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Sedert 1980-1985 heeft zich een culturele

revolutie voltrokken in onze westerse wereld

(1). De nieuwe wereldburger spendeert meer

dan vijftig procent van zijn energie aan een

oordeelkundig en doeltreffend gebruik van de

technologie, de informatica en  consumptie.

De landbouwer verdwijnt en de ecoloog

dient zich aan.

De landbouwer was iemand voor wie de

relatie met zichzelf, met de anderen, met de

fysische wereld, het dierenrijk en zelfs de rela-

tie tot het transcendente, zijn toegenomen door

zijn betrokkenheid tot en zijn afhankelijkheid

met de aarde.

De ecoloog, vaak een wetenschappelijke

stedeling, gesterkt door het fysico-chemisch

evenwicht van de ecosystemen doet voorstel-

len om tussen te komen op moeder natuur

meestal zonder enige intuïtieve kennis ervan.

De moderne mens is ervan overtuigd dat hij

machtiger is dan het klimaat.

hij is ervan overtuigd dat de opwarming van

de aarde enkel door de mens wordt veroor-

zaakt!

hebben zich soms geen snelle en hevige

opwarmingsperioden van de aarde voorgedaan

lange tijd vóór de industriële expansie?

In het debat over dit onderwerp is het niet

het technisch aspect dat ons aanspreekt maar

wel het filosofisch vooroordeel.

Wat onaanvaardbaar is, is het feit dat de

opwarming en haar management niet van de

mens zouden afhangen.

Is dit geen sprekende illustratie van de zonde

van hoogmoed?

“Je zult op God gelijken” zei een boze geest

aan Eva.

De mens vergoddelijkt zich door het ophe-

melen van zijn eigen wil tegen de Goddelijke

wil.

De gevolgen van deze opstand zijn: het mis-

kennen van de rechten van de andere, de over-

dreven zorg voor eigenbelang en de intoleran-

tie tegen andere opvattingen dan de onze (2).

Laat ons bij het begin van 2010 een gezonde

“bescheidenheid” inlassen in onze huidige

samenleving.
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