opbouwt en verbindt, net zo belangrijk als professionele distantie.  
 
Het tweede leerpunt, al even maatschappelijk actueel, raakt aan kwesties van identiteit en 
identiteitspolitiek. ‘Groot en nietig’, noemt Oosterhuis de mens. Dat is een bijna paradoxale 
formulering: een uitspraak die twee verschillende kanten van het mens-zijn bijeenhoudt. Goede 
theologie doet dat altijd – denk aan de grandeur en misère van Pascal of aan Luthers simul iustus et 
peccator (zondaar en gerechtvaardigde tegelijk). Over mensen spreek je met twee woorden: je 
reduceert ze niet tot hun huidskleur, hun politieke voorkeur, hun ene misstap of hun ene 
onbegrijpelijke uitspraak. Ik vind het belangrijk om studenten te laten beseffen dat misdadigers óók 
mensen zijn en dat burgers met politieke opvattingen die haaks staan op de jouwe óók de ruach, de 
levensadem van God, in hun neus hebben. Dat betekent dat we moeten proberen recht te doen aan 
meerdere dimensies van het mens-zijn – en dat te meer naarmate we de verleiding voelen om ons 
met één sneer af te maken van een tekst, een auteur of een idee.  
 
Wat dat concreet betekent in een college over environmental humanities? Ik heb mijn studenten 
geen Oosterhuis laten lezen, maar wel een andere christelijke auteur: Mike Hulme. Deze Britse 
klimaatwetenschapper heeft een mooi boek geschreven over de verhalen waarmee wij de 
klimaatcrisis proberen te duiden. Sommige mensen vertellen apocalyptische verhalen over een 
naderend einde; anderen menen optimistisch dat wetenschap en techniek wel in een oplossing 
zullen voorzien. Toen ik mijn studenten een krantenartikel uit die laatste categorie voorlegde, kostte 
het hen geen moeite om dit stuk kritisch te ontleden. ‘Een typische staaltje modernistisch denken’,  
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zei de een. Een ander, die zijn klassieken kende, sprak over het aloude Prometheus-motief. Toch liet 
het verhaal zich niet helemaal wegredenen. Ook al waren de meeste studenten geen techno-
optimisten, iedereen was het erover eens dat duurzame energie een goed idee is. 
  
Geldt dit dan ook, vroeg ik, voor de andere verhalen die Hulme onderscheidt – bijvoorbeeld het 
verhaal van klimaatrechtvaardigheid, dat een profetisch ‘nee!’ wil laten horen tegen onze immorele 
gewoonte om de rekening van onze CO2-uitstoot neer te leggen bij landen als Bangladesh? Hulme 
bespreekt dit verhaal omdat hij zijn lezers wil laten nadenken over de vraag: waaróm zouden we 
eigenlijk ons best doen de planeet te redden? Is het onze welvaart, of die van onze kinderen, die 
moet worden veiliggesteld? Of is zorg voor het klimaat een kans om iets goeds te doen, zo niet voor 
onszelf, dan wel voor anderen – ‘om te gaan een weg van dagen, liefdesweg die ooit zal leiden naar 
een menselijk bestaan’?  
 
Op mijn vraag bleef het in de collegezaal even stil. Ik geloof niet dat de studenten op dat moment erg 
onder de indruk waren van mijn kritische denkvermogen. Het ging in die stilte om iets anders: niet 
om intellectuele distantiëring, maar een vraag die onrustbarend dichtbij kwam. Ik heb die stilte maar 
gekoesterd als een Huub Oosterhuis-momentje – een moment waarop kerk en universiteit elkaar 
even raken in die vraag naar hoe en waartoe wij mensen de aarde bewonen. Ik wens u, mij, ons allen 
méér van zulke momenten toe.  
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