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VERWETENSCHAPPELIJKING VANEEN
DISCUSSIE; KRITIEK OPDE RATIONELE
MILIEUSTRATEGIE VAN U.HAMPICKE
Susanne Lijmbach, PimOverdevest enJanSchakel(i)

Misschien is bij sommige linkse
denkers ondanks hun terechte
verzet
tegen' doemdenken de wanhoop al zo
diep ingevreten
dat ze hoop en optimisme gelijk stellen aan
irrationalisme. Maar geen nood: ook aan
wanhoop kan gewerkt worden.
Eva van Sonderen
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(2)

Inleiding

InhetthemanummervanMarquetalia3over landbouwennatuur(3)werd aandacht besteed aandeideeënvanU.Hampicke
overeennatuurvriendelijke landbouw(4). Zijn analysevan
het landbouw-natuurvraagstuk leekonsineerste instantie
verhelderend,maaralspoedig sloegditomineenkritisch
wantrouwen.
Hoewelhijbegintmetbepaald niet "traditioneel"tenoemen
uitgangspunten,komthijuiteindelijkopeenoplossinguit
(o.a.kompartimentering)waarwehelemaalniet gelukkigmee
zijn.
Ditwasvooronsaanleiding omzijnanalysenader teonderzoeken(5).Alspoedig bleekdathetniet gemakkelijkwas
omonzekritiek onderwoordentebrengen.Wewistendater
inzijn analyse iets "fout"zat,maarkondenineersteinstantieniet ontdekkenwaarditnuaanlag.Wijzijnerechter tochingeslaagd omonzebelangrijkste kritiekpuntenonderwoordentebrengen.
Inhoofdstuk tweewordt allereersteenrekonstruktievande
redeneringvanHampicke gegevenmetdedoorhemgeformuleerdedoelstellingen enuitgangspuntenvooreenrationelemi-
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lieustrategie.
Inhet derdehoofdstukwordenvervolgens vier algemene kritiekpunten opHampicke's redenering geformuleerd.Dezevier
puntenbetreffen:

-derelatietussen wetenschappelijke
kennis en maatschappelijke
beslissingen
- hetspanningsveld tussen maatschapvelijke
normen en waarden en objektieve wetenschappelijke
voorwaarden en oplossingen endeplaats vanhet landbouw-natuurvraagstukhierin.
- het natuurbegrip
vanHampicke endebetekenis hiervanvoor
zijnrationele milieustrategie
- debeperkte opvatting van rationaliteit,
die ten grondslag
ligt aandedoor Hampickemeest efficiënt geachte strategievoor eennatuurvriendelijke landbouw.
Inhet volgendehoofdstukwordt deze algemenekritiek nader
uitgewerkt.Hierin gevenwe eenantwoord opdevolgendevragen:
- kan eennatuurvriendelijke landbouw zichberoepen ophet
algemeenbelang enopde zorgvoor de toekomstige generaties?
-welk arbeidsbegrip ligt tengrondslag aandezenatuurvriendelijke landbouw?
-moetenwe strevennaar eenobjektieve oekologie?
Indediskussie inhoofdstuk vijfworden onze kritiekpunten
bij elkaar gebracht endebelangrijkste konklusies geformuleerd.Tevensworden daarin diskussiepunten aangedragenvoor
diegenen die zichmethet landbouw-natuur vraagstuk bezighouden.

2 Rekonstruktie
U. Hampicke

van de rationele

milieustrategie

van

Indithoofdstuk gevenwe inhetkort een rekonstruktie van
de rationelemilieustrategie vanU.Hampicke.
Doelstelling van denatuurbescherming inde landbouwmoet
zijndat ook toekomstige generaties hunbehoeftenkunnenbevredigen.Voor dehuidige landbouwbetekent ditdat zijnaan

devolgende algemeen aanvaarde doeleinden moetvoldoen:
a.voorzien indemenselijke behoeftewatbetreft kwaliteit
enkwantiteit vanhet voedsel enesthetische behoeften
(bijvoorbeeld eenmooi landschap voor rekreatiedoeleinden)
b. de landbouwmoethaar eigenproduktievoorwaarden instand
houden,zodat ook inde toekomst landbouwmogelijk blijft
c.denatuur buiten de agrarische produktiemoet instand
worden gehouden,methet oogop toekomstig gebruikvan
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onbekende elementenvandienatuur.
Geziendeonzekerheid indeontwikkelingvanmenselijkebehoeftenenonze onzekerheid overdenatuurprocessen,moeten
we zoveelmogelijkhetvermogenvandenatuur totzelfregulatieinstand houden.Ditwordt aangeduidmetdeterm
integriteit (6).Konkreet houdtditindatdevolgende ontwikkelingenmoetenworden tegengegaan:

- verloren gaan van oekosysternen
- uitsterven
van plant- en diersoorten
- verloren gaan van genen
- verloren gaan van het produktievermogen van de grond
- belasting van het milieu met systeemvreemde
stoffen
Omdittebereikenwordteenrationele
gesteldmeteen:

milieustrategie

voor-

- scheidingvanhoogproduktieve enminderproduktieve landbouwgebieden,watals kompartimentering
aangeduidkanworden
- terugdringenvanhetpesticidengebruik,zowel indehoogproduktievealsindeminder produktieve landbouwgebieden.
Oekologische gegevens spelenhierbijeenbelangrijke rol.Nadatdedoeleindenvaneenverantwoorde landbouwinmaatschappelijke termen zijn geformuleerd,moetmetnamedeoekologie
informatieverschaffen overhoedezelfregulatievandenatuurinstandkanwordengehouden.
Oekologischewettenmoeten uitgangspunt vormenvoor onzeomgangmetdenatuur.Dezewettenmoetenaantweevoorwaarden
voldoen:
-dewettenmoeten objektief zijn.Dithoudt indatalleen
feitenwordenweergegevenmetaanspraakopalgemene geldigheid
-dewettenmogenonsonzebehoeftennietvoorschrijven.Ze
zijn alleenrandvoorwaarden waarmeewenuenindetoekomst
inonzemaatschappelijke behoeftenkunnenvoorzien.
Deoekologiewaarhiervanuitwordt gegaan,iseenkritiekop
de "klassieke oekologie"vanOdum (7).Deze "klassiekeoekologie"wordt gekenmerkt door:
1.driebasisprocessendiedenatuurbeschrijven:energiebalans, stofkringloop eninformatiestroom
2.depostulaten overdesuccessieendebetrekkingen tussen

