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VOORWOORD 
Beste lezer, voor u ligt mijn scriptie 'Naar een leven-gecentreerd humanisme'. Het eindproduct van de 

driejarige masteropleiding Humanistiek aan de Universiteit voor Humanistiek. Deze scriptie kan beschouwd 

worden als een eindproduct van een lange ontwikkeling die ik doorgemaakt heb in de vier en een half jaar die 

ik op de Universiteit voor Humanistiek heb doorgebracht. Aanvankelijk begon ik aan de pre-master vanuit de 

wens om een niet-levensbeschouwelijke 'levenscoach' te worden; later leerde ik dat we dat op de UvH 

humanistisch geestelijk verzorger noemen. Als snel werd me duidelijk dat dit toch niet de richting was die ik 

met deze studie in wilde slaan; ik miste de levensbeschouwingen die centraal hadden gestaan in mijn bachelor 

Wereldgodsdiensten. Om deze reden besloot ik ook de master Religiewetenschappen te gaan volgen ter 

aanvulling op de opleiding Humanistiek. Het idee om docent levensbeschouwing te worden ontstond in deze 

periode en was voor mij logisch omdat ik met mijn studies vanuit religieus en niet-religieus perspectief naar 

zingeving in de samenleving bestudeerde. Ook dit vlammetje doofde toen ik met onderwijsvakken in aanraking 

kwam. Op dat moment bevond ik mij in een lichtelijk crisis met betrekking tot mijn toekomst. Wat wilde ik nu 

in hemelsnaam doen met mijn opleidingen in zingeving?!  

 In jaar drie van de opleiding Humanistiek volgde ik het vak Humanistic practices in a globalizing world, 

waarbij ik onder ander in aanraking kwam met de vraag 'Wat moet het humanisme met de ecologische crisis?'. 

Ik las in het kader van dit vak het hoofdstuk van Henk Manschot en Caroline Suransky From a human-centered 

to a life-centered Humanism: Three dimensions of an ecological turn (2001). In dit hoofdstuk wordt ingegaan op 

de relaties tussen de ecologische crisis en humanisme en worden er drie richtingen aangedragen waarin 

humanistische stromingen zich duurzamer kunnen ontwikkelen. Na het lezen van dit hoofdstuk wist ik het; dit 

is de richting die ik op wil! Ik wil mij verdiepen in de manieren waarop er binnen humanistische stromingen 

meer aandacht kan zijn voor duurzaamheid en de aarde. In de afgelopen jaar had zich in mij een verschuiving 

voor gedaan naar een meer ecologische levensbeschouwing en leefstijl. Deze levensbeschouwing sloot voor mij 

niet aan bij het humanisme dat ik vond binnen de opleiding. Het volgen van het vak, mijn persoonlijke 

ontwikkeling en de verplichting tot het schrijven van een scriptie kwamen samen en resulteerden in een drang 

om de richting van een meer ecologisch humanisme te verkennen. Ondanks het lange traject dat ik uiteindelijk 

heb moeten afleggen om tot deze scriptie te komen heb ik nooit mijn passie voor het onderwerp verloren, 

waardoor die anderhalf jaar die ik hieraan besteed heb toch zeker de moeite waard zijn gebleken.   

Ik wil van deze gelegenheid ook graag gebruik maken om een aantal mensen te bedanken die mij geholpen 

hebben deze scriptie tot een goed einde te brengen. Op een gedeelde eerste plaats staan hier Caroline 

Suransky en Froukje Pitstra. Caroline heeft met haar vak mij geholpen mijn richting te vinden, daarnaast heeft 

zij in de beginfase met mij meegedacht over de richting van de scriptie. Froukje Pitstra heeft dit stokje van 

Caroline overgenomen en heeft mij met haar kritische blik, concrete vragen en goede suggesties uiteindelijk 

over de eindstreep getrokken. Ik wil haar bedanken voor haar positieve energie die mij wist te stimuleren op 

het moment dat ik deze scriptie niet meer zag zitten. Daarnaast wil ik graag mijn zusje Anne de Lange bedanken 

voor de tijd en energie die zij heeft willen steken in het geven van feedback op mijn stukken ondanks haar 

eigen drukke baan. Grote dank, en bewondering, gaat ook uit naar mijn vriend die, zeker in de laatste 
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maanden, heeft moeten leven met eettafel vol met scriptiepaperassen. Tot slot moet ik bekennen dat ik in het 

schrijven van deze scriptie over duurzaamheid toch het nodige geprint heb, maar ik hoop dat ik dat enigszins 

goedmaak met deze bijdrage aan het denken over een meer duurzaam humanisme.  
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SAMENVATTING 
Probleemstelling Als mensheid beschikken we maar over één aarde en is het van belang dat er op meer 

duurzame wijze geleefd gaat worden. Levensbeschouwingen kunnen in deze transitie een interessante rol 

spelen omdat zij bewust en onbewust, bijdragen aan het vormgeven van  menselijke houdingen ten aanzien 

van de natuur en het leven op aarde. Manschot wijst in zijn zoektocht naar een meer duurzaam humanisme in 

de richting van inlandse volken en wat hij 'inlander worden' noemt. Deze richting en de mogelijke betekenissen 

voor het humanisme in Nederland heb ik in deze scriptie verder onderzocht aan de hand van de 

levensbeschouwing van de Standing Rock Sioux Tribe en een analyse van de verschillende betrokken levens-

beschouwelijke partijen bij het Standing Rock protest. Methode Middels een literatuuronderzoek zijn de 

mens-aarde kernwaarden binnen het humanisme en de Sioux levensbeschouwing onderzocht. De mogelijke 

richtingen voor leven-gecentreerde vormen van humanisme die hieruit naar voren zijn gekomen zijn aangevuld 

met een analyse van de Standing Rock casus. De verzamelde data, gericht op de motieven van de betrokken 

levensbeschouwelijke tradities (Sioux en anders), zijn geanalyseerd aan de hand van de Grounded Theory van 

Clarke. Deze methode is gericht op het zichtbaar maken van verbindingen en complexiteit, door gebruik te 

maken van mapping. De middels deze methode gevonden motieven zijn tot slot weer verbonden aan de 

stromingen binnen het Nederlandse humanisme om zo tot mogelijke richtingen voor nieuwe vormen van 

humanisme te komen. Analyse Uit de analyse zijn vier mogelijke richtingen naar voren gekomen voor nieuwe 

vormen van humanisme. Als eerste hangt de mogelijkheid om een betekenisvol leven te leiden af van een open 

toekomst, waarin toekomstige generaties de projecten die wij nu als waardevol zien kunnen voortzetten. Voor 

het humanisme betekent dit dat als zingeving van belang is, het ook van belang is de voorwaarden hiervoor te 

scheppen. Zorg voor de aarde wordt daarmee een noodzakelijkheid voor het vormgeven van een zinvol leven. 

De tweede richting is gebaseerd op het idee dat alle mensen gelijkwaardige kinderen van God (de Schepper) 

zijn. Binnen het humanisme vinden we als vergelijkbaar idee een streven naar vrede, eenheid en een 

menswaardig bestaan. Deze ideeën dienen echter ook verbonden te worden aan ideeën over zeggenschap over 

de toegang tot, en zeggenschap over grondstoffen en de natuurlijke omgeving. Aanknopingspunten voor deze 

richting vinden we bij Derkx en zijn vier criteria voor een humanistische levensbeschouwing. Diversiteit en 

lokaliteit kunnen ook verbonden worden aan deze richting waarvoor we meer post-moderne aanknopings-

punten vinden bij Braidotti, Seth en Wekker. De derde richting kan gezien worden als een verschuiving richting 

een antropokosmisch humanisme waarin de mens wel een unieke, maar ook gelijkwaarde plek inneemt naast 

al het ander in de schepping. Binnen het humanisme bieden Davidson en Tu Weiming hier interessante visies 

op door te stellen dat de unieke menselijke vermogens de mens wel speciaal maken, maar hem niet boven het 

niet-menselijk leven plaatsen. De vierder richting heeft betrekking op het cultiveren van een verlangen naar 

verbinding met de lokale plek op de aarde. Het gaat hier om het creëren van relaties van verwantschap met de 

omgeving. De verbinding met de context die Dohmen voorstelt in zijn levenskunst kan hier een mogelijkheid 

bieden, al zal deze uitgebreid moeten worden naar de natuurlijke en fysieke context in plaats van alleen de 

sociale context. Conclusie Een aantal mogelijke richtingen voor een transitie richting meer leven-gecentreerde 

vormen van humanisme zijn in deze scriptie naar voren gekomen. Hoewel een aantal aspecten binnen deze 
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richtingen (nog) niet aansluiten bij bestaande ideeën binnen de diverse humanistische stromingen, is er ook 

een heel aantal aspecten waarvoor wel aanknopingspunten te vinden zijn. Het betreft hier aanvullingen op, en 

ombuigingen van bestaande ideeën binnen het humanisme. Een open houding ten aanzien van de 

humanistische levensbeschouwing zelf vormt echter ook een belangrijk onderdeel van het humanistische 

gedachtegoed. Het bevragen van de eigen opvattingen is hierin een belangrijk aspect, en biedt juist ook de 

mogelijkheid om inlandse levensbeschouwingen als mogelijke richtingen te benaderen.   
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HOOFDSTUK 1. INTRODUCTIE 

1.1 AANLEIDING 

We leven momenteel in een tijdperk waarin de mens de grootste geologische invloed op de aarde heeft en 

waarbij het menselijk handelen verweven is geraakt met alle natuurlijke processen. Omdat voor het eerst in de 

geschiedenis de mens de voornaamste vormgever van de aarde is, hebben wetenschappers voor dit tijdperk de 

term Antropoceen gemunt, naar het griekse Anthropos wat 'mens' betekent (Crutzen, 2002; Ghosh, 2016; 

Jamieson, 2014; Manschot, 2016; Raffnsoe, 2016; Steffen, Grinevald, Crutzen, & McNeill, 2011; Zalasiewicz, 

Steffen, Williams & Crutzen, 2010).
1
 Het is de Nederlandse geoloog en Nobelprijswinnar Paul Crutzen en zijn 

bevindingen die voor een groot deel hebben bijgedragen aan het besef dat de mens al langere tijd een 

groeiende invloed op, en verwevenheid met alle natuurlijke processen heeft (Crutzen, 2002; Manschot, 2016; 

Raffnsoe, 2016; Steffen et al., 2011; Zalasiewicz et al., 2010).  

 De verwevenheid met de natuurlijke processen houdt onder anderen in dat de mens er met de 

uitstoot van broeikasgassen voor zorgt dat de aarde opwarmt, wat er op haar beurt weer voor zorgt dat het 

landijs in hoog tempo smelt met als resultaat drinkwater schaarser wordt (Clark et al., 2016; Crutzen, 2002; 

Hite & Seitz, 2015; IPCC, 2014; Steffen et al., 2011; Zalasiewicz et al., 2010). Het smelten van het landijs zal ook 

gaan zorgen voor het stijgen van de zeespiegel waardoor een groot aantal miljoenensteden het risico lopen 

overspoeld te worden zoals Tokyo, Caïro, Hong Kong, Shanghai, Jakarta, Mumbai, Calcutta en New York City 

(Clark et al, 2016; Ghosh, 2016). Daarbij exploiteert de mens nu 30- 50 procent van de aarde, wordt er in hoog 

tempo regenwoud gekapt waardoor er veel CO2 weer in de atmosfeer komt en veel soorten bedreigd raken of 

uitsterven (Crutzen, 2002). Atmosfeer, water en aarde worden door de mens in hoog tempo beïnvloed en 

uitgeput. Daar komt bij dat de verwachting is dat in 2050 de wereldbevolking van de huidige zeven en een half 

miljard gegroeid zal zijn naar negen miljard mensen, waarvan 70 procent in de steden zal wonen (Hite & Seitz, 

2015; IPCC, 2014). Dit betekent dat er meer vraag zal zijn naar voedsel, drinkwater en energie terwijl deze bij 

'business as usual' steeds schaarser worden. Met de huidige globale ontwikkelingen en bevolkingsgroei lopen 

we tegen de limieten van onze aarde aan. Nu al gebruiken mensen anderhalve aarde aan natuurlijke bronnen 

per jaar. Dit betekende in 2016 dat we op 8 augustus Earth Overshoot Day hadden, wat betekent dat we op die 

datum de natuurlijke bronnen die de aarde in een jaar kan herproduceren al hadden gebruikt (Global Footprint 

Network, 2016). Ook nu al hebben we dus te maken met een groeiende wereldbevolking die meer per jaar 

consumeert dan de aarde kan aanvullen.   

 Hoewel het bewustzijn van de invloed van de mensen op de aarde toeneemt, heeft dit er nog niet 

direct toe geleid dat de mensheid een nieuw besef van verantwoordelijkheid heeft ontwikkeld ten aanzien van 

de aarde en zijn medebewoners (Brown, 2013; Davidson, 2015; Irwin, 2010, Jamieson, 2014; Gosh, 2016).   

                                                                 
1
 De term Antropoceen wordt gebruikt om het geologische tijdvak aan te duiden na de meest recente periode van het Holoceen dat zo'n 

10.000 jaar geleden begon na de laatste ijstijd (Raffnsoe, 2016; Steffen et al, 2011). Hoewel de term nog niet officieel erkend is, wordt deze 
in steeds grotere mate door wetenschappers en de media gebruikt (Steffen et al., 2016). 
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Naast dat er vanuit de Bètawetenschappen onderzoek gedaan wordt naar klimaatverandering, wordt er ook 

steeds meer onderzoek naar klimaatverandering verricht binnen de Sociale- en Geesteswetenschappen (Ten 

Bos, 2017). Denk hierbij aan studies vanuit de psychologie, ethiek, sociologie en mensenrechten (Bell, 2013; 

Brown, 2013; Dunlap & Brulle, 2015; Gifford, Kormos & McIntyre, 2011; Zehr, 2015). De klimaatproblematiek 

wordt daarmee steeds meer zichtbaar als een probleem of kwestie die verbonden is met alle facetten van het 

menselijk leven. In deze context is er ook groeiende aandacht voor de relatie tussen levensbeschouwingen en 

de ecologische crisis (paus Franciscus, 2015; Gottlieb, 2006; Grim & Tucker, 2014; Grim & Tucker, 2001; 

Hedlund- de Wit, 2014). Zo werd in 2015 de katholieke encycliek Laudato Si van paus Franciscus gepubliceerd 

waarin de paus een pleidooi voert voor het nemen van verantwoordelijkheid ten aanzien van de klimaatcrisis 

en klimaatveranderingen die voornamelijk de armste treffen. Paus Franciscus (2015) ziet een duidelijke 

connectie tussen het verval van de natuur, menselijke cultuur en religie en ziet religie daarin als het middel om 

tot een meer ecologisch gerichte cultuur te komen. 

 Grim en Tucker (2001) stellen eveneens dat religies, bewust en onbewust, bijdragen aan het 

vormgeven van  menselijke houdingen ten aanzien van de natuur en het leven op aarde. "Religions provide 

basic interpretive stories of who we are, what nature is, where we have come from, and where we are going" 

(Grim & Tucker, 2001, p. xvi). Doordat levensbeschouwingen in hoge mate van invloed zijn op culturen en 

daarmee ook de menselijke houdingen ten aanzien van de natuur vormen, is het interessant om vanuit 

levensbeschouwelijk perspectief het Anthropoceen, te bestuderen. Zowel paus Franciscus (2015) als Grim en 

Tucker (2001) proberen om in levensbeschouwelijke tradities te zoeken naar mogelijkheden om nieuwe 

vormen van de mens-aarde relatie te cultiveren. In een groots onderzoeksproject hebben Grim en Tucker 

hiertoe, samen met deskundigen van over de hele wereld,  in verschillende grote levensbeschouwelijke kaders 

(zowel in religies als niet-religieuze tradities) ecologische waarden en praktijken geïdentificeerd met als doel 

het formuleren van "... a desirable mode of human presence with the earth” (Grim & Tucker, 2001, p. xxiii). In 

deze reek is het humanisme een duidelijke afwezige, wat duidelijk maakt dat het humanisme zich nog niet 

duidelijk geprofileerd heeft als een levensbeschouwing waarin er aandacht is voor de ecologische crisis en hoe 

dit vorm te geven binnen de levensbeschouwing. Dit is opvallend omdat de kern van het humanisme is dat 

mens de maat der dingen vormt terwijl het nu juist de mens is die een grote verstorende invloed heeft op de 

aarde (Seth, 2011; Manschot, 2016).  

 

Binnen het Humanistisch Verbond in Nederland is er relatief weinig aandacht voor de ecologische crisis 

(Davidson, z.d.; Humanistisch Verbond
1
, z.d.) en is het slechts een handjevol mensen dat zich vanuit 

humanistisch perspectief daar mee bezig houdt (Davidson, 2015; van den Berg, 2015; Manschot, 2010; 

Manschot, 2016; Manshot & Suransky, 2014; Ten Bos, 2017). Daarbij lijken voor veel humanisten hun 

humanistische levensbeschouwing en hun ecologische opvattingen niet met elkaar in verband gebracht te 

worden (Manschot & Suransky, 2014). Ook binnen de International Humanist and Ethical Union (IHEU) lijkt 

weinig aandacht te zijn voor deze thematiek. Sinds 2012 is er op de website van de IHEU niks meer 
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gepubliceerd dat met dit thema te maken heeft.
2
 En de artikelen met betrekking tot dit thema zijn meestal in 

reactie op een uitspraak vanuit de Verenigde Naties (IHEU, 2012). UNESCO, onderdeel van de VN, daarentegen 

wil nieuwe vormen van humanisme ontwikkelen voor de 21e eeuw waarmee er, onder andere, getracht wordt 

een humanisme te formuleren dat een antwoord kan bieden op de ecologische crisis (UNESCO, 2014; UNESCO,  

2011). De duidelijke wens van UNESCO om een nieuwe vormen van humanisme vorm te geven en het 

verschijnen van meerdere werken met betrekking tot een meer duurzaam en ecologisch humanisme doen 

vermoeden dat men binnen het georganiseerde humanisme worstelt met de verhouding tussen het 

humanisme, waarin de mens en de menselijke rede centraal staat, en de ecologische crisis, waarvan de mens 

de grootste oorzaak lijkt te zijn. Hoewel niet opgenomen in de reek van Grim en Tucker (2014) lijkt er binnen 

het humanisme, mondjesmaat, de behoefte te groeien om het gesprek aan te gaan over een meer ecologisch 

of leven-gecentreerde vorm van humanisme (van den Berg, 2015; Ten Bos, 2017; Davidson, 2015; Manschot, 

2016; Manschot & Suransky, 2014).  

 

Aan de ene kant wordt er gewezen in de richting van meer intergenerationeel denken, waarbij het plaatsen van 

de mens binnen het kader van toekomstige generaties centraal staat (van den Berg, 2015; Davidson, 2015). Een 

andere richting die aangewezen wordt, wordt gevormd door de levensbeschouwing(en) van inlandse volken 

(Manschot, 2016). Voor inspiratie bij het herijken van de relatie mens- aarde in het humanisme verwijst 

Manschot (2010; 2016) regelmatig naar de levensbeschouwelijke tradities van indigenous cultures of 

indigenous peoples; termen die hij in het Nederlands vertaalt als inlandse cultuur of inlanders.
3
 De 

levensbeschouwing van veel van deze volken is nauw verbonden met hun lokale plek op de aarde en hun 

verwevenheid met alle levensvormen van die plek (Manchot, 2010; Manschot, 2016; Marchand, Vogt & 

Suntana, 2013). Hoewel Manschot erkent dat de verschillende inlandse culturen niet aan elkaar gelijk zijn, ziet 

hij ook een duidelijke gemeenschappelijke deler binnen deze levensbeschouwingen die duidelijk verschilt van 

dominante westerse levensbeschouwingen (Manschot, 2016, p. 143). Manschot haalt hierbij de Franse 

antropoloog Descola aan die vier grondpatronen heeft onderscheiden in de manier waarop culturen 

vormgeven aan de mens niet- mens verhouding. De dominante Westerse cultuur duidt hij aan als naturalisme. 

Hij duidt hiermee op een wereldbeeld waarbij mens en natuur radicaal van elkaar gescheiden zijn. In deze 

opvatting is het toegestaan en haast vanzelfsprekend dat de mens andere levensvormen en de aarde als geheel 

gebruikt om het eigen welzijn te verbeteren, ook als dat bijvoorbeeld ten koste gaat van de natuur (Manschot, 

2016, p. 143). De andere drie noemt hij animisme, totemisme en analogisme die met elkaar gemeen hebben 

dat ze erkennen dat er tussen mensen, planten en dieren fundamentele overeenkomsten zijn, relaties van 

wederkerigheid zijn en dat er relaties van afhankelijkheid zijn (Manschot, 2016, pp. 143-144). Inlandse culturen 

worden gekenmerkt door het animisme waarbij er vanuit gegaan wordt dat alle levende wezens een innerlijk 

leven hebben en bezield zijn. De kwetsbaarheid van het geheel wordt omgeven met veel rituelen en verhalen 

(Manschot, 2016, p. 144). Het is in deze ‘inlandse’ culturen dat humanisten volgens Manschot inspiratie 

                                                                 
2
 Laatst gecontroleerd op 24 februari 2018. 

3
 Hiermee doelt hij op volken die in de historische context van kolonisatie, dekolonisatie en globalisering steeds blijven trachten hun eigen 

taal en cultuur vorm te geven en waarin zij duidelijk hun verbondenheid met hun plek op de aarde blijven benadrukken (Manschot, 2010; 
Manschot, 2016). 
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kunnen vinden voor het ontwikkelen van een meer leven-gecentreerd, of antroposkosmisch humanisme 

(Manschot, 2016; Manschot, 2010; Manschot & Suransky, 2014). Hij ziet toekomst in het fenomeen dat hij 

'inlander worden' noemt (becoming indigenous).
4
 Dit stelt hij voor als een  proces waarbij samenlevingen en 

individuen zich meer bewegen in de richting van inlandse volken, in die zin dat zij hun cultuur en wereldbeeld 

weer in verband brengen en verweven met de plek op de aarde waar zij wonen, op zo'n manier dat het die plek 

beschermt of verder tot bloei helpt komen.  

