
Johan van de Gronden: Wijsgeer in het Wild
Verslag van een filosofielezing op 14 april.

Van de Gronden is geen leunstoelfilosoof. Hij gaat niet alleen als directeur van het WNF
Nederland maar ook als persoon het gesprek aan met mensen en bezoekt gebieden die
er voor hem toe doen als het om natuurbescherming gaat. Want dat zal de focus blijven
van zijn welsprekende gedrevenheid en onderzoek drift. Hij betreurt dat Nederland in
tegenstelling tot de USA geen harde natuurbeschermingswet heeft. Bij ons moet de
natuur ook een nut voor de mens hebben en dat leidt tot ingrepen en aanpassingen. Blijf
af van grote natuurgebieden!
Als kind reeds wist hij dat hij geen brandweerman maar filosoof wilde worden en was
Socrates zijn held. Behoedt de filosofie hem voor eenzijdigheid? Opvallend is dat hij
empathie op brengt voor hightech agrariër, die het ook pijn doet dat de weidevogels van
zijn jeugd er niet meer zijn. Hij zit in een spagaat tussen overleven via kostenreductie
en schaalvergroting en liefde voor de natuur.
Johan van de Gronden stelt dat een ecoloog ook naar de cultuur moet kijken. Het
landschap drukt een morele oriëntatie uit. Hij ziet parallellen: de biologische diversiteit
neemt af en dat gebeurt ook met de talendiversiteit. Natuurbescherming is een
wereldwijd gebeuren. Van de Gronden sprak niet alleen met Friese boeren, maar
bezocht ook Suriname en China. In dit laatste land valt hem op dat heilige plaatsen van
het Taoïsme ook een opmerkelijke biodiversiteit hebben. De wereldbeschouwing van
het Taoïsme ( door niets te doen zal alles gedaan worden ) spreekt hem als
natuurbeschermer meer aan dan het neoliberalisme.
Na de pauze ontstond een levendige discussie. Van de Gronden zoekt naar een win-win
situatie voor natuur enerzijds en landbouw en politiek anderzijds. Dit mag best tijd
kosten, zoals het laten ontstaan van compenserende gebieden als een vaargeul moet
worden verdiept.
Het is te hopen dat deze bruggenbouwer met zijn brede visie nog lange tijd bijdraagt aan
de discussie over natuurbescherming.
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