
Een leesbaar boek

lnteruiew met Trees van Montfootl

'Theologie, journalistiek, ecologie, vrouwenstudies en marketing - veel van
wat ik belangrijk vind, komt bij elkaar in dit boek', zegt Trees van MontfooÉ.
'ln Groene theologie probeer ik te laten zien dat er iets fundamenteels mis is
met ons wereldbeeld. Maar dat is te veranderen. Juist als christenen hebben
we daar veel bronnen voor.'

Trees van Montfoort is bestuurs- en redactielid geweest van de Oecumenische
Vrouwensynode en theoloog met hart en ziel. 'lk vind theologie een creatief vak.
lk ga voor in protestantse kerkdiensten en heb tien jaar bij de KRO gewerkt. lk
heb aan katholieke en protestantse universiteiten gestudeerd. lk zie overal goede
ideeën en heb er plezier in verschillende bronnen te lezen.'
Die brede en oecumenische interesse komt terug in haar boek. Ze besteedt
bijvoorbeeld aandacht aan de verschillende betekenis die eenzelfde woord heeft
in een andere traditie: 'ln de protestantse traditie venadjst "schepping" vaak naar
de gevallen schepping. In katholieke theologie klinkt het woord veel positiever.
Juist omdat milieu en klimaatverandering grote hedendaagse problemen zijn, is
het goed om in gesprek te gaan.'

Grensoverschrijdend
Ze heeft vijf jaar aan het boek gewerkt.
Oorspronkelijk zou het een dissertatie
worden. Maar ze wilde een leesbaar
boek schrijven en heeft daarvoor zowel
haar journalistieke vaardigheden als
haar kennis van marketing ingezet:
voor wie is dit interessant, hoe bereik
ik de mensen voor wie ik schrijf?
Trees: 'Uiteindelijk is het een weten-
schappelijke publicatie in jour-
nalistieke taal geworden. lk geef aan
waar mijn kennis vandaan komt en ik
verantwoord mijn methode. lk schrijf
voor theologen, collega-predikanten,
mensen aan de universiteit. mensen
die actief zijn in de Groene Kerken en
in de milieubeweging.
lk ben blij dat het boek zo veel aan-
dacht krijgt. Het is een goed moment,
er is behoefte aan iets gezamenlijks
dat grenzen overschrijdt. En de
belangstelling ervoor is breed: vanuit
de universiteit maar ook vanuit
MissieNederland.' (voorheen de
Evangelische Alliantie)

Theorie en praktijk
In haar eerste hoofdstuk staat ze stil
bij de rol van de theologie. Draagt
de theologie mede schuld aan

Trees van Montfoort: Groene theologie
is ook concreet.



de ecologische crisis of biedt ze ook uitwegen? Hoofdstuk twee schetst het

wereldbeeld in Genesis, Deuterojesaja, de wijsheidsliteratuur, Openbaring en

het Johannesevangelie. In het volgende hoofdstuk gaat Trees in gesprek met

Nederlandse ecotheologen, maar ook met de humanist Henk Manschot. Ze

bespreekt een vergeten gespreksdocument van de Nederlands Hervormde Kerk

(De gaarde een woestiin?) en Laudato Si'.

Ecofeministische theologen komen aan het woord in hoofdstuk vier, en Trees sluit

af met een viering van een oogstdienst in Boxtel: 'lk heb lang nagedacht over

hoe ik moest eindigen. Die viering laat zien dat groene theologie ook concreet,

praktisch en hoopvol is. Het moet echt anders, vlees is uit den boze. Maar zo'n

oogstdienst is blij zijn met wat er ter plaatse groeit, het goede van de schepping''

Contextueel
Wat opvalt is dat ze steeds rekening houdt met haar eigen context en die van haar

auteurs. In hoofdstuk vier zijn dat lvone Gebara uit Brazilië, Catherine Keller en

Sallie McFague uit de Verenigde Staten en Elizabeth Theokritoff uit Griekenland.

Trees: 'Daar gaat het mij ook om. Wat heb je in onze context aan hun inzichten?

De Nederlandse context is er een van secularisatie. Christendom is niet meer

vanzelfsprekend en zelfs een beetje verdacht. Onze cultuur is diep beÏnvloed

door het moderne denken met ideeën als maakbaarheid en vooruitgangsgeloof.

En we zijn een rijk land. Veel gevolgen van onze daden en beslissingen zien

we niet, die komen elders terecht. "Het gaat toch goed, wat zeuren we nou?"

Maar dan kijk je niet naar de rest van de wereld en niet naar de teruggang van

diversiteit in onze natuur: minder insecten, vogels en vissen.'

Van McFague heeft Trees geleerd dat het spreken over God altijd in metaforen is.

Sterk bij Gebara vindt ze het besef van de positie van arme vrouwen: 'Het is nooit

"de mens", het is altijd een mens in een bepaalde positie. Ook stelt Gebara dat er

zo veel kennis uitgesloten is, maar relativeert ze tegelijk de eigen ervaring die in

het Westen zo'n belangrijke positie heeft gekregen. Haar theologie moet je echt

in context zien: een dogmatische katholieke kerk. God is bij haar een mysterie,

maar als je dat een-op-een overneemt in Nederland, kom je uit bij ietsisme.

Keller neemt stelling tegen het in Amerika zo sterke lineaire denken. Ze gebruikt

inzichten uit de natuurwetenschappen om duidelijk te maken dat er meer mogelijk

is dan of lineair of cyclisch.
Bij de Grieks-orthodoxe theologe Theokritoff vind ik juist een premoderne

theologie, die God en kosmos niet gescheiden heeft. God is aanwezig in de

schepping, het meeste in de eucharistie en daarna in Christus. Theokritoff sluit

met haar nadruk op ascese en liturgie aan bij Laudato S/. De paus schrijft dat

het technocratisch en economisch
paradigma juist de oorzaak is van de

ecologische crisis.
lk moet dan denken aan zuinige lampen

die bedoeld zijn als energiebesparing.
Maar mensen gebruiken vervolgens

meer licht omdat het minder kost.'
In een verzonnen driegesprek tussen

Gebara, Keller en Theokritoff laat Trees

zien wat ze sterk vindt bij hen en waar
ze elkaar - en ons - op aan kunnen

spreken.

Vrouwe Wijsheid
'Een inspirerend boek vond ik Eco-

Theology waarin Celia Deane

Drummond specifiek over Vrouwe

Wijsheid schrijft. De kritiek op het

mannelijke godsbeeld blijft belangrijk.
Wanneer in ecotheologie de nadruk

ligt op "de aarde is van God" maar

met een mannelijke en hiërarchische
invulling van het godsbeeld, dan is God

weer niet verbonden met de schepping
maar iemand die daarbuiten staat.
Dat godsbeeld kan ook mannelijke
heerschappij legitimeren; dat is niet de

uitweg die we moeten hebben.
En we moeten niet vergeten dat

arme vrouwen de grote menselijke

slachtoffers zijn. Blijf dus alert op gods-

en mensbeelden, ook in ecotheologie!'
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