 

In deze scriptie zal ik de richting die Manschot (2010, 2016; Manschot & Suransky, 2014) inslaat verder 

verkennen als mogelijkheid voor een meer leven-gecentreerde vorm van humanisme. Ik zal mij hier in het 

bijzonder richten op de levensbeschouwing van de Standing Rock Sioux Tribe in Noord Amerika. Deze stam is 

sinds 2016 in nieuws vanwege het grootschalige protest dat zij voeren tegen de aanleg van de Dakota Acces 

Pipeline (DAPL) (Standing Rock Sioux Tribe, z.d.). De stammen protesteren tegen de aanleg van een oliepijplijn 

die minder dan een halve mijl langs het reservaat en onder de Misouri rivier moet gaan lopen. De aanleg van de 

pijplijn brengt de watervoorziening van de stammen in gevaar en in het pad van de leiding liggen veel 

archeologische en heilige locaties van de stammen die hierdoor verwoest of beschadigd zullen raken (Standing 

Rock Sioux Tribe, z.d.; United Nations Permanent Forum of Indigenous Issues, 2016). Doordat de natuurlijke 

omgeving sterk verbonden is met de levensbeschouwing van deze stammen gaat het niet enkel om een 

bedreiging van de watervoorziening, maar ervaren de stammen een bedreiging van hun levensbeschouwing en 

de plekken die daar een belangrijke rol in spelen.   

 

For indigenous peoples, the environment is a living entity that contains our life sources as well as our sacred 

sites and heritage. The environment is an important part of our lives and any threats to it impacts our 

families, ancestors and future generations" (United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues, 2016).   

 

De Standing Rock Sioux Tribe is op dit moment een inlandse stam die duidelijk zichtbaar is in relatie met 

milieuproblematiek, milieupolitiek en mensenrechtenkwesties. Doordat deze stam in de afgelopen anderhalf 

jaar duidelijk zichtbaar is geweest als inlandse volk dat worstelt met een milieu en klimaat crisis en de 

erkenning van hun rechten, wil ik deze inlandse stam met hun cultuur en levensbeschouwing nader bestuderen 

als mogelijke bron van inspiratie voor een meer leven-gecentreerd humanisme. 

 

Behalve de stammen van Standing Rock hebben zich ook andere groepen achter het protest geschaard. Onder 

andere na een oproep vanuit Standing Rock Sioux Tribe Looking Horse (2016) hebben ook diverse religieuze 

groepen zich actief achter het protest geschaard. Zo kwamen op 3 november 2016 meer dan 500 religieuze  

  

                                                                 
4
 Binnen antropokosmisch humanisme wordt de menselijke waardigheid als kernwaarde niet losgelaten, maar de mens  wordt weer binnen 

het leven van de kosmos geplaatst (Manschot, 2016; Manschot & Suransky, 2014). 
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leiders van diverse religieuze tradities naar een bijeenkomst in het Sacred Stone kamp op het Standing Rock 

reservaat.
5
 Diverse religieuze tradities hebben zich dus verbonden aan het protest bij Standing Rock, maar 

behalve de American Humanist Association (2016) die zich verbindt aan de mensenrechtenschending, zijn er 

geen statements vanuit het georganiseerd humanisme.  

 

Als inlandse levensbeschouwing is de cultuur van de Standing Rock Sioux Tribe, Lakota en Dakota, interessant 

als inspiratiebron voor het vormgeven van een meer leven-gecentreerde vorm van humanisme. Daarnaast 

vormen de gebeurtenissen rond het protest een interessant raamwerk om te onderzoeken wat andere 

levensbeschouwelijke tradities vinden in het protest rond Standing Rock waar zij zich mee willen verbinden. 

Hoewel de levensbeschouwing van de Standing Rock Sioux Tribe als inspiratiebron centraal zal staan, dienen de 

gebeurtenissen rond Standing Rock wel in een groter kader geplaatst te worden. Het protest staat immers in 

een geschiedenis van kolonisatie waarin de inlandse volken altijd onderworpen zijn geweest aan de 

machtsstructuren en denkkaders van de Westerse kolonisten (Powless, 2012; Tekayak, 2016). Deze inlandse 

stammen hebben daarbij wel altijd in wisselwerking met de dominante Westerse cultuur zich ontwikkeld op 

nationaal en internationaal niveau waardoor er een complexe verhouding is tussen de inlandse stammen, de 

regering van de V.S. en bijvoorbeeld de V.N. (Appadurai, 1996; Appadurai, 2001; V.N., z.d.).  

1.2 ONDERZOEKSDOEL 

Het doel van deze studie is om een verkennend onderzoek te verrichten naar mogelijke richtingen voor een 

meer leven-gecentreerde vormen van humanisme als tegenhanger voor het voornamelijk mens-gecentreerde 

humanisme dat dominant lijkt te zijn. Henk Manschot stelt dat de levensbeschouwingen van inlandse volken 

hier een interessante rol in kunnen spelen. In navolging van hem zal ik deze richting verder verkennen in deze 

scriptie. Ik zal me hierin beperken tot één inlandse stam; namelijk de Standing Rock Sioux Tribe. Het doel is om 

te onderzoeken wat bepaalde aspecten uit deze levensbeschouwing kunnen betekenen in het vormgeven van 

een leven-gecentreerd en meer duurzaam humanisme. Er zal daarbij gekeken worden hoe levens-

beschouwelijke overtuigingen vorm hebben gekregen in het protest. Daarnaast zal ik onderzoeken welke 

motieven ander religieuze organisaties hadden om zich aan te sluiten bij het protest en of er in deze motivaties 

ook interessante richtingen te vinden zijn voor het Nederlandse humanisme. Aan de ene kant gaat het om het 

onderzoeken van mogelijke interessante richtingen binnen de levensbeschouwing van de Sioux, en de manier 

waarop deze gearticuleerd worden binnen het protest, voor het Nederlandse humanisme. Aan de andere kant 

gaat het om het verkennen van mogelijke richtingen die gevonden worden in de motieven van de 

levensbeschouwelijke groepen die zich bij het protest hebben aangesloten.  

 Het betreft een verkennende studie die tot doel heeft op zeer beperkte schaal te inventariseren welke 

mogelijkheden de levensbeschouwing van de Sioux en de casus van het Standing Rock protest kunnen bieden 

                                                                 
5
 Tijdens deze bijeenkomst verbrandden de leiders kopieën van de pauselijk bul "Inter Caetera" of Doctrine of Discovery uit 1493 (Dunn, 

z.d.). In deze bul verklaart paus Alexander VI dat elk land dat niet door christenen bewoond wordt, vrij is om " ontdekt" en toegeëigend te 
worden door christelijke naties. Deze bul heeft een grote rol gespeeld in de koloniale expansie van Europa, maar vormde ook de bodem 
voor het koloniseren van Noord Amerika (The Gilder Lehrman Institute of American History, z.d.). 



16 
 

in een transformatie naar leven-gecentreerde vormen van humanisme en wat dit betekent voor het 

humanisme. 

1.3 ONDERZOEKSVRAGEN 

Naar aanleiding van het bovenstaande ben ik voor deze scriptie tot de volgende onderzoeksvragen gekomen. 

Op welke wijze bieden de levensbeschouwing van de Standing Rock Sioux Tribe en de casus rond het 

Standing Rock protest richting in een transitie van een mens-gecentreerde naar een leven-gecentreerde 

vorm van humanisme in Nederland gebaseerd op een duurzame visie op de ecologische crisis?  

 1.  Wat zijn de belangrijkste aspecten van de mondiale ecologische crisis? 

 2. Welke mens-aarde opvattingen zijn er te vinden binnen het humanisme als grondslag voor de 

       houdingen ten opzichten van de ecologische crisis? 

 3. Welke mens-aarde opvattingen zijn er te vinden binnen de levensbeschouwelijke traditie van de 

      Sioux als grondslag voor de houdingen ten opzichten van  de ecologische crisis? 

 4. Welke richtingen biedt de casus rond Standing Rock/ het protest van de Sioux en andere          

      levensbeschouwelijke stromingen die zich verbonden hebben met Standing Rock in een mogelijke 

      transitie naar meer leven-gecentreerde vormen van humanisme? 

1.4 KERNCONCEPTEN 

Levensbeschouwing 

Het beschouwen van het leven; de manier waarop een mens de wereld denkt te kunnen kennen en de 

waarheden die daarin te vinden zijn. Het is een geheel aan opvattingen over het leven en de plek van de mens 

in de wereld. Levensbeschouwingen kunnen zowel collectief als individueel van aard zijn. Gebruikmakend van 

de substantiële definitie van Alma en Smaling (2010) kennen levensbeschouwing vijf dimensies. Dit zijn de 

ontische dimensie, de epistemische dimensie, de valuatieve dimensie, de existentiële dimensie en de 

spiritueel- transcendente dimensie (Alma & Smaling, 2010). 

Antropoceen 

Het huidige tijdperk waarin de mens de grootste invloed op de aarde heeft en waarbij het menselijk handelen 

verweven is geraakt met alle natuurlijke processen op aarde. Omdat voor het eerst in de geschiedenis de mens 

(antropos) de voornaamste vormgever van de aarde is, hebben wetenschappers nu de term Antropoceen 

gemunt (Ghosh, 2016; Jamieson, 2014; Manschot, 2016; Raffnsoe, 2016).   

Antropocentrisch 

Is het nemen van de mens als middelpunt. De mens is in het antropocentrisme de norm. De waarde van al het 

andere - de levende en de niet-levende natuur - wordt afgemeten aan het nut dat het de mens dient of de 

verhouding waarin het tot de mens staat (Ghosh, 2016; Jamieson, 2014; Manschot, 2016; Raffnsoe, 2016). 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Leven
https://nl.wikipedia.org/wiki/Natuur_(kosmos)
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Modern- humanisme                                                                                                                                                                  

In het modern humanisme dat zich ontwikkeld heeft vanuit het Verlichtingsdenken stelt de mens als maat der 

dingen. Er wordt niet uitgegaan van een transcendente werkelijkheid, omdat hier geen uitspraken over gedaan 

kunnen worden. Aan alle mensen wordt gemeenschappelijke waardigheid toegekend waardoor iedereen 

hetzelfde respect verdient. De gemeenschappelijk van alle mensen wordt binnen het humanisme geplaatst in 

een universele rede en rationaliteit (Seth, 2011; Cliteur & van Houten, 1993). 

Leven- gecentreerd humanisme  

vorm van humanisme waarbij niet meer de mens het uitgangspunt is, maar al het leven op aarde. De mens valt 

onder het leven op aarde, maar is niet meer gescheiden van al het andere leven op aarde. Manschot en 

Suransky (2014) pleiten in navolging van Tu Weiming voor een antropokosmisch humanisme. De menselijke 

waardigheid wordt als kernwaarde niet losgelaten, maar de mens  wordt weer binnen het leven van de kosmos 

geplaatst (Manschot, 2016; Manschot & Suransky, 2014). 

Inlandse-culturen 

Volken en culturen die, in de context van kolonisatie, dekolonisatie en globalisering hun eigen taal en cultuur 

blijven vormgeven en waarin zij duidelijk hun verbondenheid met hun plek op de aarde blijven benadrukken. 

De levensbeschouwing van deze volken blijft nauw verbonden met hun plek op de aarde en hun verwevenheid 

met het leven van die plek. Bij deze volken is er geen scheidslijn tussen mens en natuur en het sacrale en het 

profane. Het religieuze, spirituele en symbolische is verbonden met het materiële leven. Vaak wordt er gebruik 

gemaakt van traditionele kennis over flora en fauna waarbij de integriteit van alles in de werkelijkheid voorop 

staat (Grim, z.d.; Manschot, 2010; Manschot, 2016; Marchand, Vogt & Suntana, 2013). 

Standing Rock protest  

Energy Transfer Partners kreeg van het Corps Army of Engineers in 2016 toestemming voor de Dakota Acces 

Pipeline (DAPL), die van de Bakken olievelden in Noord Dakota naar Illinois moet gaan lopen. Deze pijplijn kruist 

de Missouri rivier op korte afstand van de Standing Rock Natie wat heeft gezorgd voor felle protesten van de 

Sioux stammen en andere stammen uit Noord Amerika. De protesterende stammen stellen dat er bij de 

goedkeuring van het project geen volledige risico analyse is gemaakt. Zij vrezen voor de vervuiling van hun 

drinkwater en de vernietiging van heilige plaatsen met de aanleg van de pijpleiding. Door rechtszaken aan te 

spannen hopen de stammen alsnog hun gelijk te krijgen. Bij het protest hebben zich verschillende andere 

groepen aangesloten zoals veteranen, andere levensbeschouwelijke tradities en ecologische organisaties. In 

het protest staan de (mensen)rechten en levensbeschouwing van de Sioux en klimaatproblematiek centraal 

(Standing Rock Sioux Tribe z.d.). 

Standing Rock Sioux Tribe  

De Standing Rock Sioux Tribe bestaat eigenlijk uit meerdere stammen, ook wel de 'Seven Council Fires' 

genoemd worden. Samen vormen deze stammen de Great Sioux Nation en zijn voornamelijk woonachtig in 

Noord- en Zuid Dakota. De drie grootste groepen worden gevormd door de Nakota, Dakota en Lakota 

(Indians.org, z.d.).   
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1.5 METHODE 

Deze scriptie zal tweeledig van aard zijn en kan gezien worden als een theoretische multidisciplinaire studie. 

Het werk van Manschot (2016) Blijf de aarde trouw. Pleidooi voor een nietzscheaanse terrasofie vormt het 

uitgangspunt voor deze scriptie in zijn algemeen. Deze studie vormt voor een groot deel de aanzet tot deze 

scriptie. Het eerste deel betreft een volledig theoretische studie.  Allereerst zal ik kort ingaan op de kwesties 

die rijzen rond de ecologische crisis en de rol die inlandse volken hierin spelen. Vervolgens zal ik het modern 

humanisme en de levensbeschouwing van de Sioux Standing Rock Tribe analyseren op basis van een 

literatuurstudie op de belangrijkste waarden, praktijken en houdingen ten aanzien van de mens- aarde 

verhouding die in beide levensbeschouwingen naar voren komen. Voor de gehele literatuurstudie geldt dat er 

gebruik is gemaakt van de catalogus en digitale tijdschriften die via de Universiteit Utrecht te raadplegen zijn. 

Daarnaast heb ik ook gebruik gemaakt van nieuws items. Het tweede deel van de studie zal bestaan uit een 

analyse van de motieven van zowel de Sioux als andere religieuze organisaties om deel te nemen aan het 

protest bij Standing Rock. Het betreft een analyse van online media middels de Grounded Theory volgens 

Clarke (2003). Op deze manier worden de (complexe) motieven en drijfveren zichtbaar van de verschillende 

groepen die zich bij het protest hebben aangesloten. Dit vormt een aanvulling op de eerdere theoretische 

studies over de mens-aarde waarden binnen het humanisme en de Sioux levensbeschouwing en draagt bij het 

ontwaren van mogelijke richtingen voor nieuwe vormen van humanisme.  

Deel 1 van de studie: het analyseren van literatuurbronnen  

Allereerst zal ik doormiddel van een literatuurstudie globaal de ecologische crisis weergeven en de manier 

waarop levensbeschouwingen een rol kunnen spelen in de manier waarop mensen omgaan met de aarde. Voor 

het vinden van de bronnen maak ik gebruik van de 'sneeuwbalmethode' waarbij ik reeds gevonden bronnen 

gebruik om middels de daarin genoemde bronnen nieuwe data te vinden. Zoektermen voor dit onderdeel van 

de literatuurstudie zijn: climate change, ecological crisis, anthropocene, worldviews en religion en de 

Nederlandse vertalingen van deze termen. In het geval dat een artikel gepubliceerd is in een tijdschrift dat zich 

hoofdzakelijk richt op thema's binnen mijn onderzoek, heb ik de zoektermen ook gebruikt om binnen de 

desbetreffende tijdschriftreeks te zoeken.  

 Voor het analyseren van de waarden, praktijken en houdingen ten aanzien van de mens-aarde 

verhouding binnen het (Verlichtings) humanisme richt ik mij eerst op recente ontwikkeling binnen 

humanistische organisaties. Ik zal hiervoor gebruik maken van publicaties van diverse organisaties 

(Humanistisch Verbond, 2017; z.d.
1 

, z.d. 
2 

; IHEU, z.d.; UNESCO, 2011; 2014). Vervolgens zal ik ingaan op de 

stromingen die zich binnen het humanisme hebben ontwikkeld en de mens- aarde waarden die daarin te 

vinden zijn. Ik heb hiervoor de volgende werken als uitgangspunt genomen; Humanisme. Theorie en praktijk. 

Van Cliteur en Houten (1993) en Waarvoor je leeft. Studies naar humanistische bronnen van zin. Van Alma en 

Smaling (2010).  

 Voor de analyse van de waarden binnen inlandse culturen, en de levensbeschouwing van de Standing 

Rock Sioux Tribe in het bijzonder maak ik hoofdzakelijk gebruik Indigenous Traditions and Ecology  geredigeerd 

door Grim (2001). Dit is een verzameld werk van diverse auteurs gericht op het onderzoeken van ecologische 
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opvattingen binnen inlandse culturen. Andere belangrijk bronnen die ik als uitgangspunt gebruik zijn; A Seat at 

the Table : Huston Smith In Conversation with Native Americans on Religious Freedom van Smith, Cousineau, en 

Rhine (2006), My people the Sioux (Herz. Ed.) van Standing Bear (2013a), Land of the Spotted Eagle (Herz. E.) 

van Standing Bear (2013b) en Lakota. Belief and ritual (Herz. Ed.) van Walker (1991). Daarnaast zal ik gebruik 

maken van diverse artikelen uit de databank van digitale tijdschriften van de Universiteit Utrecht. Voor het 

vinden van de bronnen zal ik gebruik maken van de 'sneeuwbalmethode'. Zoektermen hierin zijn; Sioux, Lakota, 

Dakota, Standing Rock, indigenous peoples en/of indigenous cultures gecombineerd met één of meer van de 

volgende zoektermen; cosmology, worldview, tradition, climate crisis, antropocene, climate change, ecology en 

ecological crisis en de Nederlandse vertalingen hiervan. In het geval dat een artikel gepubliceerd is in een 

tijdschrift dat zich hoofdzakelijk richt op thema's binnen mijn onderzoek, heb ik de zoektermen ook gebruikt 

om binnen de desbetreffende tijdschriftreeks te zoeken.   

Deel 2 van de studie: het analyseren van de Standing Rock casus   

Het tweede deel bestaat uit een analyse van uitspraken van de Sioux Standing Rock Tribe met betrekking tot 

hun (levensbeschouwelijke) beweegredenen tot het protest en van uitspraken en verklaringen van andere 

levensbeschouwelijke tradities die zich bij Standing Rock hebben aangesloten. Bij het bestuderen van de 

Standing Rock casus richt ik me voornamelijk op media-uitingen van de verschillende partijen. Het gaat hier om 

uitingen op internet en kunnen bestaan uit uitspraken op de eigen websites van organisaties, maar ook 

nieuwssites, blogs en beeldmateriaal van o.a. YouTube. Doordat verschillende betrokken gebruik maken van 

verschillende media verschilt het per organisatie welk materiaal er voornamelijk is gebruikt in de analyse. 

 Voor het zoeken online heb ik gebruik gemaakt van de Incognito modus  van de browser waardoor 

mijn eigen zoekgeschiedenis niet van invloed is op de gevonden resultaten. De zoektermen hiervoor betreffen: 

Christians at Standing Rock, clergy at Standing Rock, Islam and Standing Rock, Muslims and Standing Rock, Jews 

and Standing Rock, Hindus and Standing Rock, Buddhists and Standing Rock, Religious groups at Standing Rock, 

Standing Rock and Religion, Standing Rock protest. Deze termen zijn later gecombineerd met zoektermen die in 

de gevonden data naar voren zijn gekomen (souvereignty en religious freedom). Ik zal me in deze scriptie 

richten op de periode van juli 2016 tot en met december 2016. Voornamelijk in deze periode waren religieuze 

groepen actief betrokken bij het protest en veel uitingen werden gedaan in deze periode. Deze bronnen 

worden aangevuld met drie documentaires over het gehele protest die pas in 2017 zijn verschenen. Het gaat 

hier om de documentaires Awake, a Dream from Standing Rock (Dewy, Fox & Spione, 2017), Beyond Standing 

Rock (Malone, 2017) en The Seventh Generation: Youth at the Heart of Standing Roc Protests| ABC News (ABC 

News, 2017).   

 Deze bronnen zal ik analyseren door middel van de Grounded Theory zoals Clarke (2005; 2003) deze 

voorstelt. Dit betreft een postmoderne interpretatie van de in de jaren '50 ontwikkelde Grounded Theory, 

waarbij er meer nadruk ligt op complexiteit, gesitueerdheid, fragmentatie en kleine verhalen. Zelf gebruikt zij 

deze methode nu ook als een dekolonisatie/ inlandse en postkoloniale analyse methode (Clarke, verwacht). 

Juist doordat Clarke meer analyse mogelijkheden wil scheppen voor niet-eenduidige verhalen is deze methode 

geschikt voor het analyseren van dekolonisatieprocessen. Het gaat er dan immers om dat bestaande 'grote 

verhalen' doorbroken worden en er ruimte komt voor een diversiteit aan stemmen. Van deze processen is (tot 
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op zekere hoogte) sprake in de Standing Rock casus waardoor ik de Gounded Theory van Clarke (2005; 2003) 

juist geschikt acht voor mijn analyse. In deze analyse methode staat 'mapping' centraal, aan de hand waarvan 

de data bevraagd kan worden en verbanden tussen personen, organisaties, gebeurtenissen en discoursen aan 

het licht kunnen komen. Het gaat erom dat de gevonden kwalitatieve data niet geanalyseerd wordt binnen een 

bestaande theorie, maar dat er aan de hand van het in kaart brengen van alle menselijke, niet- menselijke, 

discours en andere elementen theorievorming plaatsvindt. Het gaat er om de complexiteit en vloeibaarheid 

van een situatie of discours in kaart te brengen waardoor het volgens Clarke (2005; 2003) in veel grotere mate 

overeenkomt met de messyness van de werkelijkheid. Het is in dit onderzoek dan ook geenszins het doel om 

tot een sluitende theorie of conclusie te komen.  