produktiviteit,

diversiteit

en stabiliteit

vaneenoeko-

systeem:
- diversiteit enstabiliteit zijn gekoppeld (hoemeer
soorteneenoekosysteemheeft,hoehogerdestabiliteit
vanhetsysteem)
-hoge produktiviteit enhoge stabiliteit zijnnietverenigbaar (hoehogerdestabiliteit,hoelagerdepro-
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duktiviteit van een systeem)
3.endaarmee grotewaarde toekennen aanhetklimaxstadium,
omdat dit een stabiel en/of divers stadiumis.
Indeze "klassieke oekologie"wordt eenprecisering aangebracht.Hetbegrip stabiliteit wordt gesplitst in inwendige
enuitwendige stabiliteit.Eendivers enkomplex oekosysteem
metveel regulatiemechanismen iswel inwendig stabiel (konstant),maar kanweinig invloedenvanbuitenverdragen.Een
voorbeeld hiervan ishet tropisch regenwoud.
Eenvoudige oekosystemenmetweinig regulatiemechanismen kunnenwel ingrepenvanbuitenaf verdragen.Ze zijnuitwendig
stabiel.Nade ingreep keren zij terugnaarhunoorspronkelijke situatie (elasticiteit) ofnaar eennieuw oekosysteem
(plasticiteit).Hieruit ontstaathetbegrip dynamisch,
evenwicht, wat samenhangtmet deuitwendige stabiliteitvan een
oekosysteem.
Medehierdoorheeft Hampickeniet zo'n grotewaardering voor
deklimaxstadia vandesuccessie.
Naast de oekologie,isookhetbegrip arbeid belangrijk bij
Hampicke(8).
Arbeid isingrijpen indenatuur,eenomvormingvandenatuur.Er zijn tweemanieren om indenatuur integrijpen:
doormiddelvan sturing of regeling.
Sturingbetekent altijd
eennegatieve invloed opderegulatiemechanismen inhetnatuurlijk systeem.Ditheeft tot gevolg dater eenverlies
aan integriteit optreedt.Behoud vande integriteit vande
natuur isnoodzakelijk omook inde toekomst inmenselijke
behoeften tekunnenvoorzien.Want eenmaalverdwenenregulatiemechanismen zijnnietmeer terug tekrijgen.
Bijhet ingrijpen indenatuur ishetnodig zodanig regelend
ensturend optetreden,dat zominmogelijk regulatiemechanismenverloren gaan(9).

3 Algemene kritiekpunten
3.1 Wetens

op Hampicke

chapsopvatting:

Herhaaldelijk verklaart Hampicke dathet landbouw/natuurvraagstuk eenmaatschappelijk probleem is,dat alleendoor
maatschappelijkeveranderingen opgelostkanwordenenvoor
welkeveranderingen deoekologie slechtsvoorwaardenkan
stellen.Deze oekologiemoet danwel objektief zijn,omdat
bijeensubjektieve,normatieve oekologiekeuzes dooroekologeni.p.v.demaatschappijwordengemaakt.
Omdatwe denkendat juist door eendergelijke scheiding tussenwetenschap enmaatschappij (feiten-waarden)de relatie
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wetenschap-samenleving problematisch wordt,moetenwe allereerst deverschillende opvattingen over de relatiewetenschap-samenleving duidelijkmaken (10).Aandehand daarvan
willenwe onzekritiek opHamppicke enzijnberoep opwetenschap nader uitwerken.
Inhet decisions stische model zijnwetenschap enpolitiek van
elkaar gescheiden.Wetenschap iswaardevrij,objektief,neutraal,niet-politiek,enz.De samenleving beslist overde
doelen op grond vanpolitieke,ethische,religieuze,etc.
overwegingen enwetenschap entechniek zijnmiddelen envoorwaarden omdoelen tebereiken.
Onzekritiekhierop isdat demarges diedewetenschap stelt
voormaatschappelijke besluitvorming steedskleinerworden,
zonder datdemaatschappij (leken)dejuistheid hiervankan
beoordelen,juist omdatwetenschap enpolitiek zo streng
zijn gescheiden.Bovendien lijkthet onsmoeilijk omwetenschappelijke enmaatschappelijke facettenvaneenprobleem
te scheiden enzienwij indehuidigemaatschappij een toenemende tendens om steedsmeermaatschappelijke problemen
wetenschappelijk op telossen.
Hetdecisionistischemodel neigt danook alsnel toteen
technokratisch
model: de samenlevingwordt bepaald doorwetenschap entechniek:beslissingen zijngeenuitdrukking van
demenselijkewil,maarvanwathaalbaar is.Wetenschap en
techniek zijngeenmiddelen ofvoorwaarden omdoelen tebereiken,maar stellen zelf doelen.
Onzekritiekhierop isdatnietmeer demensenbepalenhoe
zijwillen leven,zichontwikkelen,hunproblemenwillenoplossen,maar datwetenschap entechniekhenditvoorschrijven.Energernog:datwetenschap entechniekniet alleende
middelen,voorwaarden en Strategienvoorschrijven,maar ook
dedoelen.Automatisering,kernenergie,etc.zijnniet alleen
mogelijkemiddelen,maar zijnhaast noodzaak geworden.
Wijvoelendan ookmeervoor een pragmatisch
model tussen
wetenschap ensamenleving.Tussendoelen enmiddelen/voorwaardenbestaat eendirektewisselwerking;beidenmoetenmet
elkaar inovereenstemming zijn.Tussenwetenschap ensamenlevingmoet eenkontinue diskussie zijn,die leidt tot een
samenleving énwetenschap diewenselijk énmogelijkis.
Integenstelling totde eerste tweegenoemdemodellen,die
we indewerkelijkheid kunnen aantreffen,ishet pragmatisch
model utopisch,
hetgeenvoor ons juist eenreden isomer
acht op te slaan (11).
Gezien deopvattingen vanHampicke over positie en inhoud van
deoekologie ishijvoor eendecisionistische relatie tussen
wetenschap ensamenleving.Maarhetblijkt dathij snelaf-
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glijdt naar eentechnokratische opvatting over de relatie
tussenwetenschap enmaatschappij.
Het doelvan denatuurbescherming inde landbouw isvolgens
Hampickemaatschappelijk bepaald.Deobjektieve wetenschap
(oekologie en landbouwwetenschap) levertmiddelen envoorwaarden,waarbinnen doelen gesteld kunnenworden.Tevens
stelt dezewetenschap zelfdoelen.
Hetmaatschappelijk doel datHampicke zegtna te streven (nu
en inde toekomst voorzien inmenselijke behoeften ophet
gebied vanvoedsel,rekreatie,grondstoffen enenergie)is
zoruimdat allerleimaatschappelijke beslissingen overde
verdere invulling daarvan (b.v.hoeveelheid enkwaliteit van
hetvoedsel) indewetenschap terechtkomen.Dewetenschap,
i.e.deoekologie,gaat zélfhet doelvertalen en invullen
éngeeft aanhoedit doelhetbestbereiktkanworden.Nietwetenschappers kunnenhiernauwelijks nog overmeepraten,
ookvanwegehet objektieve imagevandewetenschap. Zijkunnenniets anders doendangelovendatdezemiddelenhet beste zijn.De samenleving wordt bepaald door dewetenschap:
technokratie.