 Door eerst een situational map op te stellen wordt duidelijk welke factoren een rol spelen in de te 

onderzoeken situatie. Vervolgens worden er aan de hand van deze kaart de belangrijkste relaties tussen 

verschillende belangrijke factoren in kaart gebracht. Dit maakt het vervolgens mogelijk om een social arena 

map op te stellen waarin duidelijk wordt welke sociale groepen/ arenas een rol spelen in de situatie. Tot slot 

wordt aan de hand van de eerste twee maps een derde positional map  opgesteld waarin de verschillende 

posities ten opzichte van elkaar zichtbaar worden, maar ook de ontbrekende posities. Ik zal deze methode van 

Clarke (2005; 2003) in grote mate volgen, maar heb de social arena en positional map aangepast aan dit 

onderzoek zodat deze methode nog beter aansluit op dit specifieke onderzoek. Doordat er met deze methode 

verschillende versies van maps opgesteld worden waarin duidelijk zichtbaar is welke keuzes de onderzoeker 

heeft gemaakt biedt deze methode veel transparantie. Het is duidelijk zichtbaar op welke wijze de data 

geordend en geconstrueerd wordt. De verschillende maps zullen worden bijgevoegd waardoor het zichtbaar is 

hoe ik tot mijn uiteindelijke bevindingen ben gekomen. 

Ten slotte zal ik aan de hand van mijn bevindingen, zoals verwoord in het antwoord op de vier deelvragen van 

dit onderzoek, reflecteren op de hoofdvraag waarbij ik zal beargumenteren of en zo ja hoe,  de levens-

beschouwing van de Sioux Tribe als inlandse cultuur inderdaad als inspiratiebron kan dienen in het ontwikkelen 

van een meer leven-gecentreerd of antropokosmisch humanisme.  

1.6 OPZET 

Hoofdstuk twee zal bestaan uit een korte beschrijving van de ecologische problematiek en hoe hier op 

mondiaal niveau in het politieke domein mee omgegaan wordt. Daarbij zal er bijzondere aandacht zijn voor 

inlandse volken in dit discours. Vervolgens zal er gekeken worden naar de mogelijkheden die levens-

beschouwingen bieden in het vinden van manieren om een antwoord te bieden op de ecologische crisis. Het 

gaat dan om de manier waarop wereldbeelden van invloed zijn op de manier waarop er omgegaan wordt met 

de wereld om ons heen.  

 Hoofdstuk drie zal ingaan op de mens-aarde waarden die te vinden zijn in de humanistische 

levensbeschouwing naar aanleiding van recente pogingen binnen humanistische organisaties om nieuwe 

vormen van humanisme vorm te geven. Het lijkt er op dat de huidige invulling van het humanisme moeilijk 

verenigd kan worden met een wereld waarin er sprake is van een ecologische crisis. Om deze waarden te 

achterhalen zal ik een beeld schetsen van de ontwikkeling van het humanisme sinds de Renaissance en hoe dit 
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vorm heeft gekregen in het georganiseerde humanisme in Nederland van na de Tweede Wereldoorlog. Tevens 

zal ik hier ingaan op de kritiek op een dergelijk antropocentrisch humanisme van Henk Manschot wiens werk 

een belangrijke rol speelt in deze scriptie.   

 Het vierde hoofdstuk zal dan ingaan op de mens-aarde waarden die te vinden zijn bij de Standing Rock 

Sioux Tribe in het bijzonder, en Native Americans in het algemeen. In dit hoofdstuk zal aandacht zijn voor de 

verschillende grondpatronen die ten grondslag liggen aan de humanistische levensbeschouwing en inlandse 

levensbeschouwingen. Vanuit deze meer algemene verschillen zal ik werken naar de specifieke opvattingen van 

de Lakota Sioux met betrekking tot de aarde. In dit hoofdstuk zal tevens aandacht besteed worden aan de 

koloniale geschiedenis die van grote invloed is geweest op de stam in de afgelopen 300 jaar. In dit hoofdstuk 

wordt er een eerste aanzet gedaan tot het verkennen van mogelijke wegen voor het vormgeven van een meer 

leven-gecentreerde en duurzame vormen van humanisme.  

 Hoofdstuk vijf vormt vervolgens een aanvulling op de in hoofdstuk vier gevonden waarden en 

mogelijke richtingen. Het protest rond Standing Rock tegen de aanleg van de Dakota Access Pipeline zal in dit 

hoofdstuk centraal staan. De motieven van de Standing Rock Sioux Tribe zelf zullen geanalyseerd worden, maar 

ook die van levensbeschouwelijke groepen die zich achter het protest hebben geschaard. Op deze manier wil ik 

de gevonden richtingen aanvullen met de uitingen van de Sioux levensbeschouwing zoals deze in het protest te 

vinden is. Daarnaast zal ik onderzoeken met welke motieven andere levensbeschouwelijke tradities zich 

hebben aangesloten bij het protest. Deze motieven kunnen een verder aanvulling vormen op de gevonden 

richtingen binnen de Sioux levensbeschouwing. Het analyseren van de motieven doe ik aan de hand van de 

hierboven beschreven Grouded Theory van Clarcke (2005; 2003). Ik zal vervolgens analyseren welke aspecten 

uit deze studie een richting kunnen vormen in het vormgeven van een meer leven-gecentreerde en duurzame 

vormen van humanisme.   

 Hoofdstuk zes zal de conclusie vormen van deze studie en zal de mogelijke richtingen voor nieuwe 

vormen van humanisme, gevonden in hoofdstuk vijf, verbinden aan de stromingen binnen het Nederlandse 

humanisme. Binnen de stromingen van het Nederlands humanisme zijn namelijk wel aanknopingspunten te 

vinden voor de ontwikkeling van duurzamere vormen van humanisme. In dit hoofdstuk zal tevens met een 

kritische blik worden teruggekeken op het onderzoek en zullen er mogelijke richtingen voor vervolgonderzoek 

aangegeven worden.  
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HOOFDSTUK 2. ECOLOGISCHE CRISIS EN LEVENSBESCHOUWING 
In dit hoofdstuk zal ik mij richten op de ecologische problematiek waarop de mens moeilijk een antwoord lijkt 

te vinden. Door de relatie tussen de mens en de verschillende aspecten van de ecologische problematiek 

zichtbaar te maken wil ik duidelijk maken waarom het nodig is om te zoeken naar nieuwe vormen van 

humanisme waarin het leven, en niet langer de mens, centraal staat. In de korte beschrijving van deze 

problematiek zal ik ingaan op de complexiteit van klimaatpolitiek en de vragen die rijzen met een term als 

Antropoceen. Ik zal in dit hoofdstuk tevens ingaan op klimaatpolitiek en de rol die inlandse volken hierin spelen. 

Ik zal eindigen met een mogelijke richting voor het aangaan van de ecologische problematiek. Ik wend mij hier 

tot levensbeschouwingen omdat deze historisch gezien een grote rol gespeeld in de ontwikkeling van de 

houding van de mens ten aanzien van de aarde, en wellicht kunnen ze in de toekomst weer een rol spelen in 

het mede vormgeven van nieuwe mens- aarde verhoudingen. 

2.1 ECOLOGISCHE CRISIS 

Vaak wordt er gesproken over klimaatverandering als hét probleem van deze tijd, terwijl het in werkelijkheid 

een onderdeel van een veel grotere ecologische crisis. Hoewel het opwarmen van de aarde en de desastreuze 

gevolgen daarvan een belangrijk onderdeel vormen van de ecologische crisis zijn er meer (menselijke) 

ontwikkelingen die bijdragen aan het verwoesten van de enige, tot nu toe bekende, plek waar de mens kan 

leven (Crutzen, 2002; Zalasiewicz et al., 2010). Ondanks het feit dat klimaatverandering maar een onderdeel is 

van de ecologische crisis zal ik me wel als eerste tot deze problematiek wenden omdat hiernaar de meeste 

aandacht uitgaan in literatuur, politiek en publiek debat. Er is in grote mate consensus over de negatieve 

gevolgen van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering (Brown, 2013; Clark et al., 2016; Cook et al., 

2016; IPCC, 2014; Jamieson, 2007). In deze scriptie volg ik de heersende consensus dat klimaatverandering een 

gevolg is van menselijk handelen. In een grootschalige studie genaamd the Consensus Project (Cook et al., 

2013) hebben wetenschappers bijna 12.000 artikelen geanalyseerd waarbij zij tot de conclusie zijn gekomen 

dat 97% van de wetenschappers stelt dat de mens veroorzakers is van de klimaatverandering.
6
 De door Cook et 

al., (2013) onderzochte consensus dat de mens hoogst waarschijnlijk de meeste klimaatproblemen veroorzaakt 

wordt door Brown (2013, p. 3) als volgt duidelijk weergegeven:  

(a) the planet is heating up due to human actions, (b) the consequences of this, under business-as-usual are 

dire particularly for some of the world's poorest people in the short- to medium-term, and for most of 

humanity later in this century, (c) some people are causing this problem much more than others and those 

who are most vulnerable can do almost nothing to reduce the threat, (d) to prevent great harms, hard-to-

imagine global policy responses are required, and (e) the chance of these conclusions being wrong, although 

not 100 percent certain, is increasingly improbable. 

                                                                 
6
 Cook et al., (2013) vergeleken 11.944 studies tussen 1991 en 2011 die bovenkwamen met de zoektermen 'global climate change' en 

'climate change'. Zij onderzochten van deze artikelen de standpunten die in de samenvattingen naar voren kwam. Van de 33,6 % van de 
studies die een standpunt innam met betrekking tot de rol van de mens in klimaatverandering stelde 97,1 % dat de mens veroorzaker is 
van de klimaatverandering. 
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Klimaatverandering heeft voornamelijk te maken met de uitstoot van zogenaamde broeikasgassen zoals CO2 

en methaan (uitstoot door vee-industrie), die zorgen voor opwarming van de aarde.
7
 Deze stijging van de 

temperatuur kan verstrekkende gevolgen hebben voor al het leven op aarde. Door de verandering van het 

klimaat schuiven klimaatzones van planten- en dierensoorten op, waardoor deze ook zullen moeten 

verplaatsen. Doordat de snelheid waarmee het klimaat verandert zo hoog ligt is het maar de vraag of dieren en 

planten in staat zijn om in zo'n korte tijd met de verschuivende klimaatzone mee te verplaatsen (Davidson, 

2016, pp. 5,6: IPCC, 2014, p. 4; Zalasiewicz et al., 2010, p. 2229). Hierboven genoemde gevolgen van CO2 

uitstoot worden in veel onderzoeken echter alleen geplaatst in een tijdskader dat begint bij de industriële 

revolutie en eindigt in 2100. De gevolgen van de CO2-uistoot van de afgelopen 150 jaar zijn volgens Clark et al. 

(2016) echter van veel langere duur dan enkele mensenlevens.
8
 De keuzes die nu gemaakt worden op 

nationaal, internationaal en globaal niveau beïnvloeden niet alleen deze generatie en generaties die de onze 

opvolgen, maar hebben verstrekkende gevolgen voor de toekomst van de menselijke samenleving op veel 

langere termijn. 

 

Een ander aspect van de ecologische crisis behelst de manier waarop de mens omgaat met natuurlijke 

grondstoffen van de aarde. Het onverantwoorde gebruik van veel natuurlijke grondstoffen heeft te maken met 

de explosieve bevolkingsgroei van de afgelopen tweehonderd jaar. In deze periode is de bevolking van één naar 

zeven miljard mensen nu, en waarschijnlijk  negen miljard in 2050 (Hite & Seitz, 2014; Zalasiewicz et al., 2010, 

p. 2229). Tot op heden ging deze bevolkingsgroei gepaard met een toename in het gebruik van fossiele 

brandstoffen. Dit zal naar verwachting de komende jaren ook nog het geval zal zijn waardoor de negatieve 

impact van het gebruik hiervan in de nabije toekomst nog niet zal verminderen (Hite & Seitz, 2014; Zalasiewicz 

et al., 2010, p. 2229). Een groeiende wereldbevolking behoeft ook meer voedsel terwijl onder ander het 

grootschalige gebruik van monocultuur binnen de landbouw zorgt voor het verdwijnen van vruchtbare grond 

(Panagos et al., 2016). Door het reeds veranderende klimaat en het toenemende extreme weer gaan er daarbij 

nu al veel oogsten verloren (Hite & Seitz, 2014; IPCC, 2014). Daarnaast worden regenwouden in hoog tempo 

gekapt waardoor er CO2 vrijkomt, de bodem erodeert en er planten en dieren soorten verdwijnen. Ook de 

watermassa wordt door de mens zeer sterk beïnvloed door onder andere de bouw van dammen en de hoge 

mate van zoetwater verbruik door de mens (Crutzen, 2002, p. 23). 

 

Op basis van het bovenstaande zijn Paul Crutzen, Nederlands geoloog en Nobelprijswinnaar, en 

medeonderzoekers er toe gekomen de periode van na de industriële revolutie het Antropoceen te noemen 

(Crutzen, 2002; Zalasiewicz, 2010). Zij willen hiermee een nieuw geologisch tijdvak aanduiden dat gekenmerkt 

wordt door een grote (vernietigende) kracht van de mens op de aarde en al het leven daarop (Zalasiewicz et al., 

2010, p. 2228). Al eerder in de geschiedenis werd er gepleit voor geologische aanduidingen die erop gericht 

                                                                 
7
 In 1750, Het jaar dat gezien wordt als pre‐industriële nullijn, betrof dit 280 Deeltjes per miljoen deeltjes (ppm), In maart 2016 

Overschreed de CO2 Concentratie de 400 ppm: de hoogste concentratie in tenminste 3 Miljoen jaar (Vaughan, 2006). 
8
 De CO2-deeltjes die nu worden uitgestoten zullen nog tot tienduizenden jaren in de atmosfeer blijven. Dit betekent dat na het jaar 2100 

er nog steeds sprake zal zijn van temperatuurstijging en van een stijging van het zeewaterniveau door het smelten van de poolkappen 
(Clark et al., 2016). 
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waren om de menselijk invloed op de aarde aan te geven. Deze werden echter van de hand gedaan omdat men 

toen nog onder de indruk was dat de mens niet zoveel invloed op de aarde kon hebben. (Zalasiewiz, 2010, p. 

2228). Rond 2000 begon het echter bij mensen te dagen dat de gevolgen van menselijk handelen en menselijke 

ontwikkelingen haast wel te vergelijken waren met grote gebeurtenissen in het geologische verleden zoals 

meteorietinslagen, buitengewone vulkaanuitbarstingen en het botsen van aardplaten. De term Antropoceen 

met de verwijzing naar de menselijke invloed op de aarde bleek daarmee toch een passende naam voor het 

huidige tijdperk. Het identificeren van dit nieuwe tijdperk als het Antropoceen brengt echter ook vragen met 

zich mee. De mens is immers maar een puntje op de tijdschaal van de aarde en nu wordt er een geologisch 

tijdvlak naar dit 'stipje' genoemd. Hoe verhoudt dit zich tot elkaar? En wat betekent het voor de mens om in 

een tijdperk te leven dat vernoemt is naar zijn eigen (vernietigende) effect op de aarde? Het lijkt erop dat de 

mens verantwoordelijkheid moet gaan nemen voor zijn omgeving en zich bewust moet gaan worden van het 

idee hij zijn eigen wereld vormgeeft (Raffnsoe, 2016, p. 4). Daarbij komt dat het overigens niet alleen zo is dat 

de mens van invloed is op de aarde, maar dat de mens in zijn diverse verscheidenheid ook door de wereld, zijn 

fysieke omgeving, gevormd wordt.  Bij het Antropoceen  en het idee dat de mens nu van invloed is op alle 

natuurlijke processen moet de kanttekening geplaatst worden dat verschillende volken over de wereld 

natuurlijk een verschillende invloed hebben in vorm en omvang. Verschillende samenlevingen hebben een 

ander voetafdruk op de aarde. De voetafdruk van een persoon of samenleving op de aarde betreft de 

verbruikte grondstoffen van deze persoon of samenleving. Het zijn in dit geval met name Westerse landen die 

nu de grootste voetafdruk hebben, maar veel ontwikkelende landen volgen nu het Westerse voorbeeld en 

ontwikkelen zich op eenzelfde manier. In die zin zijn ontwikkelingslanden en ontwikkelende landen de landen 

die in de toekomst nog weer een grotere impact op de aarde kunnen hebben. Inlandse volken kunnen hier een 

uitzondering op vormen.  

 Het is echter niet zo dat het Antropoceen de mens enkel met vragen opscheept. Het idee van het 

Antropoceen geeft de mens ook richting. Door iets (complexe ecologische problematiek) een naam te geven, 

ontstaat het idee dat we er richting aan kunnen geven (Ten Bos, 2017, p. 49). Het Antropoceen vereist volgens 

denker des vaderlands René Ten Bos een nieuw soort denken dat zich juist richt op de complexiteit, interacties, 

netwerken, dynamische systemen en feedback loops (Ten Bos, 2017, p. 49 nadruk in tekst). Denken over de 

ecologische crisis in termen van het Antropoceen maakt het volgen Ten Bos voor de mens mogelijk om te 

zoeken naar verantwoordelijkheid en manieren om zijn invloed ten goede te wenden. In dit kader vormt 

klimaatpolitiek één van die domeinen waarop er op globaal niveau nagedacht wordt over deze 

verantwoordelijkheid en de manieren waarop de globale gemeenschap hier mee om kan gaan. 

2.2 KLIMAAT POLITIEK 

Hoewel klimaatverandering een onderdeel is van de ecologische crisis, wordt hierover het vaakst gesproken in 

het publieke debat en de politieke sfeer. Klimaatpolitiek gaat op globaal niveau over de vraag hoe de globale 

gemeenschap met elkaar de aarde kan behouden en om kan gaan met de klimaatveranderingen. Door op 

macroniveau naar oplossingen te zoeken kan dit op veel grotere schaal gebeuren, maar stuit men ook op 

vertragende politieke complexiteit (Roberts & Parks, 2007, p. 194). Daarnaast zijn er verschillende opvattingen 
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over de vraag wat rechtvaardige maatregelen zijn en wie bepaalt hoe het discours eruit ziet waarbinnen er 

gesproken wordt over de klimaatproblematiek (Brown,2012; Jamieson, 2007; Powless, 2012: Roberts & Parks, 

2007). Het zijn de simpele en voor de hand liggende vragen die juist de moeilijke kwesties vormen als het gaat 

om mondiale klimaatpolitiek. Wie is er verantwoordelijk voor klimaatverandering? Wat zijn de verschillende 

manieren waarop er rekening gehouden kan worden met verantwoordelijkheid en wie geeft voorkeur aan 

welke manier? Wat zijn de implicaties van het aankaarten van globale ongelijkheid als het gaat om de 

verantwoordelijkheid voor het klimaat? Hoe kan de globalisering van economische productie geïncorporeerd 

worden in een rechtvaardige klimaatovereenkomst? Deze vragen zijn volgens Roberts en Parks (2007) 

verweven met een verdeling van de wereld in het globale Noorden en het globale Zuiden
9
 waarbij arme en rijke 

landen verschillend kijken naar wat een eerlijke manier is van het aanpakken van de klimaatproblematiek 

(Roberts & Parks, 2007, p. 194). Daarbij komt ook dat rijke Westerse landen tot op heden bepaald hebben 

welke argumenten en stemmen toegelaten worden in het discours van klimaatpolitiek (Powless, 2012; Roberts 

& Parks, 2007). Op abstracter niveau kunnen we stellen dat het hier gaat om de vraag hoe de mens zich op 

globaal niveau tot de aarde moet verhouden en welke waarden daarin van belang zijn.  

Arme landen stellen dat zij oneerlijk lijden onder de uitstoot van rijkere landen of dat zij nu ook het recht 

hebben om zich 'goedkoop' economisch te ontwikkelen met het gebruik van fossiele brandstoffen omdat rijke 

landen dat in het verleden ook hebben gedaan (Roberts & Parks, 2007).  Het zijn deze landen die oplossingen 

voorstellen als per capita of historical responsibility. Het eerste principe is gericht op een maximum uitstoot per 

individu waardoor dit eerlijk verdeeld wordt. Het andere principe berust op het idee dat de vervuiler betaald 

waarbij er historisch bepaald wordt hoeveel elk land heeft bijgedragen aan de CO2 uitstoot. Rijkere landen 

stellen dat, als zij globale economische groei en financiële stabiliteit in stand moeten houden, het niet eerlijk is 

om van hen te vragen  om op korte termijn scherp te verminderen in CO2-uitstoot. De oplossingen die zij 

aandragen zijn bijvoorbeeld grandfathering en de carbon intensity approach. Deze zijn gericht op het 

reduceren van de uitstoot van CO2 ten opzichten van een nullijn of in een combinatie met economische groei. 

Economische groei veilig stellen heeft hierin voorrang op het verminderen van CO2-uitstoot. Olie-exporterende 

landen willen graag een tegemoetkoming zien doordat zij een grote bron van inkomsten kwijtraken terwijl 

eilandstaten pleiten voor het ernstig verminderen van uitstoot omdat hun leefgebied acuut bedreigd wordt 

door de stijgende temperatuur en het stijgende zeewater. "In short, we live in a morally ambiguous world were 

social understandings of fairness are 'configurational', depending on countries' position in the global hierarchy 

of economic en political structure" (Roberts & Parks, 2007, p. 195). De schuldvraag wordt daarbij bemoeilijkt 

door handelssystemen waarbij het globale Zuiden goedkope grondstoffen, vaak op milieubelastende manier 

gewonnen, levert aan het Noorden dat deze grondstoffen gebruikt voor het produceren van producten meer 

hogere economische waarde (Machado et al., 2001; Muradian et al., 2002; Princen et al., 2002). De grootste 

belasting van het milieu is daarmee volgens Roberts en Parks (2007, p. 198) verplaatst naar het globale Zuiden 

                                                                 
9
 De Noord- Zuid verdeling is er een die voornamelijk op basis van sociaal- economische en politieke verschillen gemaakt wordt.  Het 

Globale Noorden bestaat uit de V.S., Canada, west Europa, ontwikkelde landen in Azië, Australië en Nieuw Zeeland. Het Globale Zuiden 
bestaat uit Afrika, Latijns Amerika, ontwikkelingslanden in Azië en het Midden Oosten.  
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waar vandaan het Noorden de goederen importeert, die daardoor milieubewuster lijkt, maar in werkelijkheid 

het ongelijke systeem in stand houdt en arme landen de last laat dragen van milieuvervuiling.   