3.2 Verschuiving van normen en waarden uit de
naar de wetenschap

samenleving

Indit stukje gaanwe inophet spanningsveld tussenmaatschappelijke normen enwaarden enobjektieve,wetenschappelijkevoorwaarden enoplossingen.We zullenaangevenhoebij
Hampicke deze laatsten gaanoverheersen,waardoor hetmaatschappelijke facetvanhet landbouw/natuur-vraagstuk uithet
oogverdwijnt.

Normen en waarden

verdwijnen

Allereerst vallen er een stelnormenenwaarden tussenwal
enschip,omdathetmaatschappelijke doelvandenatuurbescherming inde landbouw zodanigvertaald moetworden datdit
m.b.v. de 'objektieve'oekologie ook gerealiseerd kanworden.
Normen enwaarden die indediskussie overdoelstellingenvan
de landbouw eenrol spelen,b.v. ethische,filosofische,religieuze enmaatschappelijke wordenniet indediskussiebetrokken,omdat daarmeenormatieve elementen inde oekologie
sluipen enomdatHampicke'sperspektieven niet instrijd zijn
met eeneventuelewaardevandenatuur zelf.
Konklusie:
alleenobjektieve,wetenschappelijk oplosbarebehoeftenblijven over.Het landbouw/natuur-vraagstuk wordt
een technisch probleem, indie zindatdebehoeften gegeven
zijnendathet erom gaat dat debestemethodewordt gezocht
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omdiebehoeften tebevredigen (zienoot18).

Menselijke

behoeften

als

eenheidsworst?

Maar ookdeze ge-objektiveerdemenselijke behoeften zijnniet
eenvoudig.Er zijnverschillende produktie-enkonsumptienivo'smogelijk,het begrip kwaliteit vanhetvoedsel staat
nietvast enwatmensenmooie landschappenvinden isafhankelijk vanhunrelatie daarmee enhunmaatschappelijke positie.Dehuidigemenselijke behoeften zijn eenweerslag van
dewisselwerking tussenwatmensenwillen enhet konkreet
mogelijke (hoewelwemoeten erkennen dat demenselijkewil
bijhetvaststellen vanbehoeftenmeer enmeerbepaald wordt
door het konkreet mogelijke). Beiden,demenselijkewil en
dekonkretemogelijkheden om inbehoeften tevoorzien,zijn
onderhevig aanveranderingen.
Hampicke legt demenselijkewil echtervast doorhet huidige
produktienivo alsmoeilijk veranderbaar (gegeven)tebeschouwen.
Konklusie:
de specifiekmenselijke faktor (wil,bewustzijn,
denken) indemaatschappelijke ontwikkeling wordt doorHampicke uitgeschakeld doorbestaandebehoeften als gegeven te
beschouwen.

Het omgaan met de natuur
Dewijzewaarop dezekonkrete doelen (bestaandemenselijke
behoeften)bereikt kunnenworden,dewijzewaarop demens
omgaatmet denatuur,maakt Hampicke afhankelijk vanonze
kennisvandenatuur.
Wij zijn tegendeze afhankelijkheid vankennis,omdat.demanierwaarop wemet denatuur omgaan,niet alleenbepaald mag
wordendoor onzekennis over denatuur,maar ookdoorhoewe
met denatuur om willen gaan.Het omgaanmet denatuurafhankelijk stellenvanonzekennis eroverkan leiden toteen
kennis(wetenschap)dievoorschrijft hoewemet denatuur om
moeten gaanof toteenomgaanmet denatuur,diewenietzozeerwillen,maar die technischmogelijkis.
Juist omdatwe onvoldoendeweten overwat de gevolgenvanons
ingrijpen indenatuur zijn,maar ookomdatwenooit 100%
zullenwetenhoedenatuur inelkaar zit,ligt deverantwoordelijkheid voor ons ingrijpen indenatuur niet alleenbij
oekologen,maarbij dehelemaatschappij.
Niet alleenoekologen,maar iedereenmoetnormen en grenzen
stellen totwaarwekunnen gaanmethetmanipuleren van
denatuur.
Konklusie:
voorhet omgaanmet en ingrijpen indenatuur gaat
Hampickevoorbij aandemanierwaarop demensenmet ctenatuur
omwillen gaan.We zijnhet echtermethem eens dat er een
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"technische zekerheidsfaktor" ingebouwd moetworden omdatwe
denatuurnietvolledig kennen.Principieel gaat het onsom
devraaghoewe als samenleving met denatuur om willen
gaan.
Hetverdwijnen ofverschuivenvannormenenwaardennaarde
wetenschap heeft onaanvaardbare gevolgen.Er isgeen ruimte
meervoor eendiskussie over dedoeleindenvanonshandelen
enover demiddelen enmethoden omdedoeleinden na testreven.Het gevolghiervan isdat de 1andbouw-natuur diskussie
inplaatsvaneenmaatschappelijke eenwetenschappelijke diskussiewordt overmethoden omeen gegevendoel tebereiken.

3.3 Het natuurbegrip

van Hampicke

Dekritiek vanHampicke opdeklassieke oekologie iso.a.dat
dezeuitgaat vaneenmens-exclusief natuurbegrip.Eenmensexclusief natuurbegrip steltde ongereptenatuur als ideaal
enkomt inpraktijkneer ophet zoveelmogelijk terugdringen
vanmensenlijke invloedenopdenatuur.
Hampickewil erdaarentegenvanuitgaan dat demens onderdeel
isvandenatuur.Juist dituitgangspunt trekt ons,enwaarschijnlijkvele anderen,aan.
Maar als snelblijkt datHampicke depretentievaneenmensinklusief natuurbegrip nietwaarmaakt.JuistHampicke'swens
naar eenobjektieve oekologie sluit specifiekmenselijkeeigenschappen (bewustzijn,wil,reflexie,ethiek,religie,
etc.)uit.Wat overblijft indenatuur iseendiersoort,de
mens,die slechtshandelt omteoverleven.Maar ookdezehandelendemenswordt on-menselijk door dedoelen (bevrediging
vanmenselijkebehoeften)vanhethandelen aandemensen te
onttrekken,door dezedoelenvoor testellen als algemeen
aanvaardbare,menselijke doeleinden,als objektieve grootheden,dieper definitie aanwezig zijn.Demenswordt zoniets
meer daneen instrument ombovenhem/haar uitzwevende doelen
tebereiken.Het argumentvandeverantwoordelijkheid voor
toekomstige generatiesmag danwelmaatschappelijk klinken,
maar iseven onmaatschappelijk alshet strevennaar eenongereptenatuur.
Wevragen ons zelfs afof erwel verschil is tussenbeideargumenten,omdatwe indiverseuitlatingenvanHampickehet
mens-exclusieve natuurbegripweer tegenkomen,zoals:
-hetnatuurlijk verklarenvanonzehuidige 1andbouwsystemen
door zewat betreft fotosynthese-snelheid tevergelijken
methet tropisch regenwoud enwatbetreft soortenarmoede
met toendra's inOost-Siberië (12).Ongeacht ofdezevergelijkingenwel zijn toegestaan,wordt de legitimatie voor
hetnatuurlijk zijn gehaald uit kenmerkenvangebieden,
waarindemens nauwelijks eenrol speelt.Blijkbaar isdit
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de echtenatuur enzijngebieden,waarin demenswel duidelijk een rol speelt,alleennatuurwanneer die dezelfde
kenmerkenvertonen.
- debegrippen inwendige enuitwendige invloeden opoekosystemen gaanvloeiend over innatuurlijke respektievelijk
menselijke invloeden.Ookhierwordt demensbuitenhet
oekosysteem geplaatst.

3.4 Het rationaliteitsbegrip

van Hampicke

Hampickewil eenrationelemilieustrategie om zich teonderscheidenvanemotionele,irrationele,radikale en ideëele
Strategien.
Watbetekent het zorgvuldig vermijdenvandezeelementen in
je strategie?
Emotionele en irrationelebezwarenvanbijvoorbeeld konsumentenbevatten eenkernvanwaarheid enmoeten serieusgenomenworden,volgensHampicke.Ze zijneen signaal omte
denken aanheroriëntering vande chemiseringvande landbouw.
Deze inkadering vanemotionele en irrationelehoudingenvan

konsumententot technisch

wegneembare bezwaren isjuisthet

niet serieus nemenvankonsumenten,het ishetmisbruikenvan
konsumenten omdat jeookmet een chemische analysevanhet
voedsel erwel achterwas gekomen dat ergif inzat.De emotionaliteit en irrationaliteit vandekonsumenten als kritiek
ophet rationele engevoelloze karakter vande landbouwwordenniet serieus genomen,maar ergernog:deze argumenten
wordendekonsumenten ontnomen doormet een technischeoplossing aan tekomen.
Het afwijzenvanradikale en ideëelmilieustrategiën isvolgensHampickenodig omderealiseringskansenvan zijn
rationele milieustrategie tevergroten.Hetniet ter diskussie
stellenvanhetwinststreven inde landbouw,vandeekonomische groei,vandemaatschappelijke verhoudingen vergroot
dezekansen.
Wijvragen onshierbij afhoehet dannogmogelijk iste
strevennaar enwerken aaneen rechtvaardiger maatschappij,
alsjejuist de onrechtvaardigheid
vandezemaatschappij als
gegeven aanneemtwaarbinnen jekuntwerken.
Wat overblijft vanhetbegrip rationaliteit nadatemoties,
irrationaliteit,radikaliteit en idealen eraf zijngehakt,
iseenbeperkte opvattingvan rationaliteit,namelijk doelrationaliteit.
Datwil zeggen:het doel(bevredigingvanbestaande en toekomstigebehoeften) indehuidige maatschappij
isgegeven enhet gaat eralleennogmaar omdemeest efficiëntemiddelen (oekologische landbouw)tevindenomdat doel
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tebereiken.Het landbouw/natuur-vraagstuk wordt verengd tot
een technische optimaliseringskwestie, die alleenmet behulp
van eenobjektieve wetenschap opgelost kanworden.

Het landbouw/natuur-probleem
is niet meer het probleem van
de betrokkenen, maar het probleem van de deskundigen,
die
twisten over de meest efficiënte
oplossing. Hetrationelein
demilieustrategie vanHampicke zitnietmeer inhetredelijkevanhet doel enmiddelen enhunafstemming opelkaar,
maar indemeest efficiënte inzetvanmiddelen omdezewereld draaiende tehouden.Ofwe ditnu redelijk vindenof
niet.

4 Onze kritiek
4.1

nader

uitgewerkt

Inleiding

Indithoofdstuk spitsenwe de diskussie opviervragentoe:
-kaneennatuurvriendelijke landbouw zichberoepen ophet
algemeenbelang?
- kan eennatuurvriendelijke landbouw zichberoepen opde
zorgvoor de toekomstige generaties?
-wat isarbeid?
-moetenwe strevennaar eenobjektieve oekologie?
Daarmeewerkenwe de algemene kritiek,zoals die inhet vorigehoofdstuk isgeformuleerd,nader uit entevens zoekenwe
daarbijnaarwegenhoehet allemaalwélmoet.

4.2 Is het "algemeen belang" in ieders

belang?

Hampickehanteert inzijnbetoog begrippen als "algemeen belang, "algemeen aanvaardbare doelstellingen", "reëele pro-