2.2.1 INLANDSE VOLKEN EN KLIMAATPOLITIEK 
Tot de armste en meest kwetsbare volken op de aarde behoren ook de inlandse volken wereldwijd. Zij hebben 

net als arme landen weinig invloed op de uitstoot van broeikasgassen, maar worden wel het zwaarst getroffen 

in de gevolgen. Doordat deze volken vaak niet gehoord worden door overheden hebben deze volken zich 

internationaal sterk georganiseerd en vormen nu een van de meest betrokken niet gouvernementele actoren in 

de worsteling om de klimaatverandering tot een halt te brengen (Powless, 2012, p. 412). Hoewel inlandse 

volken wereldwijd divers zijn, delen zij tot op de dag van vandaag een geschiedenis van kolonialisme en onder-

drukking. Zij zijn in die zin, sinds het moment van kolonisatie, object geweest in de Westerse geschiedenis en 

hebben zich gedwongen moeten aanpassen aan de kolonisten. Daarbij zijn zij ook een van de grootste 

slachtoffers van de ecologische crisis.  

 Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw hebben veel inlandse volken zich in toenemende mate 

georganiseerd en zijn zij meer politiek actief geworden (Nagel, 2014). Het doel van deze organisaties was en is 

nog steeds om een meer soevereine status te krijgen en om op te kunnen komen voor hun rechten. Zo is er 

door de organisatie van inlandse volken in 1987 een commissie binnen de VN opgericht die zich specifiek 

bezighoudt met de rechten van inlandse volken. Deze commissie publiceerde in 2007 de UN Declaration on the 

Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) waarin een nieuwe standaard voor rechten van inlandse volken werd 

vast gelegd. Volgens Powless (2012) is het doel daarbij niet alleen te zorgen dat inlandse volken een soevereine 

entiteiten worden waarmee overheden rekening dienen te houden, maar dat zij ook het huidige politieke 

systeem willen uitdagen en hervormen. Veel van deze volken hebben hele andere opvattingen over de manier 

waarop het politieke systeem georganiseerd zou moeten zijn. Met het verkrijgen van een meer gelijkwaardige 

status in vergelijking tot natiestaten, vechten inlandse volken ook tegen het Westerse liberalisme en 

individualisme waarop dat systeem gebouwd is.  

...it challenges this very 'rights' regime and discourse, which was seen as based on a Western liberal and 

individualist sense of society and rights, and thus anathema to subaltern views of community and 

responsibility (Powless, 2012, p. 416).  

Veelal zijn hun ideeën meer verbonden met hun lokale plek op de aarde. Dit betekent volgens Powless (2012, 

p. 416) vaak ook dat zij andere opvatting hebben over wat moreel juist is. Deze waarden staan tegenover meer 

Eurocentrische waarden die nu als de norm gelden. Juist omdat inlandse volken andere opvattingen hebben 

over 'gemeenschap' en 'verantwoordelijkheid' en een geheel ander visie hebben op het omgaan met de aarde 

en natuur komen nationale en internationale organisaties van inlandse volken, zoals de Global Indigenous 

Movement (GIM) en International Indigenous Climate Movement (IICM), met oplossingen die zeer verschillend 

zijn van de heersende opvattingen over de klimaatcrisis (Powless, 2012, p. 418). Binnen de inlandse volken 

bestaat het besef dat een veel grotere terugdringing van de uitstoot van broeikasgassen nodig is. Daarbij 

leggen zij een grote nadruk op een spirituele, niet- materialistische en niet- commerciële relatie met de aarde 

(idem). Er is een duidelijk verschil waar te nemen in opvattingen over politieke organisatie en oplossingen voor 
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de problematiek van de ecologische crisis tussen inlandse volken en het Westen dat momenteel het debat 

domineert. Het Westen bepaalt op dit moment de spelregels binnen de klimaatpolitiek en is bepalend in de 

manier waarop er betekenis wordt gegeven aan de problematiek. Doordat deze Westerse spelregels lange tijd 

als de norm zijn beschouwd is er geen ruimte geweest voor andere visies op de klimaatpolitiek en ecologische 

problematiek. Het zoeken naar oplossingen voor de ecologische crisis en klimaatveranderingen binnen een 

Westers gedomineerd denkkader lijkt tegen zijn grenzen aan te zijn gelopen. Wellicht is het interessant om nu 

vanuit een ander perspectief over oplossingen na te denken. Inlandse volken hebben een geheel andere blik op 

de problematiek en de oplossingen daarvoor en kunnen daarmee een interessant perspectief vormen.  

Hoewel er consensus is over de negatieve invloed van de mens op de aarde, lijkt het een enorme uitdaging om 

op globaal niveau met elkaar tot een koers, richting of strategie te komen. Wellicht bieden 

levensbeschouwingen hier een minder politiek geladen mogelijkheid voor (Grim & Tucker, 2001; Grim & 

Tucker, 2014; Paus Franciscus, 2015). Doordat de houding binnen samenlevingen ten aanzien van de aarde en 

de omgeving mede vormgegeven zijn door dominante levensbeschouwingen binnen die samenlevingen bieden 

deze wellicht ook de mogelijkheid voor een nieuwe meer duurzame verhouding tussen de mens en de aarde 

(Grim & Tucker, 2001; Grim & Tucker, 2014; O'Brian, Bohannon & Bauman, 2011; White, 1967). 

2.3 LEVENSBESCHOUWING EN DE ECOLOGISCHE CRISIS 

Het is inmiddels duidelijk dat de invloed van de mens op de aarde van dusdanige proportie is dat de mens zich 

hierop moet gaan bezinnen. Dat deze invloed voornamelijk negatief uitpakt kan teruggeleid worden tot de 

manier waarop mensen zich door de geschiedenis heen verhouden hebben tot de natuur (Bauman, 2017; 

Ghosh, 2016; Grim & Tucker, 2001; Grim & Tucker, 2014; Manschot, 2016; Manschot & Suransky, 2014; 

O'Brian, Bohannon & Bauman, 2011; White, 1967). Hoe de mens zich door de geschiedenis heen verhouden 

heeft tot de natuur is in grote mate beïnvloed door hun levensbeschouwingen. Doordat levensbeschouwingen 

een grote invloed kunnen hebben op de manier waarop mensen zich verhouden tot de natuur, bieden zij 

wellicht ook mogelijkheden voor het vinden van oplossingen voor de ecologische crisis. Doordat religieuze 

tradities een rijke geschiedenis hebben in het vormgeven aan de verhouding tussen de mens en de aarde door 

middel van rituelen, symboolsystemen en ethiek zijn zij volgens Grim en Tucker (2014; 2001) wellicht bij uitstek 

het middel dat ingezet kan worden om een verandering op gang te brengen in de manier waarop de moderne 

mens zich verhoudt tot de natuur (Grim & Tucker, 2014, p. 26; Grim & Tucker, 2001, p. xv; White, 1967, p. 5). 

It is also a moral and spiritual crisis which, in order to be addressed, will require broader philosophical and 

religious understandings of ourselves as creatures of nature, embedded in life cycles and dependent upon 

ecosystems. Religions, thus, need to be re-examined in light of the current environmental crisis (Grim & Tucker, 

2001, p. xv).  

Als we kijken naar de mogelijkheden die levensbeschouwingen kunnen bieden in het ontwikkelen van een 

meer duurzame mens- aarde verhouding, als basishouding waar vanuit er verder gezocht kan worden naar 

oplossingen, zijn twee termen van Grim en Tucker (2014) interessant. Zij gebruiken de termen relgious 

ecologies en religious cosmologies. Religious ecologies betreffen de manier waarop religies zich in relatie tot 
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hun locale ecologie ontwikkeld hebben waarbij de natuur religie gevormd heeft, maar religie ook de manier 

gevormd heeft waarop er naar de natuur gekeken wordt (2014, p. 2). Religious cosmologies zijn naratieven 

over de oorsprong en het ontvouwen van het universum. Deze twee concepten worden door Grim en Tucker 

(2014, p. 35) als volgt samengebracht: 

 

Religious ecologies are was of orienting and grounding whereby humans, acknowledge the limitations of 

phenomenal reality and the suffering inherent in life, undertake specific practices of nurturing and 

transforming self and community in a particular cosmological context that regards nature as inherently 

valuable.  

 

Doormiddel van deze concepten laten Grim en Tucker (2014) de kracht van religies zien als het gaat om de 

manier waarop wereldbeelden ons handelen en attitudes bepalen. Daarbij komt volgens hen dat religies een 

rijke traditie kennen van symbool systemen, ethische lessen en rituele praktijken en op die manier een rijke 

ervaring hebben in  het articuleren en oriënteren van de mens- aarde relatie (Grim & Tucker, 2014, p. 26). 

Binnen religies wordt al eeuwen vormgegeven aan de mens- aarde verhouding en is daarmee wellicht het 

aangewezen 'middel' dat kan bijdragen aan een wereldbeeld waarin de mens zich op een andere manier tot de 

natuur gaat verhouden dan tot dusver grotendeels het geval is geweest. 

 

De verbinding tussen levensbeschouwing en ecologie is niet nieuw. Dit werd al in 1967 aangekaart door 

historicus Lynn White Jr. in zijn artikel The historical roots of our ecological crisis (White, 1967). Dit artikel 

wordt door veel onderzoekers als de basis beschouwd voor het onderzoeksveld van religie en ecologie 

(Davidson, z.d.; Davidson, 2016; Grim & Tucker, 2014; Manschot & Suransky, 2014; LeVasseur & Peterson, 

2017; Whitney, 2015). White stelt dat "What people do about their ecology depends on what they think about 

themselves in relation to things around them. Human ecology is deeply conditioned by beliefs about our nature 

and destiny--that is, by religion" (White, 1967, p. 3). In dit geval betekende dit dat men gedreven werd door het 

christelijke idee dat de mens geschapen is in Gods gelijkenis en bij de Schepping de heerschappij over de aarde 

toegezegd heeft gekregen. Voor de middeleeuwen waren paganistische animistische levensbeschouwingen 

dominant in Europa waarbij elk natuurlijk element een eigen beschermgeest had die tevreden gestemd moest 

worden. Dit betekende dat men niet zomaar een boom kon omhakken of een beek kon indammen, maar dat 

men eerst de geest tevreden moest stellen. Met het verdwijnen van dit paganisme en het opkomen van het 

christendom is er volgens White (1967, p. 4) een houding van onverschilligheid ten aanzien van de natuur 

ontstaan. Daarnaast heeft de wetenschap in het Westen een geschiedenis die gekenmerkt wordt door 

natuurlijke theologie (White, 1967, pp. 4-5), waarin wetenschappers door de natuur te bestuderen Gods 

Schepping wilden leren kennen, om deze vervolgens zo goed mogelijk te kunnen 'hoeden' zoals God de mens 

had opgedragen (White, 1967). Hoewel hij stelt dat de ecologische crisis ten dele ontstaan is door het 

christelijke idee dat de mens er is om over de aarde te heersen (rentmeesterschap), zag White ook 

mogelijkheden in levensbeschouwingen als mogelijk antwoord op deze crisis (White, 1967, p. 5).  
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What we do about ecology depends on our ideas of the man-nature relationship. More science and more 

technology are not going to get us out of the present ecologic crisis until we find a new religion, or rethink 

our old one.  

 

Levensbeschouwingen kunnen op meerdere manieren interessant zijn als 'middel' tot duurzamere 

samenlevingen. Levensbeschouwingen bieden narratieven voor mensen en hun lokale omgeving en plaatsen 

het menselijke leven binnen een grotere kosmologie. Deze narratieven en kosmologieën kunnen zo ingevuld en 

vormgegeven worden dat deze een duurzamere relatie tussen de mens en de aarde kunnen cultiveren in plaats 

van dat zij bijvoorbeeld de mens het idee geven dat hij er is om over de wereld te heersen, en daarmee uit te 

buiten. Levensbeschouwingen kennen tevens een lange geschiedenis en een uitgebreid repertoire aan rituelen, 

symboliek en ethiek die zorgen voor een doorleefde levensbeschouwing die verbonden is met het aardse. Er 

kunnen echter ook vraagtekens geplaatst worden bij het idee van levensbeschouwingen als middel tot een 

duurzamere globale samenleving. Juist doordat filosofische en levensbeschouwelijke ethiek zich ontwikkeld en 

gevormd heeft in een tijd vóór het internet, globalisering, de vorming van een planetaire/ globale 

gemeenschap, voor de mogelijkheid om de aarde vanuit de ruimte te bezien als en voor de grootschalige 

klimaatproblematiek, is het van belang nu te gaan kijken hoe een ethiek eruit moet gaan zien die deze 

ontwikkelingen wel meeneemt stellen onder andere O'Brian, Bohannon en Bauman (2011, p. 7-8). 

Levensbeschouwingen spelen daarin voor hen wel een belangrijke rol, maar zij benadrukken wel dat deze 

tradities altijd gericht zijn geweest op samenlevingen met beperkte grootte en zich nooit hebben bezig hoeven 

houden met het idee van een mondiale samenleving. Voor het eerst in de geschiedenis is er nu wel sprake van 

een mondiale samenleving door ontwikkelingen van globalisering en dat vraagt om nieuwe 

levensbeschouwelijke en filosofische ethieken die ingericht zijn op een globaliserende wereld. Het gaat om een 

ethiek die zowel het lokale als het globale omvat.  

 Deze verbinding komt in deze scriptie terug doordat er naar twee lokale levensbeschouwingen 

gekeken wordt; namelijk het Nederlands humanisme en de levensbeschouwing van de Standing Rock Sioux 

Tribe in Noord en Zuid Dakota in de Verenigde Staten. Het globale aspect wordt gevormd door de vergelijking 

tussen de twee levensbeschouwingen en het onderzoek naar de manier waarop de één een inspiratiebron kan 

bieden voor de ander. De mogelijk bruikbare aspecten in de levensbeschouwing van de Sioux Tribe voor het 

Nederlands humanisme zullen zo aangepast moeten worden dat de zinvol zijn in de Nederlandse context en 

niet blindelings overgenomen moeten worden. Daarbij moeten de globale ontwikkelingen in ogenschouw 

gehouden worden. 
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HOOFDSTUK 3. MENS- AARDE VERHOUDING BINNEN HET HUMANISME 
In dit hoofdstuk zal ik een korte weergave geven van de ontwikkelingsgeschiedenis van het humanisme en de 

humanistische stromingen in het georganiseerde Nederlandse humanisme. Door historisch ontwikkelde  mens-

aarde opvattingen binnen humanistische stromingen zichtbaar te maken wordt duidelijk waar de knelpunten 

liggen binnen het moderne humanisme ten aanzien van de ecologische problematiek. Daarnaast worden ook 

mogelijkheden zichtbaar voor eventuele richtingen naar leven-gecentreerde vormen van humanisme. Dit 

hoofdstuk wil ik beginnen met het weergeven van recente  debatten en verschuivingen binnen Nederlandse en 

internationale humanistische organisaties die betrekking hebben op de pogingen tot het vormgeven van een 

meer duurzame vormen van humanisme.  Dat vormt het startpunt voor het verkennen van opvattingen over de 

centrale mens-aarde waarden binnen het humanisme en de vraag of deze wellicht toe zijn aan revisie. Via de 

Renaissance, het Verlichtingshumanisme en het georganiseerd humanisme in Nederland zal ik de 

cultuurhistorische ontwikkeling weergeven van de mens-aarde waarden binnen het humanisme. Dit hoofdstuk 

is erop gericht om aan de ene kant problematische waarden ten aanzien van de ecologische crisis binnen het 

humanisme zichtbaar te maken. Aan de andere kant worden ook mogelijkheden en bruikbare waarden en 

stromingen zichtbaar voor de transitie naar mogelijke nieuwe vormen van humanisme. 

3.1 RECENTE ZOEKTOCHTEN NAAR NIEUWE VORMEN VAN HUMANISME 

Bij het de invulling van het modern humanisme worden inmiddels vraagtekens geplaatst. Zo heerst er binnen 

een aantal grote humanistische organisaties het gevoel dat het huidige humanisme wellicht niet meer 

toereikend is voor een in sterke mate geglobaliseerde wereld die tevens in een ecologische crisis verkeert 

(Humanistisch Verbond, z.d.
2
; UNESCO, 2014). Ik zal hier ingaan op de ontwikkelingen op dit gebied binnen het 

Humanistisch Verbond in Nederland en die van UNESCO op internationaal niveau. Beide organisaties plaatsen 

vraagtekens bij (een aantal)  antropogene normen en waarden binnen het humanisme. In het vorige hoofdstuk 

werd duidelijk hoe de aarde in een ecologische crisis verkeert en dat de mens hier hoogst waarschijnlijk een 

groot aandeel in heeft gehad. Het Humanistisch Verbond en UNESCO erkennen deze situatie en ondervinden 

problemen in het verbinden van hun humanistische grondslag met de ecologische problematiek. Het lijkt zo te 

zijn dat humanistische normen en waarden moeilijk te verbinden zijn met het bieden van een antwoord op de 

ecologische crisis. Door te laten zien waar deze organisaties tegen aanlopen en hoe zij hier antwoorden op 

proberen te formuleren wil ik laten zien waar er knelpunten zitten in de humanistische levensbeschouwing, 

hoe deze knelpunten cultureel-historisch ontstaan zijn en hoe deze vorm krijgen binnen stromingen van het 

Nederlands humanisme zal ik daarna uitwerken. 

In Nederland was het Humanistisch Verbond in 2017 bezig met het vormgeven van haar komende 

meerjarenplan. In dit plan onder de titel 'Vrij en Menswaardig' willen zij meer aandacht besteden aan de relatie 

tussen de mens en de aarde, omdat er binnen de organisatie het idee heerst dat het nodig is om meer 

aandacht aan de mens- aarde relatie en duurzaamheid te besteden (Humanistisch Verbond
2
, z.d.). 
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Ook in het humanisme zijn de bevochten waarden van vrijheid, zelfbeschikking en gelijkwaardigheid vaak 

doorgeschoten in het reduceren van alle waarde tot het autonome individu. Hierbij zijn waarden uit beeld 

geraakt, die het individu overstijgen, zoals verbondenheid met elkaar, met de aarde en met generaties na 

ons. Bewustzijn van deze verbondenheid is essentieel om te komen tot een duurzame samenleving.  

Het HV kiest daarom voor herstel van haar kernwaarden. Het bevordert nu een duurzame, verbonden 

levensstijl. Het stelt vragen bij bedreigingen van onze kernwaarden en bij ongewenste ontwikkelingen. 

Bij het bovenstaande wordt gesteld dat er reflectie nodig is op het humanistische wereldbeeld binnen het 

Humanistisch Verbond. In dit wereldbeeld wordt de natuur, dat sinds Descartes als object gezien wordt, gezien 

als iets dat beheerst en naar de hand gezet kan worden voor menselijk gewin. Vooral sinds de jaren zeventig 

zijn humanisten wat doorgeslagen in vooruitgangsoptimisme, een blind vertrouwen in de wetenschap en een 

onafhankelijk mensbeeld (Humanistisch Verbond
2
, z.d.). "Globaal gezegd: onze sociale en biologische omgeving 

werden ondergewaardeerd, in de Westerse tijdgeest en mede in ons humanisme. Dat vraagt nu bijstelling" 

(Humanistisch Verbond
2
, z.d.).  De aanleiding voor deze herbezinning op de humanistische kernwaarden van 

het Humanistisch Verbond is meervoudig. Aan de ene kant is er vanuit de leden vraag naar actie en 

bezorgdheid over de urgentie van de klimaatproblematiek, aan de andere kant wordt er een gevoel van 

urgentie omtrent de klimaatproblematiek gesignaleerd in de politiek en de samenleving. Daarbij wijzen 

wetenschappelijke studies in steeds grotere mate uit dat het waarschijnlijk de mens is die verantwoordelijk is 

voor deze klimaatproblematiek (Humanistisch Verbond, 2017). In het rapport wordt er geconcludeerd dat het 

mensbeeld, het maatschappijbeeld en het wereldbeeld binnen het humanisme van het Humanistisch Verbond 

aan verandering toe is. Het is belangrijk dat de mens weer als klein onderdeel van het grote project gezien 

wordt, dat de aarde als kwetsbare niet onuitputtelijke bron van natuurlijke grondstoffen gezien wordt en dat 

het humanisme zich meer maatschappijkritisch mag opstellen (Humanistisch Verbond, 2017). Aan de hand van 

de opgestelde resolutie voor het nieuwe meerjarenplan wil het Humanistisch Verbond het Platform Aarde 

oprichten waarmee zij wil stimuleren tot discussie over dit thema en wil middels die weg cursussen aanbieden 

zoals ecohumanisme. Hoewel er wel een groeiende aandacht is voor de relatie tussen de mens en de aarde is 

het in het plan van het Humanistisch Verbond wel duidelijk dat duurzaamheid niet de kern zal vormen. Het 

Platform Aarde kan een goed begin vormen, maar binnen het Humanistisch Verbond is het gesprek nog gaande 

over de mate waarin deze zich moet gaan inzetten voor een meer ecologisch vormgegeven humanisme.   

Op internationaal gebied zien we dat nieuwe vormen van humanisme verkend worden waarbij er gezocht 

wordt naar een minder mensgecentreerd, en meer duurzaam humanisme. Sinds 2009, met de aanstelling van 

Irina Bokova als directeur generaal, is de UNESCO bezig met het vormgeven van nieuwe vormen van 

humanisme voor de 21e eeuw, waarbij duurzaamheid en aandacht voor diversiteit centraal staan (UNESCO, 

2014, p. 6).
10

  

                                                                 
10

 De United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) gebruikt de werkterreinen onderwijs, wetenschap, cultuur 

en communicatie om de doelstellingen van de Verenigde Naties te realiseren, namelijk de ontwikkeling van universele waarden en 
verbetering van de leefomstandigheden van alle mensen ter wereld (UNESCO, z.d.). 
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The greatest challenge is to lead the world into a new era of peace and humanism, to create more inclusive, 

just, and equitable societies through sustainable economic and social development, based on science, 

innovation and new technologies that will serve mankind and will preserve the environment.  