blemen", "rationele

strategie",en

"wetensahappelijk-ekolo-

gische inzichten".
Al dezebegrippenhebben iets gemeen.Zij suggereren of pretenderen een zekereobjektiviteit'.Dewetenschap ontdoet het
vraagstuk vanhet irrationele enhetnormatieve (zie3.2).
De introduktie van algemeenbelang enalgemeen aanvaardbare
doelstellingen iseen tweede stapvanobjektivering:het is
eenhulpmiddel omhet subjektieve tekunnen veralgemeniseren
endaarmee teonderwerpen aaneenrationelemilieustrategie.
Hetmenselijk omgaan enhandelenmet denatuur kan opdeze
manier geobjektiveerdworden: algemeen aanvaardbare
doelstellingen aande enekant, ekologisahe
wetten aande anderekant
diebepalenwelkematevan sturingvanuit denatuur gezien
acceptabelis.
Devraag isnu:Ishet zinvol énmogelijk om termen als alge-
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meenbelang enalgemene doelen te introduceren?
Volgens onsniet.Een algemeenbelang bestaat inonze ogen
niet,wel partikuliere
belangen ofbelangenvan een bepaalde
groep. Hetverwijzennaar een algemeenbelang iseenideologie:hetverhult tegenstellingen enhet legitimeert hethandelenvan eenbepaalde groepmet eenbepaald belang.Hetverwijzennaar algemene belangen isdanook eenwerkbaar instrument vanbijvoorbeeld beleidsmakers enwetenschappers:de
maatschappelijke tegenstellingen enhetmachtvraagstukverdwijnen uithet zoeklicht.Zo zijnuitHampickes algemeen
aanvaardbare doelstelling "hetbevredigen vanmenselijkebehoeftes"verdwenen:deEG-politiek,de agri-business,deboeren,de consumenten,kortom, allerlei groeperingen die een
Verschillend
belang hebbenbijhetvoorzien indezebehoeften,zowel kwalitatief alskwantitatief.
Tochkunnenwehiermeehetvraagstukvan 'algemeenbelang'
niet afdoen.Zijn erbijvoorbeeld niet zakendie ineen ieders belang (kollektieve belangen)zijn of zakendie zobelangrijk zijn,dat zeerkend of afgedwongenmoetenworden?
Ishet recht op overleven,het recht of schone lucht ofhet
recht opwerkniet eenvormvanalgemeenbelang? Ishet tegengaanvanontwikkelingen dieonsbestaannuen inde toekomst bedreigenniet inhetbelangvan iedereen? Wij denken
daarbij aandedreigende vernietiging vande atmosfeer ofde
ozonlaag,debeïnvloedingvanhetmacro-klimaat ofdevernietiging vanhet levendoorkernenergie,genenmanipulaties,
kernproeven ofbewapening.
Anders geformuleerd: Zijner absolutistische grenzen aanwat
mag ennietmag?
Inditverband duikt vaakhetbegrip integriteit
op:deonaantastbaarheid of onschendbaarheid vanhet levenopdenatuur.OokbijHampicke speelt ditbegrip eencentralerol:
het behoud van integriteit alsmiddel enals absolutistisch
doel(13).
Onze stelling isdat erniet opvoorhand,d.w.z.niet zonder
maatschappelijke diskussie en strijd,dergelijke kollektieve
belangen ofboven demensen staande doelen zijn.De hiervoor
beschrevenvoorbeelden illustreren dit:de (korte termijn)
belangenvankapitaalsfrakties staanlijnrecht tegenover de
(lange termijn)macro-risico's:kernenergie,bewapening etc.
Zakenalsbehoud vanbodemvruchtbaarheid of eenbepaaldematevanmilieubehoud waarover veel grotere instemming bestaat
moeten danook gezienworden als eentoevallig, tijdelijk
samenvallen van verschillende
belangen (bijvoorbeeld vanboeren,overheid enAVEBE)rond ëën technischpunt.
Hetvraagstukvankollektieve belangenheeft nog eenandere
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komponent. Stel datwijkollektief verklaren tewillenoverleven ofkollektief het recht op schoonwater opeisenen
daarmee erkennen dat dit iniedersbelang is.Geeft deze
stelling dan logisch een set regels ofnormenvoor onshandelen?Neen.
De tegenstellingen schuiven afnaar een lagernivo overvragenals "wat is schoon","hoevuil isnog schoon","hoevuil
isnog toelaatbaar"en"wiemoetwat laten of doen omhet
water schoon tekrijgen".
Het recht op overlevenvoor ons enkomende generaties als een
kollektief belang geeft ons evenmin eenblauwdrukvoor hoe
wijnumet denatuur ommoeten gaan.Worden onzetoekomstmogelijkhedenbijvoorbeeld afgesneden doorhet uitsterven
vaneenbepaalde planten-ofdierensoort? Zoja,wiebepaalt
dat?Dewetenschap?
Denatuur stelt ons geenobjektieve grenzen.Ook al lerenwe
denatuur beterkennen endaarmee de gevolgenvanmenselijke
ingrepen,de objektieve oekologie schrijft
onsnietsvoor,
ze beschrijft
enkel(14).
Indebeschrijving ligthet gevaar opgeslotenvan eenvoorschrijven:demens die zichmoet richtennaar de oekologische
wettenvandenatuur.

4.3 Zorgen voor en om onze

(klein)kinderen

Ookhet doorHampicke aangevoerde argument "zorgvoor toekomstige generaties"behoeft kommentaar.
Wij zijnhetmetHampicke eens dat de zorgvoor toekomstige
generaties enhet tekort aankennis over denatuur redenen
moeten zijnomnuvoorzichtig met denatuur om tegaan.Onze
kennis over denatuur issterk gericht ophet technischmanipulerenvandienatuur,zonder dienatuur tebegrijpen,te
kennen,zonder zingeving.
Dit betekent tweedingen: indeeersteplaats ismeer kennis
vandenatuurvanbelang,maar deze (technische)kennismag
onshandelenniet gaanvoorschrijven. Inde tweedeplaats zal
erkennis overnatuurmoetenwordenontwikkeld diemaatschappelijkewortels of aanknopingspunten heeft (zoalsbijvoorbeeld pogingen inderichtingvaneenmaatschappelijkeoekologie).
Zorgvoor toekomstige generatiesbetekentvoor ons geendogma,maarhetbouwen aaneenbeteremaatschappij.Watheb je
eraanomnatuur te sparendiedoor eenvolgende generatie
verder economischwordt uitgeplunderd enondergeschikt wordt
gemaakt aanbijvoorbeeld winstmaximalisatie.
Zorgvoor toekomstige generaties isdanook geen objektief
gegeven of algemeenbelangwatkanworden ingevoerd ineen
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rationelemilieustrategiemaar een zeernormatief gebeuren
waarinverschillende partijenverschillende belangenhebben
enwetenschap nietboven departijen staat.

4.4 Niet bij arbeid

alleen

Arbeid iseenbelangrijk begrip indeanalysevanHampicke,
omdatmenselijke arbeid het omgaanmet denatuur is,gericht
opdebevrediging van zijn/haar behoeften.De oekologische
strategie isdanook eenkombinatievanverschillende arbeidstypen (16).
In3.2 zagenwe alhoeHampicke zichbeperkte totobjektieve
of teobjektiverenmenselijkebehoeften,want alleendanis
daar objektiefwetenschappelijk intevoorzien.Uiteraard
zijndanookdearbeidstypen,dieonderdeel zijnvandeoekologische strategie,gehalveerd,ontdaanvanhun politieke
ennormatieve elementen.
DitontkentHampicke ookniet.Integendeel zelfs.Hampicke
beperkt zichmet opzet tothetbegrip arbeid alsvormveranderingvandenatuur,omdat filosofische,ethische,etc.
overwegingen, integenstelling tothethandelen,geen invloed
hebben opdenatuur.Wijdenkendatdergelijke overwegingen
wél eenrol spelen indemanierwaaropwij omgaanmet denatuur,dat ons omgaanmet denatuur niet alleengericht isop
hetbevredigenvanbehoeften,maar ookbepaaldwordt door
normen enwaarden.
Zoonderscheidt bijvoorbeeld deThemagroep Regionale Ontwikkeling op grondvanhaaronderzoekservaringen devolgende
komponenten inhoeboerenmet denatuur omgaan:eenhistorische,eenekonomische eneenkulturele komponent.Tevens
isde zeggenschap dieboerenhebben,belangrijkvoorhoeze
overhun arbeid denken(17).
Wijvinden danookdat eenwetenschap die gebaseerd isen
gericht isophet omgaanmet denatuur (oekologie,landbouwwetenschap)dezeaspektenniet kanverwaarlozen (zie4.5).
Indit gedeelte zullenweverder ingaanophet omgaanmetde
natuur enproberen aantegevendat ditméér isdandoelgerichthandelen.Hiervoormakenwe gebruikvande 2soorten
handelen dieHabermas onderscheidt: arbeid als
doelrationeel

handelen, en interaktie

of komnrunikatief

handelen, datgeba-

seerd isopnormen enovereengekomen afspraken(18).
Ook inhet omgaanmet denatuur kunnenwedezevormenvan
handelen onderscheiden:
Het omgaanvanboerenmet denatuurwordt tegenwoordigbeperkt tot arbeid als instrumenteel
handelen. Het doel ishet
produceren vanvoedsel endergelijke,datm.b.v. technieken
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(die zijnbeproefd door de landbouwwetenschap)wordtbereikt.
De arbeid vandenatuur/landbouwwetenschaphoudt zichbezig
met de rationele
middelenkeuze.
Het uiteindelijke doel isook
het producerenvanvoedsel enopdeLandbouwhogeschool pro-.
beertmen op grond vanempirische kennis over denatuur de
meest efficiënte techniek ofmethode hiervoor tevinden.
Maar indezevormenvanarbeid zit ook een strategisch
element: denatuurwordt beschouwd als eentegenspeler,wiens
reaktiesmenmoet inkalkulerenbijhet ontwikkelenvan technieken (effekten-onderzoek).
Ofvan interaktiemet denatuurwel sprakekan zijn,isde
vraag (19).Met denatuur isdiskussie nietmogelijk,zijn
geen afspraken temaken.Normenvoorhet omgaanmet denatuur zijn altijd menselijkenormen,ze zijngebaseerd opeen
menselijke interpretatievandenatuur enhaarreakties.
Wel denkenwijdatereenniet doelgerichte vormvan handelen
indenatuurmogelijk is,gebaseerd opmenselijke normenen
waarden.Wenoemen ditmaar interaktie
met de natuur, wetende
dat denatuur niet gelijkwaardig is indediskussie overnormenenwaarden.
Helaasbestaat interaktie ofkommunikatiemet denatuurnauwelijksmeer.We zullenproberen dit duidelijk temakenaan
dehandvandeontwikkelingen inde landbouw.
Het geschetste ideevan arbeid houdtniet indatwe terug
willennaarhetverleden (traditionele arbeid),maar datwe
aandehand daarvanwillen laten zienhoe toekomstige arbeid
eruitkanzien.
Inde traditionele landbouwwaren doelgericht enkommunikatiefhandelenmet elkaarverbonden,erwas geenonderscheid.
Landbouwmethoden werden toegepastmethet oog opdeproduktie,maar ookomdathet geloof ofdenatuur bepaaldehandelingenvoorschreef. Toenhetkommerciëledenken (metals
doel:maximalisatie van dewinst)zijn intrededeed inde
landbouw,werden arbeid en interaktie onderscheiden.Arbeid
en interaktiekwamenmet elkaar op gespannenvoet testaan.
Normenvoorhet omgaanmet denatuur envoor landbouwmethoden,gebaseerd op traditie,geloof ofmythe,warenbelemmeringenvoorhetbereikenvanhet doelmet eigennormenals
efficiëntie,produktiviteitsstijging.
Ookbinnendenatuurwetenschap zienwe inde loopvande 19de
eeuwdeze scheiding ontstaan:normenenwaarden zoalshet
zoekennaar dewaarheid,het idee,God achter denatuur,
kwamen op gespannenvoet te staanmet denormenvanhet doelrationelehandelen.VonLiebigwas de eerste diedeekonomischenormenkonsekwent inde landbouwchemie invoerde en
hieropbemestingsadviezen baseerde.Ennatuurlijk had dit

162

sukses,want niets stond eenproduktieverhoging meer inde
weg.De rationelewetenschap werd eenuitstekend middel om
het doel tebereiken(20).
Vanaf die tijd zienwe echter enkelebelangrijkeverschuivingen tussen doel,middel ennormen:
-binnen dewetenschap worden de ek.onorrri.sche normen
verheven
tot doelen. Indedoelstellingen vandiverse studierichtingen/vakgebieden/onderzoeken aande Landbouwhogeschool
zienwe dit terug:doel isnietmeerhetbevredigenvan
menselijke behoeftenwatbetreft voedsel,etc.maarverhogingvandeproduktie enproduktiviteit,verlaging vande
kosten.
-binnen de landbouw iswetenschap nietmeer zomaar eenmiddel omhet doel tebereiken,maar wetenschap
is
verheven
tot norm, volgenswelke techniekenmoetenwordenverbeterd.
De gevolgenhiervan zijndat:
- de interaktie inhet omgaanmet denatuurverdwijnt.
- behoeften,waarinnietm.b.v.wetenschap kanwordenvoorzien,als irrationeel,niet tebevredigen,onbelangrijk en
traditioneelwordenbestempeld.Waar dusniet invoorzien
hoeft teworden.
- eenderde gevolg isdat interaktiemet denatuur of andere
dan technisch oplosbarebehoeften zodanigwordenvertaald
dat zeontvankelijk zijnvoor eendoelrationele/wetenschappelijke aanpak.Maar ookdanverdwijnen ze,omdat ze
dan indiedenkwereld worden getrokkenwaar zejuistde
tegenhanger vanzijn.

Konklusies:
WatHampickewil endoet,iskritiekloos dézewetenschap gebruikenvoor ruimere doeleindenvande landbouw:niet alleen
deproduktie vanvoedsel,grondstoffen enenergie,maar ook
voorzien inesthetische behoeften enbehoud vannatuur inen
buiten deproduktie.Dezewetenschap isdaar slechts toein
staat,wanneer hij deze doeleinden ontdoet van normatieve
elementen,wanneer hijhet omgaanmet denatuur opvat als een
handelen,gericht opobjektievebehoeften-bevrediging.
Vervolgens gaathijm.b.v. een gedegen empirisch-analytische
kennis vande landbouwwetenschap endeoekologie zoekennaar
debestemiddelen omdeze "behoeften" tebevredigen (rationelemiddelen-keuze/rationelemilieustrategie).
Debestemanier vanomgaanmet denatuur diehieruitvoortkomtbijHampicke is instrumenteel handelen.Het gaatniet
omeenkeuze tussen óf sturing óf regeling,maar devormvan
hethandelenmoet inhetkader staanvande realisering
van
doel (behoud vanvoedselproduktie ennatuur).Arbeid,opge-
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vat alsdoelrationeel handelendus.
Dekriteria diehijhierbij hanteert,zijnvrijwel dezelfde
alsdie aleerderwerden genoemd: efficiëntie,produktiviteitenvooruitgang.
Endezekriteria staanwel ver afvandie,die ónsvoor ogen
staan, zoals inditverband:meerkommunikatie tussenmensen
en inde relatiemens/natuur,zodathet levenmeer zin
krijgt.

4.5 Moeten we streven

naar een objektieve

oekologie?