Met Iriana Bokova is de UNESCO een nieuwe weg ingeslagen door te willen bezinnen op de vraag hoe het 

humanisme van de 21e eeuw eruit moet gaan zien. "Humanism was instrumental in the building of nations; it 

must now accompany the building of the planet as one planet for a diverse humanity" (UNESCO, 2014, p. 2). 

Omdat UNESCO, als onderdeel van de VN, een internationale en globale organisatie is, is het volgens Bokova bij 

uitstek een organisatie waarin de aanwezige diversiteit in de organisatie gebruikt kan worden voor het 

vormgeven van een nieuwe visie.  

...as an intellectual organization, UNESCO- the "conscience of humanity" in the powerful words of 

Jawaharlal Nehru, a great citizen of the world- must take the lead in humanist thinking in the international 

community" (UNESCO, 2014, p. 8).  

In het vormgeven van dit nieuwe humanisme hecht Bokova groot belang aan diversiteit en zoekt dan ook 

inbreng van mensen met diverse achtergronden en ideeën. De UNESCO Courier van 2011 staat naar aanleiding 

hiervan volledig in het teken van diverse ideeën voor een humanisme voor de 21e eeuw. Hierin komen diverse 

visies naar voren met betrekking tot diversiteit en duurzaamheid. Interessante auteurs in het kader van 

duurzaamheid in de Courier zijn Ji (2011), Buarque (2011) en Seth (2011). Ji (2011) stelt dat er meer gezocht 

moet worde naar een balans tussen de mens en de natuur, en dat er niet langer een duidelijke nadruk op de 

mens moet liggen binnen het humanisme van UNESCO. Een andere invulling komt van Buarque (2011) die 

zeven pilaren formuleert die gebaseerd zijn op het kernwoord van het nieuwe humanisme, 'duurzaamheid'.
11

 

Hij stelt dat respect voor culturele diversiteit, zorg voor het milieu en het zoeken naar gebalanceerde productie 

en technische vooruitgang van groot belang zijn. De derde richting is van Seth (2011). Hij problematiseert de 

kernwaarde van het humanisme dat mensen een universele rationaliteit delen en op basis daarvan respect en 

gelijke behandeling verdienen. Deze rede is volgens hem echter de rationaliteit van het Renaissance en 

Verlichtings Europa en is daarmee een uitvloeisel van een lokale traditie. Te stellen dat deze rede universeel is, 

gaat volgens Seth voorbij aan de historische en lokale contexten die vormend zijn geweest voor deze 

'universele rede'. De toekomst van het humanisme ligt volgens hem juist in het accepteren van verschillende 

morele opvattingen en het loslaten van het idee van één gemeenschappelijke menselijke rede (Seth, 2011, p. 

9). Dit sluit aan bij het idee van Henk Manschot dat het noodzakelijk is dat mensen zich weer verbinden met 

hun lokale plek en hier zorg voor gaan dragen, en dat de diversiteit die hierdoor ontstaat gewaardeerd en 

gekoesterd wordt (Manschot, 2016). 

In de zoektocht van beide organisaties wordt duidelijk dat er gezocht wordt naar een meer gebalanceerde 

verhouding tussen de mens en de natuur maar ook naar waardering voor culturele diversiteit. In het verleden 

heeft er een te grote nadruk gelegen op de mens en de menselijke potentie en vooruitgang. Er wordt gesteld 

                                                                 
11

 Deze bestaan uit het 1) het promoten van planetaire ethiek, 2) het respecteren van culturele diversiteit, 3) zorg dragen voor het milieu, 

4) het garanderen van gelijke kansen, 5) het promoten van gebalanceerde productie, 6) integratie door educatie en tot slot 7) een ethisch 
technische moderniteit (Buarque, 2011, pp. 41- 42). 
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dat het mensbeeld, het maatschappijbeeld en het wereldbeeld toe zijn aan revisie. De mens moet meer in 

relatie tot het grotere natuurlijke geheel gezien worden. Binnen humanistische organisaties is er dus vraag naar 

verandering binnen het mensgecentreerde humanisme. Voordat ik mij verder ga richten op mogelijke 

handreikingen hiertoe vanuit de inlandse levensbeschouwing van de Sioux zal ik eerst nader het mens- aarde 

beeld binnen het humanisme toelichten en hoe dit zich door de geschiedenis heen ontwikkeld heeft.  

3.2 HISTORISCHE ONTWIKKELING 

Naar aanleiding van het gevoel van urgentie met betrekking tot klimaatproblematiek en de grotere mate van 

consensus over het idee dat de mens verantwoordelijk is voor de ecologische crisis wordt binnen een aantal 

humanistische organisaties gezocht naar nieuwe vormen van humanisme. De mens lijkt een te prominente rol 

in te nemen in het verlichtingshumanisme en is toe aan revisie. Sommige van de kernwaarden binnen het 

humanisme, zoals de nadruk op autonomie en een geloof in technische vooruitgang, kunnen een obstakel 

vormen in het vormgeven van een meer duurzaam humanisme. In deze paragraaf wil ik me daarom richten op  

de historische ontwikkeling van deze kernwaarden en het mensbeeld binnen het humanisme. 

 

Vanaf de Renaissance en de Verlichting wordt er gesproken van het humanisme op de manier zoals wij dat 

tegenwoordig gebruiken (Derkx, 2010; Manschot, 2010; van Praag, 1965). Renaissance humanisten richtten 

zich op de bestudering van klassieke teksten in hun eigen recht, in plaats van hen te plaatsen binnen het kader 

van het christendom zoals in de middeleeuwen veel gebeurd was (Kwant: 1993, p. 24). In deze tijd vond er 

tevens een verschuiving plaats van de gerichtheid op een toekomstig heil naar het welzijn ten tijde van het 

leven. De passieve houding van de mens waarin onderdrukking en rampspoed geaccepteerd werden in het licht 

van de komende gerechtigheid werd vervangen door een ontwikkeling naar een meer autonome mens die 

daarbij de wereld door middel van experimenten ging onderzoeken (Fresco, 1993, p. 42). We zien hier dat er 

een steeds grotere nadruk op het individu komt dat minder afhankelijk is van grotere (geloof) systemen. Deze 

ontwikkeling zette zich voort en kwam in de 18e eeuw in een stroomversnelling terecht. In deze periode werd 

het idee dat de mens geschapen was in Gods gelijkenis steeds meer opgevat als opdracht om het evenbeeld 

van God te worden en zo Wetgever en Schepper van het eigen bestaan te worden (Manschot & Suransky, 

2014). Met die aanname groeide het idee dat de mens het fundament van zijn eigen leven was, en werd het 

idee van God steeds verder naar de achtergrond geduwd. Het is in deze periode dat het zogenaamde 

Verlichtingsdenken ontstaat dat zich richt op autonomie, vrijheid en gelijkheid van alle mensen. In deze tijd 

ontwikkelden zich binnen de wetenschapsfilosofie ook het zeventiende-eeuwse rationalisme en het 

achttiende-eeuwse empirisme (Fresco, 1993, p. 45).
12

 Beide filosofische stromingen zijn voorbeelden van de 

emancipatie van de mens in de richting van autonomie en mondigheid. Met dat de mens meer vertrouwen 

kreeg in de menselijke vermogens om inzicht te verkrijgen in de werkelijkheid en de waarheid, nam de 

afhankelijkheid van het goddelijke en het hiernamaals af en ontstond er veel meer een streven naar autonomie 

                                                                 
12

 Het betreft hier het zeventiende-eeuwse rationalisme waarbinnen de menselijke denkvermogens centraal stonden als instrument voor 

het oplossen van de problemen van de wereld, de mens en de problemen tussen hen beiden. In de 18e eeuw ontstond in Frankrijk een 
andere filosofische stroming, het empirisme, waarbij men juist stelde dat het enige inzicht in de wereld verkregen kon worden door 
experimenten (Fresco, 1993, p. 45). 



35 
 

en rationaliteit. In de ontwikkelingsgeschiedenis van het humanisme zien we een duidelijke lijn van het steeds 

centraler worden van de mens in zijn eigen leven. De wereld blijft echter, volgens christelijke traditie, 

beschouwd worden als een plek die er is om de mens te dienen en waar de mens over kan heersen. Daarnaast 

werden wetenschappelijke ontdekkingen steeds vaker gebruikt om de natuur te beheersen en in het voordeel 

van de mens te gebruiken en groeide het vertrouwen in deze technische ontwikkelingen (White jr., 1968).
13

 

Deze ontwikkelingen binnen het humanisme hebben in Nederland er uiteindelijk in geresulteerd dat in 1946 

het Humanistisch Verbond werd opgericht.  

3.3 HUMANISME ALS ANTROPOGENE LEVENSBESCHOUWING IN NEDERLAND 

Volgens Peter Derkx (1993) zijn er vier stromingen die, sinds het ontstaan van het humanisme in de 

Renaissance, nog steeds te vinden zijn in het moderne humanisme van vandaag. Het betreft humanisme als 

vorming tot hogere menselijkheid, humanisme als moreel en politiek streven naar een betere wereld, 

humanisme als levenskunst en humanisme als ongodsdienstige levensbeschouwing. Deze stromingen binnen 

het humanisme zijn ook terug te vinden in het moderne georganiseerde humanisme in Nederland. Dit betekent 

ook dat de dominante waarden van het Verlichtingshumanisme terug te vinden zijn in het georganiseerde 

humanisme van Van Praag (Derkx & Gasenbeek, 1997; Thoenes, 1993; Van Praag, 1978; Van Praag, 1965; Van 

Praag, 1945). In 1946 werd in Nederland het Humanistisch Verbond opgericht door Jaap van Praag. In de 

Tweede Wereldoorlog was het idee ontstaan dat er behoefte was aan een plek voor buitenkerkelijken en een 

waardesysteem dat het nihilisme zoals men dit zag ontstaan in de Tweede Wereldoorlog zou tegengaan (Derkx 

& Gasenbeek, 1997; Van Praag, 1978; Van Praag, 1965; van Praag, 1945).   

 Aan de hand van de stromingen van Derkx zal ik in de komende sectie een aantal moderne 

humanistische auteurs behandelen om zo tot een beeld te komen van de huidige dominante opvattingen 

binnen het humanisme met betrekking tot de mens- aarde verhouding.  

 

3.3.1. STROMINGEN 
Het georganiseerd humanisme zoals vastgelegd door Van Praag en het Humanistisch Verbond kan gezien 

worden als een ongodsdienstige levensbeschouwing.
14

 Deze levensbeschouwing is open in die zin dat de mens 

beschouwd wordt als 'drager van een niet aan persoonlijke willekeur onderworpen normgevoel' 

(beginselverklaring Humanistisch Verbond). Er wordt uitgegaan van een universele rede en een geloof in de 

wetenschap als tegenhanger van religieuze levensbeschouwingen. Van Praag zag het humanisme als een zuil 

naast de religieuze zuilen die een zedelijke grondslag bood voor buitenkerkelijken. Als levensbeschouwing 

wordt:  

...onder Humanisme... verstaan de levens- en wereldbeschouwing, die zich, zonder uit te gaan van het 

bestaan van een persoonlijke godheid, baseert op de eerbied voor de mens als bijzonder deel van het 

                                                                 
13 Capra en Mattei (2015) stellen inmiddels echter dat er binnen de wetenschap veel meer naar de wereld wordt gekeken als een 
systeemwereld waarbij één object niet los bestudeerd kan worden, maar als onderdeel van een complex systeem. Zij stellen dat een 
holistische manier van de wereld bestuderen nu steeds meer de norm wordt binnen de natuurwetenschappen. Een dergelijke verschuiving 
binnen de wetenschap heeft echter nog niet voor een verschuiving gezorgd binnen het humanisme. Dit kan er mee te maken hebben dat 
van een dergelijke holistische benadering binnen andere velden, zoals het recht, nog geen sprake is. 
14 Hoewel er wel ruimte is voor meer religieuze of inclusieve vormen van humanisme. 
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kosmisch geheel, als drager van een niet aan persoonlijke willekeur onderworpen normgevoel en als 

schepper van en deelgenoot aan geestelijke waarden (Van Praag, 1947, p. 23). 

 

Hoewel Van Praag de mens wel binnen het kosmische geheel plaatst, besteedt hij weinig tot geen aandacht aan 

de verhouding tussen de mens en de aarde en de plek van de mens in de kosmos. Van Praag zet hiermee het 

Verlichtingshumanisme voort, in die zin dat de mens beschouwd wordt als de primaire zingever van zijn eigen 

bestaan. Derkx volgt Van Praag in zijn ideeën over het humanisme en heeft aan de hand van de basisprincipes 

van Van Praag een aantal criteria opgesteld waaraan een humanistische levensbeschouwing moet voldoen 

(Derkx, 2013, 2010). De eerste voorwaarde betreft het idee dat elke levensbeschouwelijke positie context 

gebonden mensenwerk is. Dit idee zal een centrale rol moeten spelen binnen een humanistische 

levensbeschouwing. Daarnaast stelt hij dat het idee dat alle mensen elkaar horen te zien en te behandelen als 

gelijken en dat aan alle mensen menselijke waardigheid toekomt een tweede belangrijke rol moet spelen. Het 

gaat hier om een houding van openheid, verdraagzaamheid en een waardering voor diversiteit. Naast deze 

twee minimale voorwaarden voor een humanistische levensbeschouwing voegt Derkx er nog twee toe. Het 

derde principe dat hij formuleert draait om de vrijheid van zelfbestemming en legt de nadruk op 

zelfontwikkeling. Elk mens is in staat tot het ontwikkelen van zichzelf, en is hier in zeker zin ook toe verplicht. 

Het vierde principe draait om liefde voor specifieke, unieke, kwetsbare en onvervangbare personen. Hij doelt 

hiermee op de intrinsieke waarde van specifieke individuen.  

 

De twee stromingen van humanisme als vorming tot hogere menselijkheid en humanisme als levenskunst 

neigen in de praktijk naar een grote mate van overlap. Waar het bij de vorming tot hogere menselijkheid 

voornamelijk over termen gaat als autonomie en authenticiteit (Derkx, 1993; Dohmen, 2009; Duyndam, 2010; 

Duyndam, 2011), heeft het humanisme als levenskunst meer op met termen als  zelfkennis, zelfverwezenlijking, 

doelgerichtheid, waardevolheid en verbondenheid (Dohmen, 2010; Dohmen, 2009). Hoewel er wel een 

duidelijk verschillende nadruk te ontdekken is, hebben bij de stromingen betrekking op het ontwikkelen van 

het individu en de menselijke geest.  

 Joep Dohmen heeft zich in dit kader voornamelijk gericht op humanisme als levenskunst. Hij stelt dat 

de mens, nu deze steeds meer teruggeworpen raakt op zichzelf, de noodzaak ervaart om zelf vorm te geven 

aan het leven op een manier dat hij deze teruggeworpenheid kan dragen (Dohmen, 2010; Dohmen, 2005). De 

levenskunst die hij voorstaat is er één die zich bewust is van de verbondenheid van mensen met hun context en 

mensen weerbaar wil maken tegen die menselijke conditie van kwetsbaarheid en afhankelijkheid (Dohmen, 

2005). De autonomie die Dohmen voorstaat is er één waarin verbondenheid met anderen een grote rol speelt. 

Uiteindelijk ziet Dohmen levenskunst als een leerproces  waarbij het er om gaat om het verkrijgen van een 

eigen reflexieve, praktische en normatieve wijsheid. In dat leerproces is het van belang dat het individu de 

verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen leven en dit te maken tot een kunstwerk. Het is opvallend dat 

Dohmen er voor kiest om alleen westerse filosofen te behandelen. Hiermee kiest hij er voor om binnen de 

traditie van het Verlichtingshumanisme te blijven en niet te onderzoeken wat er binnen andere culturen 

gedacht is over levenskunst. Hoewel er binnen zijn eigen levenskunst ruimte is voor een levenskunst waarin 
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verbondenheid met de kosmos en aarde meer centraal staat, komt dit niet naar voren in de filosofen die 

Dohmen aanhaalt (Dohmen, 2002, 2003).  

 Binnen het humanisme is Joachim Duyndam (2010; 2011) interessant als het gaat om de vorming van 

een hogere menselijkheid. Hij stelt voorbeeldfiguren centraal in het vormgeven van een moreel juist leven. De 

werking van voorbeeldfiguren die Duyndam voorstelt is er geenszins een van passiviteit, maar draait juist om 

het actief omgaan met inspiratie.  Het gaat erom de waarde te achterhalen achter het na te volgen gedrag van 

het voorbeeldfiguur en deze vorm te geven in het eigen leven. De voorbeeldfiguren waar Duyndam over 

spreekt betreffen altijd personen en bieden geen ruimte voor niet- mensen. In deze opvatting kan een persoon 

iemand met een leven-gecentreerde levensbeschouwing bewonderenswaardig achten en deze willen navolgen, 

maar er wordt in eerst instantie geen nadruk gelegd op het zelf ervaren van de wereld en de plek van de mens 

daarin.   

Als laatste is er het humanisme als moreel en politiek streven. Hoewel er op internationaal niveau veel 

geschreven wordt binnen deze vorm van het humanisme zoals door Amartya Senn (2001) en Martha Nussbaum 

(2012) en hun capability approach, is deze stroming in Nederland veel minder vertegenwoordigd. Ik wil er hier 

dan ook voor kiezen om in te gaan op de kritiek en opvattingen van post-moderne feministische denker Rosi 

Braidotti en gender hoogleraar Gloria Wekker. Zij pleiten voor het open breken van het moderne westerse 

denken dat zich historisch gevormd heeft, en waarin discriminatie zich historisch geworteld heeft (Braidotti, 

2013; Wekker, 2014) . Op deze wijze kunnen zij gezien worden als denkers die streven naar een betere wereld 

en een meer doordacht denken over medemenselijkheid. De reden dat ik hier pas als laatste op in wil gaan, 

heeft ermee te maken dat beide auteurs zichzelf niet als humanist positioneren, waar de eerdergenoemde 

auteurs dat nadrukkelijk wel deden. Omdat deze scriptie in het kader staat van het onderzoeken van 

mogelijkheden om een meer leven- gecentreerd humanisme vorm te geven, waarbij de levensbeschouwing van 

een inlands volk centraal staat, lijkt het mij van belang om ook al binnen het modern humanistische denken op 

zoek te gaan naar auteurs met een meer 'diversiteitachtergrond'. Hoewel het nog steeds de Westerse witte 

man is die dominant is in het modern humanisme in Nederland, zijn er ook andere stemmen te horen, als zijn 

deze soms moeilijker te vinden en scharen deze auteurs zich niet altijd zelf onder het humanisme. 

3.4 KRITIEK OP ANTROPOCENTRISCH HUMANISME 

Anders dan de eerdere auteurs ervaart Henk Manschot de verschuiving in het denken in de Renaissance en de 

Verlichting als problematisch. Manschot ziet in deze verschuiving een ontkoppeling van de mens met de aarde 

en is van mening dat dit heeft geleid tot de huidige ecologische crisis (Manschot, 2016; Manschot 2010; 

Manschot & Suransky, 2014). Door de radicale scheiding tussen mens en natuur, lichaam en geest, en het idee 

dat een instrumentele benadering de beste was voor de natuur, is de mens alleenheerser geworden.
15

 Dit heeft 

er volgens Manschot toe geleid dat de mens zichzelf niet langer binnen een grotere kosmos plaatste maar zelf 

het kader van zingeving werd. In een tijd waarin duidelijk wordt dat de aarde niet in goede handen is bij de 

                                                                 
15 De scheiding tussen en lichaam en geest wordt dualisme genoemd. Binnen het dualisme zijn geest en materie duidelijk van elkaar 
gescheiden. Dit heeft in het denken tot gevolg dat de mens centraal staat in de wereld. Het is immers de mens die de wereld (niet bezielde 
materie) waarneemt en zich daartoe verhoudt en daarover oordeelt (Lamb, 2013, p. 151). Het betreft hier een relatie waarin de mens 
onder de indruk is dat hij het subject is dat de wereld als object waarneemt i.p.v. dat er sprake is van een subject- subject relatie. 
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mens pleit Manschot (2016; 2010; Manschot & Suransky, 2014) ervoor om het modern humanisme opnieuw te 

doordenken op een manier die de mens en de natuur weer meer met elkaar in verband brengt. Manschot 

(2010) stelt voor dat het modern humanisme zich meer zou kunnen ontwikkelen richting een antropokosmisch 

perspectief waarbij de mens, met relatief zelfstandige status, weer binnen het grotere geheel van de kosmos 

geplaatst wordt waarbij er oog is voor de wordingsgeschiedenis van de kosmos. De morele 

verantwoordelijkheid zou dan uitgebreid kunnen worden tot AL het leven en waarbij er aandacht is voor de 

kracht van zingeving in het leven.   

In zijn laatste werk richt Manschot zich voornamelijk tot Nietzsche en de aanknopingspunten die hij in 

dienswerk vindt voor een zogenaamde terrasofie.
16

 In eerdere werken, en ook dit meest recente werk, verwijst 

Manschot meer naar indigenous cultures of indigenous peoples; een term die hij in het Nederlands vertaalt als 

inlandse cultuur of inlanders. Hiermee doelt hij op volken die, ondanks kolonisatie, dekolonisatie en 

globalisering hun eigen taal en cultuur hebben bewaard waarin duidelijk hun verbondenheid met hun plek op 

de aarde in naar voren komt. Deze volken hebben een cultuur en wereldbeeld dat nauw verbonden is met hun 

plek op de aarde en hun verwevenheid met het leven van die plek. Het is in deze culturen dat wij volgens 

Manschot inspiratie kunnen vinden voor een meer kosmisch Humanisme (Manschot, 2016; Manschot, 2010). 

Hij ziet een toekomst in het fenomeen dat hij 'inlander worden' noemt (becoming indigenous). Dit is een proces 

waarbij samenlevingen en individuen zich meer bewegen in de richting van inlandse volken, in die zin dat zij 

hun cultuur en wereldbeeld weer in verband brengen en verweven met de plek op de aarde waar zij wonen op 

zo'n manier dat het die plek beschermt of zelfs nog verder tot bloei helpt komen. Op de mogelijkheden van 

inlandse culturen als inspiratie bron gaat Manschot niet dieper in. Interessant is dat er binnen inlandse culturen 

vaak geleefd wordt binnen een animistische levensbeschouwing. Het idee dat alles in de wereld bezield is, 

heeft ook gevolgen voor het idee dat de mens altijd centraal staat in de wereld als waarnemer. We hebben dan 

immers te maken met een bezielde wereld die op zijn beurt ook de mens ervaart. Een meer vitalistisch 

wereldbeeld waarbij er sprake is van wederzijdse waarneming, kan een interessante bron van mogelijkheden 

bieden voor een nieuwe vormen van humanisme. 