Omhetmilieuprobleem tekunnen oplossen,wordt veelal de
oekologie tehulp geroepen.Oekologie iseenonderdeel van
debiologie enkan gedefinieerd worden alsdewetenschap die
hetpatroonvanrelaties tusseneen levend organisme of een
kompleksvan organismen enhetmilieubestudeert (aldus
Odum). Zodradeoekologie zichnietmeerbeperkt tot planten
endierenmaar ookdemens inhaarbeschouwingenbetrekt,
wordt het gevaar groot dat zezichbuitenhaarnatuurwetenschappelijkemethodebegeeft.Zo zijneroekologen dievan
mening zijndatuit "oekologischewetten"kanwordenafgeleidopwelkewijze demens aan zijnverhouding totdenatuurmaatschappelijk gestaltemoet geven.Ze pretenderen
hiermee deverhouding tussenmens ennatuur vanuit deoekologieuitputtend tekunnen beschrijven,
jazelfs vóór te

schrijven (21).
Het gevaar isdangroot,dat de oekologische

vaneen normatieve

stellingname

verhullen.

wetten

derol

Zemaskerendat

ermaatschappelijk gezien zeerveelverschillende manieren
zijnom-inovereenstemming met deoekologischewetten-met
denatuur omtegaan.Allepogingen omuitdeoekologieaf
te leidenhoepolitiek gehandeld moetwordenmoeten daarom
als ideologischworden gekenmerkt.Politiekhandelenmoet
worden afgeleid uitnormen inhetmaatschappelijk krachtenveld enniet uitwetenschap.
OokHampicke iszichvande gevarenbewust dat oekologische
wetten snel richtlijnen kunnen gaanwordenvoormaatschappelijkhandelen endanmet name deomgangvandemensenmet de
natuur.Hiertegenverzet hij zichuitdrukkelijk omdat daarmee
elkemogelijkheid om te strevennaar eenobjektieve oekologie
verkeken isomdat ernormatieve elementende oekologische
theorieënkomenbinnenwandelen.De oekologiemaghetpolitiekehandelennietbepalen aldusHampicke.Tevensvindthij dat
deoekologienietdemaatschappelijke dienstmag uitmaken
maar slechts randvoorwaardenmag aandragen.
Deze scheidingvanmaatschappelijke keuzes ennormen enwaarden enerzijds enobjektieve oekologie anderzijds komt overeen

164

metwatwe in3.1het decisionistische modelvande relatie
wetenschap enmaatschappij hebben genoemd. Inhet decesionistisch modelbeslist de samenleving over dedoelenop
grond vanpolitieke,ethische en/of religieuze overwegingen
enwetenschap entechniek zijnmiddelen envoorwaarden omde
doelen tebereiken.
Deze strikte scheidingvanwetenschap enmaatschappij vinden
webijHampicke opeen aantalplaatsen terug.Zoverwijst hij
alle subjektieve,normatieve,ethische en filosofische argumenten indewetenschappelijke redeneringennaarhet land
der fabeltjes omdat zenietvoldoen aanzijnkriteriumvan
objektiviteit.Oude ennieuweonwaarheden over de landbouw
endeoekologie verwijst hij op soms zeerovertuigendewijze
naarhet rijkder dommen.Ookkonstateert hij zeer terecht
dat aaneenwetenschappelijke diskussie eenmaatschappelijke
diskussie overde aardvandemilieuproblematiek voorafmoet
gaan.Dezemaatschappelijke diskussie overdewezenlijke
doeleindenvande landbouw endebehoeftenvandesamenleving,waarin allerlei normen enwaarden eenrol spelen,is
noodzakelijk om toteenmaatschappelijk aanvaardbare,andere
landbouw-ennatuurpolitiek tekomen.
Bij eennadere analysevanHampicke's redeneringwordt de
doorhemvoorgestane scheiding vanwetenschap enmaatschappij
echter opeenaantal puntenverlaten.
Zovoert Hampicke demaatschappelijke diskussie overde doelstellingenvande (toekomstige) landbouw "met zichzelf"
omdatervolgenshemeenaantal algemeen aanvaarde doeleinden
kunnenwordengeformuleerd waaraande landbouwmoet voldoen
enwaar iedereenhet tochmee eensis.
Alshij deze doelstellingen danverder,metbehulp vande
landbouwwetenschappen endeoekologie,uitwerkt inzijn
rationelemilieustrategie,danblijkt deoekologie geen randvoorwaarden voor zijn strategie te leveren,maarveeleer
richtlijn
tezijnvoormaatschappelijk handelen (22). Maat-

schappelijke
ten.

doelen worden geformuleerd

via oekologische

wet-

Ishetwelwenselijk eenobjektieve oekologiena te streven?
Eenoekologie die zichbeperkt tothetbestuderen enbeschrijvenvan levende organismen of eenkompleksvanorganismen enhetmilieu leent zichmogelijkvoorhetkriteriumobjektiviteit.
Eenmeer omvattende oekologie,zoalsookHampicke dievoorstaat,dieookdemens ende relatiemens totandereorganismen tothaar studiegebied rekent kanechter onmogelijk
aanhetkriterium objektiviteitvoldoen.
Enzenberger heeft dit probleem onderkend enlegt erdena-

165

druk opdat demilieuproblematiek nadrukkelijk moet worden
gezien als eenverstoring van de stofwisseling tussenmens
ennatuur,diehet gevolg isvandekapitalistische warenproduktie (23).OokBöhme levertkritiek opdestofwisselingsrelatie mens-natuur (24).Volgens hemmoet de
stofwisseling het basisbegrip vandenatuurwetenschappen gaanvormen. Het konsept stofwisseling bevatnaast deklassiekenatuurwetenschappelijke theorieën ook theoretische elementen
vande cybernetica en systeemanalyse.Tevens bevat zeeen
historische komponent.Alshet omdewisselwerking mensnatuur gaat,endaar laathij deoekologie ondervallen,komendaarnog de sociale enpolitieke dimensies bij. Deze
drieelementen:wetenschappelijke,historische ensociaalpolitiekemoeten een integraal onderdeel zijnvandezenieuwe
natuurwetenschap. Op diemanier hoopt Böhme eennatuurwetenschap, inklusief deoekologie tekreëeren die instaat is
rekening tehouden enookoplossingen te zoekenvoor deproblemen inhetmilieu zoals grondstoffen-en energieschaarste
ende toenemende vervuiling enhet pesticidengebruik.
Nukanmen zichnatuurlijk afvragen ofwij alhet oekologisch
onderzoek onnodig,overbodig ennutteloos vinden? Hetoekologisch onderzoek ismisschien nogmaar een jongewetenschap
methaarbekendekinderziekten,haar onderzoek levert toch
nuttige enbruikbare gegevens op?
Wijbestrijden niet dat oekologisch onderzoek noodzakelijk
is. Tevens richt onzekritiek zichniet opdeobjektiviteitop-zich,maar ophet overheersende
karakter vanwetenschap.
De objektievenatuurwetenschap moet volgens ons eenintegraal onderdeel zijnvaneenalomvattende normatieve (ofsociale)natuurwetenschap(25).

5.

Diskussie

5.1 Wehebben inhetvoorgaandewillen laten zienwathet
ideologisch karakter isvanderedenering vanHampicke.De
ideologiehierinkomt opverschillendemanieren tot stand.

1.Doorde maatschappelijke

verhoudingen

als gegeven te be-

schouwen wordenmaatschappelijke belangen,politiekekeuzes,
maatschappelijke tegenstellingen enuiteenlopende behoeften
over de richting die landbouw ennatuurmoeten opgaan aanhet
oogonttrokken.Eendiskussie hierover iszelfsnietmogelijk.

2.Doorhet verhullen

Van normen en waarden dieinderede-

nering eenrol spelen.Ditvindt plaats door zea. eenvoudig
maarweg telatenuit debeschouwingen (ethische,esthetische
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enfilosofische argumenten),b.door zeteobjektiveren.

3.Dooreen beroep te doen op het algemeen belang. Hetpresenteren vanparticulièrebelangen als algemenebelangenis
eenverhullingvanbestaande tegenstellingen enhet legitimeert hethandelenvaneenbepaalde groepmet eenbepaald
belang.
Eenberoep opwetenschap iseenuitstekend middel omaldeze

zakenteverbergen.Ditis de ideologische

werking van

we-

tenschap. Echter,door ookeenberoep tedoen opde objektiviteit vanwetenschap wordtwetenschap het enige middel dat
zichhiervoor leent.Alsdit zo isdan is wetensohap
een

ideologie.
Het feit dat debestaandemaatschappelijke verhoudingen door
Hampicke als gegevenwordenbeschouwd,kanwordenverklaard
doorwatwehebben genoemd zijn beleden decisionistische opvattingen.Dezekomen eropneer datdoelenmaatschappelijk
wordenvastgesteld enwetenschap entechniek zijnbruikbare
middelen omdoelen tebereiken.Ze stellen slechts
randvoorwaarden engeenvoorwaarden aandemaatschappelijke doelen.
Normen enwaardenmogen inde (wetenschappelijke) redenering
vanHampicke geen rol spelen,omdathet ideedatwetenschap
eenobjektieveaktiviteit isom technische problemenopte
lossen,normen enwaarden (ogenschijnlijk)buitensluit.
Intheorie ishet decisionistisch model over derelatie tussenwetenschap enpolitiek eenmooimodel.Het garandeert
eenzekere scheiding tussenwetenschappelijke enpolitieke
aktiviteiten. Indepraktijkkrijgt het echter -endat zien
we ookbij deredenering vanHampicke -al snel eentechnokratischekarakter.Eenmaatschappelijke diskussiewordtnamelijk doormiddel vanwetenschap uitgevochten.Ja,wetenschapwordt zelfnorm.Daarmee steltwetenschap niet alleen
randvoorwaarden aanmaatschappelijke doelen,maar tevens
voorwaarden enniet inde laatsteplaats oplossingen.Daarmee
verdwijnt het onderscheid tussenwetenschap enpolitiek en
wordtwetenschap bepalend voormaatschappelijkenpolitiek
handelen.
5.2 Een anderpunt datwenaarvorenhebbenwillenbrengen is
deopvatting over arbeid, die inhetverhaalvanHampicke
naarvorenkomt.Doormiddelvan arbeid bevredigt demens
zijnbehoeften,althans eendeelvanzijnbehoeften,wat een
omvormingvandenatuurmet zichmeebrengt.Wijhebbendaarbij gekonstateerd dat eenniet-doelgerichtevormvanhandelen,vanomgaanmet denatuurmogelijk is,gebaseerd opmenselijkenormen enwaarden.Dithebbenwe interaktie genoemd,
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wetende dat denatuur niet gelijkwaardig isalspartner in
dediskussie over normen enwaarden.
Tevens hebbenwe aangegeven dat interaktiemet denatuur,
alsvormvanniet-doelrationeelhandelen,nauwelijks meer
bestaatbinnendebestaande arbeidsopvattingen.
Wijpleiten echtervoor een ruimer arbeidsbegrip.
Volgens
ons zouden inderelatie tussenmens enomringende natuur
méér zakeneenrolmoeten spelendanarbeid alsvormveranderingvandenatuur.Eenuitbreiding vanhetbegrip arbeid
met elementenvan interaktie iseenonontbeerlijke voorwaardeomdemenswerkelijk alsonderdeel vandenatuur tekunnenbeschouwen.Hiervoor ishetnoodzakelijk omhet doorons

geschetsteideevan arbeid met de natuur als

doelrationeel

ên kommunikatief
handelen nader uit tewerken.Tevens zaler
aandachtmoetenwordenbesteed aande techniek
als
instru-

ment voor menselijke

omgang met de natuur. Eentechniekdie

zoweldoelrationele alskommunikatieve aspektenbevat zodat
devervreemding vande arbeidwordt opgeheven.
5.3 Zoals reeds isopgemerkt,zijnobjektiviteit enrationaliteitvoorHampickebelangrijkekriteriavoorwetenschappelijkheid. Hethoeft danookniet teverbazen dathijvoor
zijnobjektivering eenberoep doet opde landbouwwetenschappenendeoekologie.Zij zijn instrumentenvoor eendoorhem
voorgestane rationelemilieustrategie.Wijvragen ons echter
afofeenobjektieve oekologievoorhetoplossenvanmilieuproblemenwelmogelijk is.Volgens ons isdit strevennaar
eenobjektieve oekologie hoogstens -maar ookdat iszeer
twijfelachtig-mogelijk alsnatuur alsobjekt endemens
als Subjektvanoekologisch onderzoekwordenopgevat.Daarom
moet ervaneennatuurbegripwordenuitgegaanwaar demens
buitenstaander (waarnemer) is.Alleendankanervan eenobjektieve, inde zinvanware,oekologiewordengesproken.
Zodraechter eenmens-inklusiefnatuurbegrip wordt gehanteerd
-wat eennoodzakelijke voorwaarde isomderelatiemens-omgeving tebestuderen enteveranderen-moethet kriterium
vanobjektiviteitwordenverlaten enplaatsmakenvoornormativiteit.
Menkanzichnu afvragen ofwe eenoekologie voorstaanwaarinnormen,waarden enpolitieke keuzes dieeraan tengrondslag liggeneksplicietworden geformuleerd.Het antwoord
hieropmoet ontkennend zijnomdat ookdande relatie
mensnatuur geenonderdeel vanoekologisch onderzoek is.Hetoekologisch onderzoek beperkt zichdantotde studievande
invloedenvanhetmenselijkhandelenophetnatuurlijk milieu
endebetekenisvandenatuurvoordemenselijke samenleving.
Derelatiemens-natuur,uitgedrukt inwatwe
stofwisseling
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hebben genoemd,wateennormatief konseptvanwetenschap
veronderstelt,moetmede onderwerp zijnvandedoorons
voorgestanenormatieve oekologie.Dusniet alleennormenen
politieke keuzes ekspliciet maken,maar normativiteitals
een geïntegreerd onderdeelvanwetenschap.Een kontinue
diskussie
over dezenormenishiervoor noodzakelijk.
Hiermee gevenwegeenantwoord opwat kritische
oekologie
zoumoeten inhouden,maar overwegingenvoor allendie,net
alswij,opzoek zijnnaareenalternatieve oekologie.
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