3.5 KERNWAARDEN EN DE MENS-AARDE VERHOUDING 

Naar aanleiding van het bovenstaande is het mogelijk om tot een aantal kernwaarden binnen het modern 

humanisme te komen. De twee belangrijke kernwaarden sinds de Renaissance en de Verlichting zijn de ideeën 

van een universele menselijke rationaliteit die de mens onderscheid van al het niet-menselijke leven, en het 

idee dat de mens de wereld enkel kan kennen door deze experimenteel wetenschappelijk te benaderen (Derkx, 

1993; Fresco, 1993; Kwant, 1993; Kunneman, 1993). Hoewel veel humanisten in de Renaissance en de 

Verlichting vaak nog wel christen waren, heeft het humanisme zich sinds de 19e eeuw veel meer ontwikkeld als 

ongodsdienstige levensbeschouwing. Belangrijk daarin is dat er niet uitgegaan wordt van een grotere entiteit 

achter de werkelijkheid. Hoewel er wel vanuit gegaan wordt dat de wereld complex is, is er wel de mogelijkheid 

                                                                 
16 De terrasofie gaat uit van lokaal gesitueerde, lijfelijke mensen die genoodzaakt zijn en ernaar verlangen om te leven en samen te leven. 
Zij doordenkt de persoonlijke en gemeenschappelijke drang tot leven vanuit een perspectief op de aarde als geheel. De terrasofie verbindt 
de blik van beneden, de blik van het lijfelijke, persoonlijke en lokale, met 'de blik van boven'. Het is die blik van boven die ieder mens zicht 
geeft op zijn plek binnen het grotere geheel van het leven op aarde (Manschot, 2016, pp. 101-102). 



39 
 

om de werkelijkheid te onderzoeken om deze zo te kunnen kennen. Een ontzag voor de 'heilige' natuur is 

echter verdwenen. 

Als we teruggrijpen op de vier stromingen van Derkx (1993) is het duidelijk dat twee van de vier in grote mate 

gericht zijn op de mens en het ontwikkelen van de menselijke vermogens. Het gaat hier om het erkennen van 

de menselijke waardigheid en een positief mensbeeld (Thoenes, 1993, p. 56) Aan de ene kant wordt de mens 

aangespoord zich te ontwikkelen tot een autonoom en authentiek persoon die welbespraakt is en redelijk. Aan 

de andere kant wordt er van de mens verwacht dat deze zich traint in zelfkennis, verbondenheid en compassie 

(Dohmen, 2002; 2003; 2005; 2010; Duyndam, 2010). Hoewel het hier gaat om relatieve autonomie en er ook 

nadruk ligt op verbondenheid, lijkt deze verhouding van verbondenheid voornamelijk gericht te zijn om de 

menselijke samenleving. Het is voornamelijk Manschot (2016) die daarbij ook nadrukkelijk stelt dat de mens 

zich ook ontwikkelt in een relatie met zijn natuurlijke plek op de aarde. Veel andere auteurs zien deze 

verbondenheid enkel op het menselijk vlak.  Een dergelijke ontkoppeling met de aarde bemoeilijkt meer 

ecologisch denken omdat er nauwelijks ruimte is voor het aardse aspect van ons menselijke bestaan. 

 Juist de stroming binnen het humanisme die gericht is op moreel en politiek streven, is bij uitstek de 

stroming waarin er meer ruimte is voor het denken over de mens en diens relatie tot de aarde. In het streven 

naar een betere samenleving voor de mens ontkomt men immers niet aan de vraag op welke manier de relatie 

tot de aarde vorm moet worden gegeven. Een betere samenleving gaat immers om meer gelijkheid, wat 

uiteindelijk te maken heeft met voeding en onderdak. Deze twee aspecten zijn inherent verbonden aan de 

natuurlijke omgeving en zorgen ervoor dat vragen naar de mens-aarde relatie gesteld moeten worden als we 

nadenken over het creëren van betere, mooiere menselijker samenleving.  

Als we kijken naar de ontwikkelingen van het humanisme vanaf de Renaissance, via de Verlichting tot nu, lijkt 

het Nederlands humanisme, als onderdeel van een veel breder Europees Verlichtingshumanisme, vooral een 

levensbeschouwing te zijn die sterk leunt op de ratio en het technisch wetenschappelijke. De geschiedenis is 

echter rijker maar deze andere denkbeelden vinden we voornamelijk bij vroege humanisten of bij denkers die 

we meer aan de rand van het humanisme vinden.  

 Als we stellen dat een cultuur en levensbeschouwing van grote invloed is op de manier waarop er 

binnen samenlevingen gekeken wordt naar de mens-aarde verhouding, dan kunnen we stellen dat er zeker met 

de laatste 200 jaar voornamelijk op een utilistische manier naar de aarde is gekeken. Met het empirisme is  het 

de mens geworden die zelf de natuur kan kennen (en beheersen) door deze middels technisch empirisch 

onderzoek te benaderen. Als men we hier het idee van dualisme bijvoegen, dat de mens als waarnemend 

subject als middelpunt van de wereld neemt, dan komt de hele natuurlijke werkelijkheid in dienst te staan van 

de mens (Seth, 2011). De natuurlijke werkelijkheid wordt dan een object dat door de mens gekend en beheerst 

kan worden. Elke vorm van subjectiviteit is verdwenen uit de natuur. Niet langer worden natuurlijke elementen 

beschermd door geesten, of is de wereld een Schepping van God. De aarde is een plek geworden die ten dienst 

staat van de mens. Nu we echter met zoveel mensen op de aarde leven is er de noodzaak ontstaan om deze 

verhouding ten opzichte van de aarde te gaan herevalueren. Zeker als we stellen dat de mens het enige wezen 

op aarde is dat in staat is om morele keuzes te maken (waardoor de rest van de natuurlijke wereld beïnvloed 
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wordt) is het belangrijk om de dominante stroming binnen het modern humanisme te herevalueren. In aanzet 

hiertoe wordt zichtbaar in de pogingen van het Humanistisch Verbond en UNESCO om een meer duurzaam 

humanisme voor de 21e eeuw vorm te geven. Waar UNESCO zich duidelijk ook richt op culturele diversiteit in 

relatie tot een duurzamer humanisme, lijkt dit minder het geval te zijn bij het Nederlandse Humanistisch 

Verbond. Wellicht kan een ander cultureel perspectief, zoals de levensbeschouwing van de Sioux, hier ook nog 

een rol in spelen. 
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HOOFDSTUK 4. MENS - AARDE VERHOUDING BINNEN SIOUX 

LEVENSBESCHOUWING 
In dit hoofdstuk zal ik mij richten op de levensbeschouwing van de Standing Rock Sioux Tribe en de opvattingen 

die daarin belangrijk zijn met betrekking tot de verhouding tussen de mens en de aarde. In de zoektocht naar  

mogelijke richtingen voor het verrijken van humanistische stromingen vormt dit hoofdstuk de eerste aanzet. In 

dit hoofdstuk zal ik zichtbaar maken op welke manieren een inlandse levensbeschouwing als die van de Sioux 

verschilt van een Westerse levensbeschouwing als het humanisme. Het gaat erom de kernwaarden van de 

Sioux met betrekking tot de mens-aarde verhouding weer te geven en te kijken naar waardevolle aspecten 

hierin voor een mogelijke transitie richting leven-gecentreerde stromingen van humanisme. Eerst zal ik ingaan 

op het grotere verschil tussen de Westerse humanistische levensbeschouwing en die van inlandse volken 

omdat deze levensbeschouwingen zeer verschillende opvattingen over de wereld en het transcendente 

hanteren (Manschot, 2016). Ik zal hier tevens ingaan op de overkoepelende kenmerken die veel inlandse 

levensbeschouwingen met elkaar gemeen hebben. Als laatste ga ik specifiek in op de manier waarop er binnen 

de Sioux Tribe (Lakota) vorm wordt gegeven aan deze inlandse levensbeschouwing. In dit hoofdstuk zal ik ook 

aandacht besteden aan de complexe geschiedenis met betrekking tot de traditie en 'way of life' van de Sioux in 

de afgelopen 200 jaar. Deze  geschiedenis is van grote invloed op de manier waarop er over de tradities 

gesproken wordt en hoe deze zijn vormgegeven. Tevens biedt dit hoofdstuk achtergrond informatie waartegen 

de casus van het Standing Rock protest (volgende hoofdstuk)  geplaatst kan worden. Dit hoofdstuk biedt een 

theoretische achtergrond met de betrekking tot de Sioux levensbeschouwing voor de motieven van de Sioux 

voor het Standing Rock protest waar ik in het volgende hoofdstuk op in zal gaan. 

4.1 ALOMVATTENDE LEVENSBESCHOUWING VAN INLANDSE VOLKEN 

In Westerse samenlevingen wordt er over het algemeen genomen een duidelijk onderscheid gemaakt tussen 

de mens en de natuur, cultuur en natuur en het heilige en het profane. Deze tweedelingen zijn veelal veel 

minder aanwezig bij inlandse volken (Forbes, 2001; Gonzales & Nelson, 2001). Hoewel er een grote diversiteit 

aan inlandse volken is, delen deze vaak wel een aantal centrale opvattingen over de wereld. Deze opvattingen 

verschillen op een aantal vlakken fundamenteel van de opvattingen die in het Westen dominant zijn (Descola in 

Manschot, 2016, p. 143). Het is de antropoloog Descola (2013) die dit in zijn onderzoek naar culturele 

houdingen ten aanzien van niet- mensen naar voren brengt (Manschot, 2016). Philippe Descola deed 

onderzoek naar de manier waarop mensen zich binnen de diverse culturen van de wereld verhouden tot niet- 

mensen. Hij kwam tot de conclusie dat er in de grote variëteit aan culturen in de wereld toch vier 

grondpatronen te ontdekken zijn. De grondpatronen of kosmologieën die hij onderscheidt zijn naturalisme, 

animisme, totemisme en analogisme (Descola, 2013; Manschot 2016, p. 143). Het naturalisme ziet hij als het 

grondpatroon van de moderne Westerse cultuur die ontstond in de Renaissance. Het gaat hier om het 

grondpatroon waarin een radicale scheidslijn wordt getrokken tussen mensen en niet- mensen. Dieren en 

planten hebben hierin een lagere status dan mensen omdat zij, in tegenstelling tot mensen, niet over een 

innerlijk leven beschikken. De mens krijgt in deze kosmologie vanwege hun rede en vrijheid een aparte status 

toebedeeld (Manchot, 2016, p. 143). Het uitbuiten van de natuur is een redelijk natuurlijk vervolg uit een 
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dergelijke kosmologie. In het vorige hoofdstuk werd deze kosmologie zichtbaar binnen de ontwikkeling van het 

humanisme. We zagen een steeds grotere nadruk op technisch wetenschappelijke kennis en vooruitgang, het 

steeds centraler worden van de menselijke rede en het verdwijnen van een transcendente entiteit als 

zingevingkader. Het humanisme is daarmee duidelijk een levensbeschouwing die binnen het naturalisme 

geplaatst kan worden. 

Het Westers naturalisme is echter een buitenbeentje binnen de door Descola opgestelde kosmologieën. Binnen 

het animisme, het totemisme en het analogisme vallen geheel andere verhoudingen tussen mensen en niet- 

mensen waar te nemen. Zij kennen een aantal fundamentele overeenkomende kenmerken die hen radicaal 

doet verschillen van het naturalisme. Alle drie erkennen dat er tussen mensen, dieren en planten 

fundamentele gelijkenissen bestaan en dat er sprake is van relaties van wederkerigheid en onderlinge 

afhankelijkheid. Aan de basis van deze culturen ligt de idee dat alle levende wezens deel uitmaken van één 

collectief.  Alle drie de cultuurpatronen zijn doordrongen van een hechte verbondenheid met de aarde, die zij 

beschouwen als de grootste levengevende entiteit. Tevens zijn deze drie in historisch opzicht veel ouder dan 

het moderne naturalisme (Descola, 2013; Manschot, 2016, p. 144). Het animisme wordt als grondpatroon bij 

veel (Amerikaanse) inlandse volken teruggevonden. Binnen het animisme wordt gesteld dat alle levende 

wezens bezielde wezens zijn en over een innerlijk leven beschikken, wat betekent dat er geen verschil is tussen 

mensen, planten en dieren. Dit heeft tot gevolg dat er sprake is van een 'bezielde' uitwisseling tussen deze drie. 

Dit maakt dat er bijvoorbeeld niet zomaar op dieren gejaagd mag worden en dat de jacht omgeven is met 

diverse rituelen die dieren gerust moeten stellen of van uitleg voor de jacht moeten voorzien. Op deze manier 

wordt voorkomen dat dieren zich wreken of verdwijnen. Heb behouden van deze balans wordt omgeven met 

veel regels, verhalen en gewoonten die beschrijven hoe en wanneer een persoon bijvoorbeeld een dier mag 

doden.  De verhalen en regels dragen bij aan het verklaren en in stand houden van het besef dat alles een ziel 

heeft en dat er met aandacht omgegaan moet worden met alles op aarde (Manschot, 2016, p. 144).  

4.2 NATIVE AMERICANS 

Binnen het animistische grondpatroon, wat terug te vinden in bij veel Native Americans wordt het heilige 

erkent in het transcendente en het immanente. (Gonzales & Nelson, 2001, p. 497). Voor veel Native Americans 

is de creatie een voortdurend heilig proces waarin de mens de taak tot participatie heeft. Dit betekent niet dat 

de creatie voltooid is en beheerd moet worden, maar juist dat de mens elke dag actief moet bijdragen aan de 

verdere ontwikkeling ervan (Dennis Martinez in Gonzales & Nelson, 2001, p. 497). 

Unlike the Torah, or the Bible, or the Koran, creation did not end on the sixth or seventh day and god rested 

on the seventh day. It is a commitment and obligation of all human beings, in fact, all life, to participate over 

and over again, as we did with our salmon ceremonies, in the renewal of the Earth. In this sense, creation 

never ends. It is an eternal task an occupation by human beings as set forth in the original instructions. All 

humans have an obligation to perform this responsibility and if we do not, the Earth suffers. The plants 

begin to go away and the animals begin to go away. And have we not seen this in recent decades....  
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Dit maakt dat de mens een belangrijk onderdeel van de creatie is en dat het dagelijkse leven een heilige 

aangelegenheid is. Als gevolg daarvan hebben veel inlandse volken cycli van rituelen die gericht zijn op het 

vernieuwen van de aarde om zo bij te dragen aan de continue creatie (Gonzales & Nelson, 2001, p. 497). Zij 

hebben dit traditioneel gedaan door de wetten te volgen uit de scheppingsverhalen en door ceremonies uit te 

voeren voor het vernieuwen van de aarde en het bewaren van de balans tussen mensen, plaats en geesten 

(Gonzales & Nelson, 2001, p. 497). Het gaat hierbij om het idee dat stammen erkenning geven voor de 

natuurlijke bronnen die het leven van de stam mogelijk maken en dat dit jaarlijks herhaalt moet worden. Het 

gaat erom dat het volk zich blijft herinneren hoe zij verbonden zijn met de natuur. "Once people break those 

cycles of remembering, they begin to forget essential life sustaining relationships and they behave in the ways 

that have led to the ecological crisis we see today" (Cajete, 2001, p. 628).  

 Binnen de verschillende inlandse perspectieven wordt er vaak over de aarde en de natuurlijke 

omgeving gesproken in termen als Moeder Aarde. Het gaat hierbij niet om  geven en nemen, maar om geven en 

gegeven krijgen (Gonzales & Nelson, 2001). De natuurlijke omgeving en de bronnen die hierin te vinden zijn, 

zijn dus erg belangrijk voor de Native Americans en worden als belangrijk onderdeel van de individuele en 

gemeenschapsidentiteit gezien. Zo zijn oorsprongverhalen en oral histories verbonden met het land en 

hierdoor ook mede vormgegeven. Deze verhalen leren over de geschiedenis, spiritualiteit, ethiek en 

intergenerationele collectieve verbeelding van een volk. Het land is daarmee bepalend voor, en verbonden met 

het idee van identiteit (Cajete, 2001; Gonzales & Nelson, 2001; Smith, Cousineau & Rhine, 2006).  Daarnaast is 

het land van belang doordat dit de grond is waar letterlijk de botten van de voorouders liggen en die onderdeel 

zijn van de voedende grond. In het landschap zijn tevens heilige plekken te vinden waar men in contact kan 

staan met de schepper. Op deze manier omvat de natuur de mogelijkheid tot verbinding met het heilige. Het 

land is daarnaast op een heel basaal niveau nodig om te overleven omdat het land hen in hun voedsel behoefte 

voorziet. De hele manier van leven van Native Americans is op deze manier verbonden aan het land en wordt 

gevormd door de verbindingen met het land. Gonzales en Nelson (2001, p. 501) stellen dat er op deze manier 

sprake is van een ecologische context die van invloed is op de culturele identiteit van Native Americans. 

Europeanen hebben hierop een grote impact gehad doordat zij een grote invloed hebben gehad op het land en 

de dieren die daarop leefden. Doordat de kolonisten in grote getallen buffels slachtten en Native Americans 

verbanden naar specifieke stukken grond (reservaten) en zo een grote invloed hadden op de ecologische 

context van de Native Americans hebben zij ook een grote impact gehad op de culturele identiteit.  

Doordat de creatie een voortdurend heilig proces is, waardoor elk handelen in de wereld onderdeel is van dit 

heilige proces is er eigenlijk geen onderscheid te maken tussen religie en bijvoorbeeld cultuur, of religie en 

natuur. Dit betekent ook dat er in veel inlandse talen en die van Native Americans geen woord is voor religie, 

maar dat spiritualiteit onderdeel is van de manier van leven (Gonzales & Nelson, 2001, p. 496).  

As has been stated numerous times, many indigenous languages have no word for religion because, for 

indigenous peoples who still value and practice the old ways, "religion is what we are, what we do." The 

quality of our being and the actions we take in our daily lives shape our spirituality. 
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Deze holistische benadering van de wereld en het leven betekent in het geval van veel inlandse volken, 

waaronder Native Americans, ook dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen de concepten van 'cultuur' 

en 'natuur' (Forbes, 2001; Gonzales & Nelson, 2001; Marchand et al., 2014). Dit onderscheid, wat juist zeer 

kenmerkend is voor het westerse denken, heeft een belangrijke rol gespeeld in de koloniale houding die de 

Europeanen aannamen ten aanzien van de inlandse volken van Amerika (Forbes, 2001; Gonzales & Nelson, 

2001; Marchand et al., 2014). Zo heeft natuur betrekking op de aangeboren en essentiële kwaliteiten van een 

ding: "... the inherent and inseparble combination of properties essentially pertaining to anything and giving it 

its fundamental charachter" (Oxford Universal Dictionairy on Historical Principles gevonden in Forbes, 2001, p. 

103). Dit idee van bornedness vormt de kern van het Europese idee van natuur in die zin dat het uitgaat van 

een essentieel karakter dat bij de geboorte aanwezig is. In de loop van de geschiedenis breidde dit idee van wat 

natuur is zich uit tot alles in het universum dat niet door mensen gemaakt is. Natuur werd alle dingen die 

"...predetermined at creation and not subject to self-alteration or learning" (Forbes, 2001, p. 104).  Natuur was 

in die zin alles dat niet gecultiveerd was, wat volgens Forbes (2001) betekende dat alles als natuur beschouwd 

werd dat niet Westers, wit en mannelijk was. Gecultiveerd geldt hier als het kernwoord waarbij het 

voornamelijk Europese mannen waren die bepaalden wat gecultiveerd was. Vrouwen en niet- Europese volken 

werden gezien als wezens die niet in staat waren boven hun natuur uit te stijgen en behoorden daarmee ook 

tot de categorie natuur (Forbes, 2001, p. 104). Veel volken die ten tijden van het Europese kolonialisme 

ontdekt werden, werden dan ook bestempeld als primitives of naturals en werden als niet- gedomesticeerde 

wilden gezien. 

This extension of the concept of borned character to the non-human and nonrational (nonmale) world has 

very profound implications, setting the stage, it can be argued, for the manner in which non- European 

peoples have been treated, along with women, animals, forests, experimental animals, and other  "objects" 

which came to be linked to the realm of "that which is to be acted upon" as opposed to that which is doing 

the acting. (Forbes,  2001, p. 104) 

Inlandse volken werden dan ook vaak gezien als iets wat uitgebuit en gebruikt kon worden door de Europese 

man. Deze volken waren immers raw material die enkel waarde kregen doordat ze gebruikt konden worden 

door gecultiveerde volken (Forbes, 2001; Marchand et al., 2014). Deze volken werden primitief genoemd 

(primal) naar het idee van bornedness omdat zij beschouwd werden als de 'eerste volken' die nog net zo zijn als 

toen zij geboren werden (ontstonden) en dus zonder cultivatie zijn. Zij zijn 'natuurlijk' (Forbes, 2001, p. 106). In 

die zin is 'natuur' een negatief concept dat alles behelst dat niet rationeel menselijk is of niet onder menselijk 

rationele controle is. De opvatting onder de Europese kolonisten was er een waarin men ervan uit ging dat de 

natuur die nog niet door de mens was aangeraakt beter af was. Marchand stelt dat de Westerse houding voort 

is gekomen uit de historische koloniale overexploitatie. Door terug te kijken op een geschiedenis waarin de 

mens haar natuurlijke bronnen telkens nagenoeg heeft uitgeput was de Westerse mens (Amerikaanse burger) 

ertoe gekomen dat de natuur beter af is zonder de mens. Native Americans vinden juist dat menselijke invloed 

op de natuur zorgt voor een toename is natuurlijke rijkdom. In die zin zien zij zichzelf als beschermers van de 

natuur die bijdragen aan een grotere mate van diversiteit en een bloeiend ecosysteem (Marchand et al., 2006, 
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p. 114). Zij zorgen op eenzelfde manier voor de natuur als dat zij voor hun menselijke naasten zouden doen. De 

Europeanen daarentegen zagen de natuur als iets van buiten, onvoorspelbaar en gevaarlijk. Het is er om te 

gebruiken (uit te buiten) of ongerept te laten en dan te gebruiken als toeristische trekpleister (Marchand et al., 

2006, p. 122). Native Americans kennen ook plekken waar mensen niet zomaar mogen komen, maar dat heeft 

te maken met de heiligheid van een dergelijke plek (Marchand et al., 2006, p. 100).  

 Dit idee, dat het universum en alles daarbinnen in een staat van bornedness  verkeert, en daarmee 

statisch is, is een idee dat lijnrecht tegenover het idee van Native Americans staat. Zij zien al het leven juist als 

intelligent, inventief, veranderend, lerend, onderwijzend, evoluerend, acterend, voelend en reagerend (Forbes, 

2001, p. 107). Daarnaast wordt een Westerse indeling van de categorieën van natuur en cultuur als 

bevreemden ervaren. In dit concept van natuur wordt bijna alles in het universum onder één noemer 

geschaard; zowel de mier als alle sterren in het heelal vallen onder natuur terwijl zij onderling zeer verschillend 

zijn. De grote diversiteit binnen het concept natuur  wordt daarmee teniet gedaan. (Forbes, 2001, p. 110). 

The Every Where, or All That Is, of course, is a huge category including extremely diverse phenomena 

ranging from the tiniest known physical particles to massive galaxies and everything in between. To place all 

of this into a single category, defined by its being not the product of human skill or thought, is absurd, to say 

the least, and is definitely the result of a homocentric and probably male- centred ideology.  

Cultuur, als tegenovergestelde van natuur, werd in de Westerse wereld steeds meer gelijk aan gecultiveerd. Het 

cultiveren van mensen en het cultiveren van de aarde. Cultuur werd in die zin juist het resultaat van een 

cultiveringproces en behelsde niet langer het proces zelf. Het werd daarmee iets dat af en statisch is en het 

idee van grenzen oproept. De cultuur bepaalt wie tot een groep behoort en wie niet. Een statisch idee van 

cultuur maakt daarbij vernieuwing moeilijk. Dit verschilt in grote mate van het idee van Native Americans die 

cultuur als een ontwikkeling zien, een interactie tussen mensen en wereld om hen heen. Cultuur en natuur zijn 

in de ogen van Native Americans hetzelfde. De wereld bezien zij als een holistisch geheel dat continu in 

beweging is waarin een onderscheid als cultuur tegenover natuur niet aanwezig is (Forbes, 2001). 

Hoewel er meerdere aspecten zijn binnen de levensbeschouwing van Native Americans en inlandse volken die 

verschillen van het Westers humanisme zijn deze niet allemaal even relevant in het kader van deze scriptie. 

Hoewel niet direct gerelateerd aan de mens- aarde verhouding wil ik hier toch kort aandacht besteden aan de 

nadruk op gemeenschap binnen de levensbeschouwing van de Native Americans. In het Westen vormt veelal 

het individu de sociale bouwsteen terwijl er bij Native Americans veel meer gehandeld wordt vanuit de 

gemeenschap. Een samenleving wordt door Native Americans ook holistisch benadert waarbij individuen niet 

los van elkaar gezien worden. Een grotere nadruk op gemeenschap betekent ook dat beslissingen collectief 

genomen worden. Keuzes zullen daardoor wellicht vaker ecologisch van aard zijn omdat de stam als geheel 

baat heeft bij een gezonde omgeving. Dit maakt volgens Marchand et al. (2006, p. 111) dat stammen in 

Amerika nog steeds een hele sterke culturele kern hebben ondanks de grootschalige pogingen van de 

Amerikaanse overheid om deze cultuur te onderdrukken.  
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FIGUUR 1. Marchand et al., 2006: 119- 120 

  

Topic  Native American Perspective Western World Perspective 

View of 
nature 

Nature has no boundaries or borders. Nature has borders and needs to be separated from 
humans by artificial structures. 

 The land is managed in longer time scales, 
where as contemporary management plans tend 
to expect immediate results and feedback. 

Nature needs to be managed in shorter time scales and 
for immediate benefits. 

 Humans are part of nature- there is unity 
between nature and humans; nature is where 
humans and spirits interact. There is an 
emphasis on living in balance and harmony with 
nature and the spirit world. 

Humans are masters of nature and dominate over 
nature so there is no need to balance nature with the 
spirit world. Nature not managed is a Park where people 
can view and photograph its natural beauty but not 
touch nature. 

 Nature is everywhere and interconnected. Nature is found in a museum, zoo or park and isolated 
from humans. Nature is not interconnected formally to 
humans. 

 Everything in nature has a spirit and should be 
respected. Nez Perce call spirits wayakin  while 
Interior salisch would say "sumix". The 
sacredness and spiritual significance of nature 
and the earth is important; particularly objects 
in nature such as mountains, rivers, rocks, stars 
and plants as well as many animals, such as 
eagles, hawks, crow, owls, deer. 

Nature follows scientific principles and will behave 
according to science knowledge an principles. Particular 
objectives in nature are not important as much as 
species facing extinction or species endangered due to 
human land- use activities. 

Nature 
managers 

Individuals-to-community practice adaptive 
ecosystem management. Bottom up ecosystem 
managers 

Land managers do not live in the community. Top down 
ecosystem managers. Adaptive management is not 
common and mostly managers respond to problems as 
they occur. 

Thinking Web based and systems view of nature and 
resources. 

Linear thinkers and separate nature into categories that 
are individually managed. 

Source of 
knowledge 

Traditional ecological knowledge which includes 
cultural/spiritual values. Elders and shamans are 
important sources of knowledge. 

Academic knowledge developed by experts and does not 
include cultural/ spiritual values. No elders or shamans 
contribute knowledge to resource issues at the local 
level. 

Science 
learning 
process 

Participatory, experiential learning, inter- 
generational stories of nature. 

Listening an regurgitating back scientifically accepted 
facts. Less experiential learning tools important to assess 
resources:  Environmental Impact Assessments, 
certification, GIS, simulations,, statistics, scientific 
research. 

Resource 
values 

Social, cultural, spiritual values for resources. 
Resources do not need to be useful to be valued. 

Resources are commodities, economic values important. 
Resources have to be useful for humans. 

Level of 
decision 
Making 

Local and community level decision making. No 
special interest groups controlling decisions. 
Society, communal harmony kinship and 
cooperation are emphasized. 

Decision-making mostly external to local and community 
level. Special interest groups common and foreigners 
making decisions. Little emphasis on communal 
harmony and cooperation. 

Belief There exists a Great Power of Great Mystery and 
various other gods which are nature- based. 

Religions have great power and symbols, but these are 
not nature- based. 

Ceremonies 
and rituals 

There is an emphasis on self-discipline and 
performing various tests of physical ordeals. 
Purification practices, fasting and vision- seeking 
is common. Rituals, stories, dancing, art, chants, 
and music (mainly singing and drumming) 
maintain cultures. 

Ceremonies are less relevant except as part of each 
person's religious beliefs. Vision seeking is not common 
since science or superstitions explain everything. Culture 
is expressed in festivals where people dress in traditional 
costumes from one's family roots, but they are 
geographically foreign to where the festival takes place. 

Crime When a person commits a crime, the community 
is damaged rather than an individual being a 
deviant. The resolution is a sense o the 
individual healing in the midst of a community 
that also needs to heal. 

When a person commits a crime they are removed from 
the community to heal in a vacuum. This results in the 
community not be able heal and more difficult for the 
individual to become part of the community. 
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4.2.1 DE MYTHE VAN DE 'ECOLOGICAL INDIAN' 

Uit het bovenstaande dreigt een mythisch en romantisch beeld naar voren te komen van Native Americans 

waarin zij als een soort ecologische hoeders van de aarde naar voren komen. Dit beeld dient enigszins 

genuanceerd te worden. Het is dit romantische beeld dat Shepard Krech III (1999) heeft willen onderzoeken en 

nuanceren in zijn boek The Ecological Indian: Myth and History (1999). Dit beeld van de ecologische indiaan is 

nauw verbonden met het idee van de 'Nobele Wilde' dat een beeld is dat door de Europese kolonisten de 

wereld in geholpen is en dat tot op heden een belangrijke bron vormt in de beeldvorming over Native 

Americans (Krech III, 1999). Krech III stelt dat een dergelijk beeld van Native Americans niet overeenkomt met 

de veel meer gecompliceerde werkelijkheid. Hij stelt dat Native Amercian tribes al voor het contact met 

Europeanen zelf ook dusdanige grote nederzettingen creëerden dat zij zelf de natuurlijke grondstoffen in de 

nabije omgeving opgebruikten en daardoor gedwongen naar ander plekken moesten verplaatsen. Het verschil 

tussen deze stammen en de Europese kolonisten is dat de eerdere groep in zo'n kleine hoeveelheid aanwezig 

was (tussen de twee en zeven miljoen in heel Noord-Amerika) dat de natuur zich weer kon herstellen als een 

stam zich verplaatst had. De Europeanen kwamen in zulke grote getallen dat de natuur zich niet meer kon 

herstellen (Krech III, 1999).  

 Al eerder noemde ik de invloed van Native Americans op de natuur. Veel stammen verbranden 

opzettelijk stukken natuur weg om te zorgen dat bossen beter begaanbaar werden, er meer ruimte was voor 

begroeiing voor grote grazers waarop gejaagd werd of als jachttechniek. Door het wegbranden zijn een aantal 

stammen mede vormgever geweest van het landschap doordat zij gezorgd hebben voor het ontstaan van 

grasvlakten tussen het bos. Op deze manier werden meer grote grazers aangetrokken waarop zij bovendien 

beter konden jagen. Vuur werd daarnaast ook als communicatiemiddel, verdediging en als wapen tegen 

ongewenste gasten gebruikt. Hoewel het wegbranden voor een deel een positief effect had op het landschap 

waren branden soms ook erg ongecontroleerd waardoor enorme stukken bos wegbrandden (Krech III, 1999, p. 

110). Met dat de kolonisten de indianen naar reservaten verplaatsten werd hen ook het verbod op het 

verbranden van het landschap opgelegd. Dit heeft tot gevolg gehad dat veel stammen nu van mening zijn dat 

het wegbranden van natuur nooit goed is en dat sommige stammen er niet eens meer van op de hoogte zijn 

dat hun stam dat in het verleden wel op grote schaal gedaan heeft (Krech III, 1999, p. 111).  

 Naast het verbranden van het landschap werden er bij de jacht vaak veel meer dieren gedood dan dat 

er nodig waren om de stam van eten te voorzien. Dit kwam doordat men geloofde dat dieren die aan de val 

ontsnapt waren hierover zouden vertellen aan andere kuddes waardoor deze niet meer in de val zouden lopen. 

Daarbij geloofde men dat de buffels zich op grote velden onder de meren terugtrokken waar er weer vele 

buffels werden gecreëerd die vervolgens in het voorjaar weer uit het meer kwamen. Het was volgens veel 

stammen dan ook niet mogelijk dat buffel kuddes zouden verdwijnen. Het idee van uitsterven door overmatig 

jagen kwam daarmee niet voor in het wereldbeeld van veel stammen (Krech III, 1999, p. 148). 

Het is volgens Krech III pas sinds de laatste drie decennia dat veel Native Americans zich zijn gaan opstellen als 

'ecologische indiaan'. Daarbij zitten zij wel nog steeds vast in de beeldvorming van de "Nobele Wilde" dat 

ontstaan is in de periode van Europese kolonisatie. Native Americans worden nog steeds gezien als 

beschermers van de aarde terwijl zij dit in het verleden niet altijd waren en nog niet altijd zijn. Dit is alleen 
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maar problematischer geworden. Doordat veel stammen in grote armoede verkeren willen zij graag ook kansen 

grijpen die hun een beter leven bezorgen. Dit betekent soms echter ook dat stammen ervoor kiezen om naar 

olie te laten boren op hun grond, op grote schaal bos te kappen of nucleair afval op te slaan op het land en zo 

zelf bijdragen aan de vervuiling en verwoesting van het land (Krech III, 1999, p. 227).  

Few like the impact of strip-mining on landscapes, the contamination of groundwater, and air pollution, but 

many would like to be employed. For every story about Indians being at the receiving end of environmental 

racism or taking actions usually associated with conservation or environmentalism is a conflicting story 

about them exploiting resources or endangering land-  and inevitably disappointing non- Indian 

environmentalists and conservationists. In Indian Country as in the larger society, conservation is often 

sacrificed for economic security. 

Bij het protest rond Standing Rock is van eenzelfde complexiteit sprake met betrekking tot ecologische 

houdingen. Op het Standing Rock Indian Reservation is ook sprake van grote mate van armoede, slechte 

zorg en veel verslavingsproblematiek (Hayes, 2016). In het geval van deze stam en het protest rond de 

aanleg van de Dakota Acces Pipeline (meer in hoofdstuk vijf) lijkt er wel gekozen te zijn voor, onder 

andere, een ecologische insteek. Milieugroepen hebben zich ook bij dit protest gevoegd in de 

overtuiging dat zij het ecologische standpunt van de Sioux Tribe ondersteunen. In dit protest is er echter 

ook in grote mate sprake van motieven met betrekking op religieuze vrijheid, social justice, en 

souvereiniteit (Malone, 2017).  

4.3 SIOUX  

Hierboven ben ik ingegaan op een aantal overeenkomstige opvattingen over de wereld die over het algemeen 

te vinden zijn binnen inlandse volken. Daarbij ben ik al specifieker ingegaan op de tradities van Native 

Americans en de overkoepelende opvattingen die daar te vinden waren. In deze sectie zal ik verder ingaan op 

de 'way of life' van de Standing Rock Sioux Tribe. Ik kies hier voor de termen 'way of life' en levensbeschouwing 

omdat eerder al duidelijk is geworden dat deze volken zelf geen onderscheid maken tussen religie, cultuur en 

natuur. In deze scriptie heb ik gekozen voor de bestudering van de Standing Rock Sioux Tribe in de zoektocht 

naar een meer duurzaam humanisme omdat zij sinds 2016 veel (sociale) media aandacht hebben gekregen in 

verband met het protest tegen een pijpleiding. Op dit moment is er van deze stam meer actueel materiaal 

beschikbaar dan van andere stammen. De grotere mate van actuele informatie over deze stam en de 

internationale aandacht voor deze casus maakt dat deze stam nu goed te bestuderen is. Voordat ik echter 

verder in ga op de Standing Rock Sioux Tribe en hun opvattingen met betrekking tot de wereld, zal ik eerst 

nader toelichten over wat voor een stam we het hier precies hebben. De Standing Rock Sioux Tribe is de 

aanduiding van de Native Americans die te vinden zijn op het Standing Rock Indian Reservation wat in Noord en 

Zuid Dakota ligt. Dit gebied is onderdeel van een veel groter stuk land, de Sioux Treaty Lands, dat als land voor 

de Native Americans werd afgebakend met het verdrag van Fort Laramie van 1851. Dit land werd in 1868 

alweer verder verkleind en in 1877 alsnog opgesplitst (geheel tegen het verdrag uit 1886 in) omdat er een 

grote hoeveelheid goud in de Black Hills, onderdeel van de Sioux Treaty Lands, was gevonden. In 1889 werd het 

gebied nog verder opgeknipt tot de huidige reservaten (zie Figuur 2). De stammen die nu op het Standing Rock 
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Indian Reservation leven zijn de Hunkpapa, de Lakota, de Sihasapa (Lakota) en de Yanktonai (Nakota). Omdat er 

vaak gesteld wordt dat de Sioux opgedeeld zijn in Lakota, Dakota en Nakota heb ik mij in de volgende sectie 

voornamelijk gericht op de Lakota traditie als vertegenwoordiger van de Sioux Tribe. Over deze stam is 

daarnaast veel etnografisch materiaal verschenen (Holler, 1984; Luther Standing Bear 2013a, Luther Standing 

Bear, 2013b; Walker, 1991). 

FIGUUR 2  

 

Hoewel hier ook in verschillende mate sprake van is bij andere inlandse volken, hebben de Lakota van de 

Standing Rock Sioux Tribe een complexe geschiedenis. De stammen van de Sioux Tribe hebben, net als andere 

Native American Indians te maken gehad met een duidelijke repressieve benadering van de Amerikaanse 

overheid (Marchand et al., 2014; Nagel, 2014; Reinhardt, 2015; Smith, Cousineau & Rhine, 2006; Standing 

Bear,2013a ; Standing Bear, 2013b). Het hele beleid van de overheid was erop gericht dat de Native American 

Tribes zouden uitsterven doordat zij niet meer volgens hun traditionele manieren konden leven.
17

 Het beleid 

van de Amerikaanse overheid was in die zin succesvol dat de oorspronkelijke bevolking van Native Americans 

van twee tot vijf miljoen in 1900 gedaald was tot ongeveer 250.000. Door nieuw geïntroduceerde ziekten, 

                                                                 
17

 Ze werden naar reservaten verplaatst, waar ze aan landbouw moesten gaan doen terwijl zij eerder van de jacht hadden geleefd, 

kinderen werden naar Amerikaanse internaten gebracht waar zij ontdaan werden van hun Native American achtergrond. 
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armoede en hongersnood stierven vele Native Americans en verdwenen zelfs een heel aantal stammen 

(Marchand et al., 2014; Nagel, 2014; Reinhardt, 2015; Smith, Cousineau & Rhine, 2006; Standing Bear, 2013a ; 

Standing Bear, 2013b). Hoewel er binnen het repressieve beleid steeds minder ruimte was voor traditionele 

cultuur uitingen en doordat men zich voornamelijk richtte op het overleven met weinig voedsel verdween de 

traditionele manier van leven steeds meer. In de jaren '60 en '70 van de vorige eeuw kwam hier echter 

verandering in met de opkomst van de Red Power beweging (Nagel, 2014). Native Americans raakten meer 

georganiseerd en politiek actief en er was een heropleving van Indian Spirituality. Juist de oude tradities 

werden weer opgepakt en nieuw leven ingeblazen om handvatten te bieden voor de problematiek van de 

Native Americans en droeg bij aan een persoonlijke en collectieve genezing en solidariteitsvorming (Nagel, 

2014, p. 6). Dat veel native Americans wel hun cultuur hebben behouden heeft er volgens Marchand (2006: 

110) mee te maken dat 1) de culturele kern lokaal of regionaal gebaseerd is en 2) dat intergenerationele 

natuurkennis de context vormt voor gemeenschapsbeslissingen. Er is dus sprake van een doorleefde, stabiele 

kern die niet snel bezwijkt onder een andersoortige culturele druk van buiten. 

 De etnografische bronnen die er zijn van de Sioux Lakota stammen uit het eind van de 19e eeuw en 

het begin van de 20e eeuw en zijn veelal geschreven vanuit een Amerikaans (niet-native) perspectief (Holler, 

1984; Walker, 1991). Zelfs waar het ging om weergaven van interviews zijn er in de tekst aanpassingen 

gemaakt om het geheel binnen de Amerikaanse opvatting met betrekking tot Native Americans te laten passen 

(Holler, 1984). Het gaat hier om bronnen die ongeveer 100 jaar oud zijn, en dus gedateerd zijn, die daarbij 

duidelijk door een bepaalde lens zijn opgetekend. Een aantal van deze bronnen is een aantal jaar geleden 

nader onderzocht waarbij de Europese koloniale lens van waaruit tradities zijn opgetekend nadrukkelijk 

zichtbaar is gemaakt (Holler, 1984). Daarna is veel van het traditionele leven verloren gegaan en is er pas sinds 

1960 weer een opleving van de traditionele manier van leven onder stammen. Hier gaat het om een moderne 

interpretatie van oude tradities die tevens gekleurd zijn door allerlei politieke ideeën en mythen (Krech, 1999). 

Van deze nieuwe ontwikkelingen en herontdekte tradities is weinig materiaal beschikbaar. Ik zal daarom 

voornamelijk gebruik maken van de oude etnografische bronnen die gericht waren op het weergeven van Sioux 

en Lakota tradities aangevuld met eventuele hedendaagse bronnen waar dit mogelijk was. Hoewel elke bron 

natuurlijk altijd gekleurd is, moet er op gewezen worden dat de opvattingen die weergegeven zijn in de 

bronnen vertekeningen kunnen zijn van de werkelijkheid door het complexe koloniale verleden. 

4.3.1 SIOUX LEVENSBESCHOUWING EN KOSMOLOGIE 
De eerder genoemde aspecten van inlandse levensbeschouwingen zijn over het algemeen ook terug te vinden 

onder de Sioux Lakota, zij het wellicht in andere vormen. Hieronder zal ik verder ingaan op de specifieke 

kosmologieverhalen van de Lakota Sioux en uitspraken van Lakota Sioux indianen uit het vroegere 

etnografische materiaal aangevuld met hedendaagse bronnen waar mogelijk. 

Een lokale uitwerking van eerdergenoemde aspecten uit de levensbeschouwingen van Native Americans is 

onderstaande tekst van Black Elk (Smith, Cousineau & Rhine, 2006, p. 72). 

 
For Lakota people to be who we are, we must follow the instructions given to us by the Bringer of the Law; 

we have a responsibility to have the lands of the Black Hills returned to us. It is our teaching that when the 
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universe was created, each piece of it was given a song. When we go there and do our ceremonies we bring 

that whole song into play. When the song of the universe is being sung, then all Creation can rejoice. We 

were told that we were given certain ceremonies, not just for ourselves. As humans we were made to be 

makers of choices. But the Earth had other children. There are other forms of life, and all Creation desires to 

live. When the makers of choices choose to do their ceremonies, it allows all Creation to walk the soft Earth 

in a dancing manner together, and I think that is the responsibility we have. Every culture was given a way of 

prayer. Every culture was given responsibilities that come with that prayer. To simply sit and pray without 

doing all those things that God tells you to do is not to pray at all. It is what we call “howling in the wind.” 

When you follow the responsibilities that come with prayer, then you can bring out the song of the 

universe. I think that is a responsibility we all share. But all people who agree that we have to live under 

laws going back to the divine teachings have to really look at those laws and make sure that they are 

actually realized. In the United States that means returning stolen lands to the native people. It means that 

when nations say that one of the primary constitutional principles is respect for religion, they must mean 

respect for the religion of every tradition. 

 

De specifieke lokale context waar Black Elk over spreekt is die van de Black Hills. Deze lagen oorspronkelijk in 

het Sioux Treaty Land, maar werd hen afgenomen nadat er goud werd ontdekt. De Black Hills hebben voor 

Native Americans en Lakota in het bijzonder een speciale plek. De Black Hills worden beschouwd als de 

geboorteplek van de aarde. Charlotte Black Elk, kleindochter van Black Elk, legt deze centrale rol van de Black 

Hills zo uit (Smith, Cousineau & Rhine, 2006, p. 60). 

Let’s look at the Black Hills. Our name for the Black Hills is Wamaka Ognaka I-cante, “the heart of everything 

that is.” It is a word in Lakota for all things physical and all things spiritual. In our origin legend when the 

Earth was created, the Earth was given a heart. We were told that all the universe was given a song and that 

each piece of the universe holds a piece of that song, but the Black Hills hold the entire song. We say that 

the Black Hills are the heart of our home and the home of our heart. It’s shaped like a heart. When you see 

it from outer space it looks like a heart, and each season it beats as it goes through cyclic changes. 

Aan deze, volgens de Lakota, ontstaansplek van de aarde is ook een scheppingsverhaal verbonden waarin 

verteld wordt van schepping van zowel mens en dier. Hierin komt het idee naar voren, dat wat de mens tot 

mens maakt, bepaald wordt door de mogelijkheid om keuzes te maken (Charlotte Black Elk in Smith, Cousineau 

& Rhine, 2006, p. 62). 

In the Lakota origin legend, the Earth is our Mother, and Earth took of herself and created her first child, the 

growing and moving. Then she took of herself a second time and created a second child, the winged. Then 

she took of herself and created a third child, the four-legged. And then she took of herself and created the 

fourth child, which was two-legged, and said, “This child will be my special child.”She named the child Mato, 

“I am esteemed.” This child she gives wisdom. This child is the bear. Much later, she decides that she will 

have a child who makes choices. She took of herself and created bone and covered it with flesh, and gave 

this being hands to carry out choices. This is woman, Winyan, the “Maker of Choices Who Is Complete.” 

Then she takes of herself, creates bone, covers it with flesh, makes this being in a shape compatible with the 

maker of choices and names this being Wica, “A step from completion.” This is man. Part of this legend 

takes place in the Black Hills, where we go back and perform each of our ceremonies to bring forward the 
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song of the universe. When we perform all seven of our sacred ceremonies, the whole song is realized in 

Creation. 

Dit scheppingsverhaal gaat echter specifiek over de creatie van de mensen en de dieren, maar net als elke 

levensbeschouwing hebben de Lakota ook een scheppingsverhaal van de creatie en de goden die bij deze 

creatie betrokken zijn (Walker, 1991, pp. 50- 52).   

In de kosmologie van de Lakota zijn er zestien goden verdeeld over vier rangen. In de eerste rang van de 

Superieure Goden bevinden zich Wi (de Zon) het opperhoofd van de goden; Skan (de Lucht) de Almachtige 

Geest; Maka (de Aarde) de voorouder van alles op de wereld en verzorger van alles en Inyan (de Steen) de 

oorspronkelijke bron van al dat is.   

 In de tweede rang van Geassocieerde Goden zit Hanwi (de Maan) die door de Zon geschapen werd als 

zijn metgezel, Tate (de Wind) die door de Lucht was gecreëerd als zijn metgezel, Unk (Strijd) als metgezel voor 

de Aarde, maar werd naar de wateren verbannen en werd de godin van de Wateren en de voorouder van alle 

kwade dingen. Tot slot behoort tot deze groep Wakinyan (Gevleugelde) die gecreëerd werd als actieve 

metgezel van de Steen.  

 De derde rang bestaat uit de vier Ondergeschikte Goden die bestaan uit Ta Tanka (De Buffel God) de 

patroon van ceremonies, gezondheid en provisie, Hu Nonp (De Beer God) de patroon van wijsheid, Wani (De 

Vier Winden) de levensgever en het weer en Yum (De Wervelstorm) de God van verandering, spel en liefde. 

 De vierde rang bestaat uit de vier Inferieure Goden die bestaan uit Nagi (de Geest); Niya (het Spook); 

Sicun (het Intellect); en Nagila (het immateriële zelf van irrationele dingen).  

 Tot slot creëerde Skan (de Lucht) van zijn essentie een dochter genaamd Wohpe die de Mediator zou 

zijn. Hij gaf haar goddelijke eigenschappen en maakte haar de patroon van harmonie, schoonheid en plezier. 

Van deze goden zijn het de Superieure Goden die verantwoordelijk zijn voor de schepping van de aarde en van 

zichzelf. Hoewel er meerdere goden gecreëerd worden zijn zij allemaal onderdeel van Wakan Tanka, het Grote 

Mysterie. Walker vond bij de Lakota het volgende scheppingsverhaal (Walker, 1991, pp. 51- 52). 

Before there was any other thing, or any time, Inyan was, and his spirit was Wakan Tanka. Han was then but 

she is not a thing for she is only the black of darkness. Inyan was soft and shapeless but he had all powers. 

The powers were in his blood and his blood was blue. He longed for another that he might exercise his 

powers upon it. There could be no other unless he would create it of that which he must take from himself. 

If he did so he must impart to it a spirit and give to it a portion of his blood. As much of his blood as would 

go from him, so much of his powers would go with it. He concluded to create another as a part of himself so 

that he could retain control of the powers. So he took from himself that which he spread over and around 

himself in the shape of a great disk whose edge is where there is no beyond. He named this disk Mata and 

imparted to it a spirit which is Maka-akan (the Earth God). To create Maka he took so much from himself 

that he opened all his veins and all his blood flowed from him and he shrank and became hard and 

powerless. As his blood flowed it became waters and it is the waters. But powers cannot abide in waters, so 

they separated themselves and became a being in the shape of a great blue dome whose edge is at but not 

upon the edge of Maka. The powers are a spirit and the blue dome, the sky, the Great Spirit Skan. Inyan, 
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Maka, and the waters are the world and Skan is the sky above the world. Maka was contentious and 

upbraided Inyan because he did not create her a separate being and demanded that he banish Han. He 

replied that he was powerless and then she taunted him with his impotency and nagged him until he agreed 

to appeal to Skan. Skan heard the complaint of Maka and the plea of Inyan that she be appeased. Thus Skan 

was created a judge and is the final and supreme judge of all things. He decreed that Maka must remain 

forever attached to Inyan as she was created. To appease her he created Anp, who is not a thing for he is 

only the red of light. Skan banished Han to the regions under the world and placed Anp on the world. Then 

there was light everywhere on the world but there was no heat nor any shadow. Maka saw herself, that she 

was naked and cold, and complained to Skan of this. Skan then took from Inyan and from Maka and from 

the waters and from himself that with which he created a shining disk. This disk he named Wi and imparted 

to it a spirit which is Wi-akan (the Sun God). He placed Wi above the blue dome and commanded him to 

shine on all the world, giving heat to everything, and to make a shadow for each thing. Wi did as he was 

commanded and all on the world was hot. Maka had no comfort except in shadow and she implored Skan to 

return Han upon the world. Then Skan commanded Anp and Han to follow each other and remain for a 

space upon the world. He commanded Wi to go before Anp to the regions under the world and follow him 

above the world. All did as they were commanded. Thus there were the four Superior Gods and there was 

established Anp-etu and Han-yetu, the first [two] of the four times, the daytime and the nighttime.   

Uit het scheppingsverhaal hierboven wordt duidelijk dat de wereld van de Lakota gecreëerd is door goden die 

hier ook zelf in aanwezig zijn. De hele wereld is in een dergelijk scheppingsverhaal een heilige plek, maar ook 

een plek waarin er de mogelijkheid is dat goden zich bemoeien met het leven op de aarde.  

Naast het belangrijke aspect van de goden in de 

wereld en daarmee de heiligheid van de wereld als 

een belangrijk onderdeel van de levens-

beschouwing van de Sioux is ook nog een ander 

concept interessant. Het betreft hier het idee van 

het medicijnwiel als metafoor voor het leven. Door 

het leven te relateren aan het medicijnwiel (zie 

Figuur 3) is het mogelijk om in harmonie met de 

natuur te   komen en zelf spirituele harmonie te 

verkrijgen (Marchand et al., 2014, p. 23). Het 

medicijnwiel is gerelateerd aan het heilige nummer 

vier en is ook op gedeeld in vier vakken. Het is een 

symbool dat alles in de creatie behelst, volken, 

planten, dieren, mineralen en tijden. Het staat 

daarbij tevens symbool voor de cycli in het leven. 

Alle aspecten zijn in het medicijnwiel verweven tot het geheel. In het midden van het medicijnwiel is de leegte, 

zwart gat, het heilige nulpunt en de chaos voor de creatie die in zich alle mogelijkheden draagt. De vier 

elementen water, aarde, vuur en lucht worden geleid en gevormd door de heilige levenskracht die in deze 

leegte gevonden kan worden. Leven zou niet kunnen bestaan zonder de levenskracht energie in de leegte en is 

FIGUUR 3 MEDICIJNWIEL ALS SPIRITUEEL PAD 
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een katalysator voor alle krachten die gevonden worden in de 360 graden van de cirkel. De ronde vorm van het 

wiel beschrijft de bewegingen van de aarde, de zon, de maan, de cycli van het leven, de seizoenen en die van 

dag en nacht. Als men zich op de buitenrand positioneert kan men via de spirituele paden naar het centrum 

bewegen om zo perfecte balans te bereiken (Marchand et al., 2014, p. 23). 

At the center of the Wheel is the Creator who sits in perfect balance and harmony. Outside the center, there 

is the Mother Earth, Father Sun, Grandmother Moon, Grandfather Galaxy and the Four Winds or Directions. 

These represent spiritual paths, leading us to the center so we can also achieve perfect balance.  

Het gaat hier wederom om een holistische opvatting van de wereld (fysiek en spiritueel). In dit geval staat het 

idee centraal dat een mens langs alle aspecten reist op spiritueel vlak en zich zo ontwikkelt tot een persoon van 

kennis in diepe verbondenheid met de wereld. 

4.4 KERNWAARDEN EN MENS- AARDE VERHOUDING 

Uit bovenstaande paragrafen kan een aantal kernwaarden van de Sioux (Lakota) gedestileerd worden. Deze 

kernwaarden verschillen op een groot aantal vlakken van die van het humanisme en kunnen hier mogelijk een 

aanvulling op vormen. Er kunnen daarbij ook kernwaarden naar voren komen die wellicht veel moeilijker te 

gebruiken zijn in het vormgeven van een meer duurzaam humanisme.   

 Kenmerkend voor inlandse tradities in het algemeen en die van Native Americans in het specifiek zijn 

de ideeën dat er geen onderscheid is tussen mensen, planten en dieren. De mens wordt in dit opzicht niet 

boven al het andere in de creatie geplaatst maar is daar, net als al het andere, onderdeel van. Doordat de 

schepping als continue proces wordt beschouwd, is het van belang dat er bijgedragen wordt aan dit heilige 

proces (Gonzales & Nelson, 2001). Dit heeft tot gevolg dat er ook diverse rituelen door het jaar heen 

uitgevoerd worden om de aarde te vernieuwen. Daarnaast stelt men at het heilige te vinden is in zowel het 

transcendente als het immanente (Gonzales & Nelson, 2001). Dit betekent dat de hele wereld bezield is. Dit is 

ook duidelijk terug te vinden in de scheppingsverhalen en andere mythes waarin dieren en natuurlijke objecten 

een persoonlijkheid hebben of een goddelijke entiteit zijn met menselijk attributen.  Hoewel de stammen zelf 

actief onderdeel zijn van de voortdurende creatie, zijn zij daarnaast afhankelijk van de welwillendheid van de 

goden.  Dit geloof in mythen heeft echter ook een keerzijde in die zin dat er geloofd wordt dat als een dier, 

zoals de buffel, maar met respect gedood wordt, deze dan altijd weer in grote kuddes terug zal keren. Door uit 

te gaan van een mythische oorsprong van de buffel is het niet mogelijk dat deze uitsterft doordat er te veel van 

gedood zijn (Krech III, 1999). Door het geloof in mythen en parallelle mythische werkelijkheden worden 

bepaalde natuurlijke elementen als het ware uit het  natuurlijke systeem gehaald waardoor er ook niet over de 

gevolgen van, bijvoorbeeld, overmatig jagen nagedacht hoeft te worden. Hoewel het holistische wereldbeeld 

filosofisch van aard is kent de Sioux levensbeschouwing ook een grote transcendente kant waarin goden een 

grote rol spelen. De Sioux levensbeschouwing verschilt op dit vlak fundamenteel van het humanisme dat een 

dergelijk geloof in een hogere entiteit uitsluit. 

In het holistisch wereldbeeld van Native Americans en de Lakota in het bijzonder is een onderscheid tussen 

natuur en cultuur afwezig (Forbes, 2001; Gonzales & Nelson, 2001; Marchand et al., 2014). Waar er in het 
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Westen vaak gedacht wordt dat de natuur beter af is zonder de inmenging van de mens, heerst er onder Native 

Americans juist veelal het idee dat de natuur er beter op wordt als de mens deze beïnvloedt. Wildernis is in die 

zin juist natuur die door de mens verlaten is. In het Westen is het idee van natuur en natuurlijk vaak verbonden 

met het idee dat iets is zoals het ten tijde van zijn creatie was. Dit gaat uit van een vrij statische opvatting van 

natuur of wat er als natuurlijk beschouwd wordt. De creatie, waaronder de mens, is in het wereldbeeld van 

Native Americans juist een actief proces dat verandert en leert (Forbes, 2001; Gonzales & Nelson, 2001). Een 

dergelijk idee staat lijnrecht tegenover de natuur en cultuur scheiding die in het Westen en het humanisme 

dominant is.   

 In het wereldbeeld van de Sioux, en Native Americans in het algemeen, is het land waarop een stam 

zich bevindt een belangrijk onderdeel van de individuele en collectieve identiteit (Cajete, 2001; Gonzales & 

Nelson, 2001; Smith Cousineau & Rhine, 2006, p. 60). Scheppingsverhalen en oral histories zijn mede 

vormgegeven door het landschap van de stam. Dit betekent dat het landschap een integraal onderdeel is van 

de identiteit. Tevens vormt het land een verbinding met de voorouders. Doordat de voorouders begraven zijn 

in het land zijn zij onderdeel geworden van dit land en is een stam op die manier ook verbonden met het land 

dat zij bewonen. Het land (de plek op de wereld) die de stammen bewonen neemt op deze manier een 

belangrijke plek in in het wereldbeeld van de Sioux en andere Native Americans. Doordat het landschap zo 

nauw verbonden is met de collectieve identiteit en het dagelijkse leven is het volgens Nagel (2014) ook 

mogelijk geweest dat veel culturen van Native Americans vandaag de dag nog steeds bestaan ondanks het 

repressieve beleid van de Amerikaanse overheid. Dat de gemeenschap een centrale rol in neemt in Native 

American stammen heeft hier ook zeker mee te maken (Nagel, 2014). In een dergelijke holistische 

levensbeschouwing neemt de ecologische omgeving een grote plaats in, wat wellicht resulteert in een groter 

ecologisch bewustzijn en duurzame levensstijl. 

Hoewel er in veel literatuur gesproken wordt over Native Americans in termen die neigen naar de "Nobele 

Wilde" is dit beeld veel gecompliceerder en genuanceerder. De manier waarop er naar Native Americans is 

gekeken vanuit een Westers perspectief is voor een deel ook bepalend geworden voor de manier waarop 

Native Americans naar zichzelf en hun eigen levensbeschouwing kijken. Hoewel de "Ecologische Indiaan" 

bedacht is door Europese Amerikanen wordt deze rol sinds de jaren '70 ook deels door de Native Americans 

zelf op zich genomen (Krech III, 1999; Nagel, 2014). Het wisselt echter per stam of de nadruk gelegd wordt op 

conservatie of vooruitgang. Dit heeft tevens gevolgen voor de manier waarop er met het land wordt 

omgesprongen. Door de grote mate van armoede is milieuactivisme voor veel Native Americans een luxe die ze 

zich niet kunnen permitteren. Een holistisch wereldbeeld waarin Moeder Aarde een belangrijke rol speelt, 

hoeft er tegenwoordig niet noodzakelijk toe te leiden dat stammen kiezen voor het conserveren van hun land 

(Krech III, 1999). In het geval van de Standing Rock Sioux Tribe lijkt er gekozen te zijn voor, onder andere, een 

ecologisch standpunt ten opzichte van de aanleg van de pijpleiding. Het gaat hier om het zorgen voor de aarde 

door het beschermen van het water. Het water is volgens Native Americans immers belangrijk voor al het leven 

op de aarde. Daarnaast spelen echter ook belangrijke kwesties omtrent soevereiniteit en vrijheid van 

godsdienst die geworteld zijn in het koloniale verleden.  
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HOOFDSTUK 5. HET PROTEST BIJ STANDING ROCK; EEN ANALYSE 
In dit hoofdstuk zal ik de casus van het Standing Rock protest analyseren als vervolg op de eerder beschreven 

levensbeschouwing van de Sioux. In deze analyse zal ik mij richten op de levensbeschouwelijke waarden, 

motieven en opvattingen die de Sioux hebben geuit in het protest bij Standing Rock. Daarnaast zal ik in dit 

hoofdstuk ook de motieven van andere levensbeschouwelijke organisaties analyseren die zich hebben 

aangesloten bij het protest. Het doel van dit hoofdstuk is het verkennen van deze waarden, motieven en 

opvattingen en te onderzoeken in hoeverre deze richtingen kunnen vormen in de transitie naar vormen van 

leven-gecentreerd humanisme. In dit hoofdstuk wil ik verkennen welke andere richtingen er gevonden kunnen 

worden aan de hand van het protest en de levensbeschouwelijke tradities die zich daaraan verbonden hebben 

en wat deze kunnen betekenen voor het humanisme. Ik zal in de analyse van de motieven gebruik maken van 

de Grounded Theory van Clarke (2005; 2003) omdat deze methode recht doet aan de complexiteit van de 

casus. Naar aanleiding van de geanalyseerde motieven van de Sioux en andere levensbeschouwelijke groepen 

zal ik mogelijke richtingen verkennen voor de transitie naar leven-gecentreerde vormen van humanisme. Ik zal 

hiervoor teruggrijpen naar de stromingen binnen het humanisme en de aanknopingspunten die daarin te 

vinden zijn. Tevens zal ik verwijzen naar theorieën van Henk Manschot (2016) en Marc Davidson (2016). 

5.1 HET PROTEST BIJ STANDING ROCK; VOORGESCHIEDENIS EN VERLOOP 

Het NoDAPL protest tegen de Dakota Access Pipeline (DAPL) dient binnen het grotere historische perspectief 

geplaatst te worden zoals dit in hoofdstuk vier beschreven is. De koloniale overheersing over, en repressie en 

discriminatie van de Sioux door de overheid van de V.S.  repressie, vormen een belangrijk factor in het verzet 

tegen de Dakota Acces Pipeline.
18

 Ik zal hier het verloop van het protest voornamelijk vanuit een 

levensbeschouwelijk perspectief beschrijven. Omdat de levensbeschouwing van de Sioux in zo grote mate 

verschilt van het humanisme kan het behulpzaam zijn om te onderzoeken welke waarden andere 

levensbeschouwelijke tradities, die wellicht meer met het humanisme gemeenschappelijk hebben, verbinden 

aan het protest. Het gaat hier om de levensbeschouwelijke opvattingen van de Sioux die van belang zijn in het 

protest, de oproep van religieus leider Arvol Looking Horse en de reactie daarop van verschillende religieuze 

tradities.  

Het protest van de Standing Rock Sioux Tribe tegen de aanleg van de Dakota Access Pipeline van Energy 

Transfer Partners in Noord Dakota van de Verenigde Staten kent een turbulent verloop. In november 2014 gaf 

Energy Transfer Partners (ETP) aan de intentie te hebben een pijpleiding aan te leggen van de Bakken 

olievelden in Noord Dakota naar Illinois (Energy Transfer Partners, 2014). Vanaf dat moment uit de Standing 

Rock Sioux Tribe al weerstand tegen de aanleg van de pijpleiding. Doordat de leiding een halve mijl langs de 

grens van het reservaat loopt en wel door oorspronkelijk treatyland  loopt had er met de stam overlegd 

moeten worden over de aanleg. Bovendien zou de leiding door heilige plaatsen van de stam worden aangelegd 

waarmee deze verwoest zouden worden (Standing Rock Sioux Tribe z.d.). Oorspronkelijk zou de leiding ten 

Noorden van de stad Bismarck lopen, maar bewoners van de stad protesteerden hier tegen omdat zij een 
                                                                 
18 Hoewel de pijpleiding bij het Standing Rock Reservaat inmiddels afgerond is en in gebruik is genomen, duurt het protest nog steeds 
voort. 
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milieuramp vreesden. In het alternatieve voorstel, opgesteld na het protest van de bewoners van Bismarck, zou 

de leiding langs het reservaat lopen. De aanwezigheid van het reservaat werd echter niet vermeld in het 

voorstel (Standing Rock Sioux Tribe z.d.). In het nieuwe voorstel werd de Missouri River gekruist die de stam 

van water voorziet. De stam vreest voor een grote milieuramp als er iets mis gaat met de leiding (Standing Rock 

Sioux Tribe z.d.). Omdat er toch begonnen werd met de constructie van de pijpleiding en deze langs het graf 

van haar zoon en echtgenoot zou lopen plaatste LaDonna Brave Bull Allard, lid van de stam en de Standing Rock 

Historic Preservation Officer, een video oproep op facebook (Divided Films, 2016; National Public Radio, 2016). 

In deze video oproep benadrukt zij het belang van het land en het water. "I will stand to protect the water, the 

land" (Divided Films, 2016: 2:22). Als gevolg van de oproep van Allard werd het Sacred Stones Camp, Oceti 

Sakowin, opgezet op haar eigen land, om daar te protesteren tegen de aanleg van de pijpleiding (National 

Public Radio, 2016). Het idee dat water is life, waar Allard ook al nadruk op legde in haar video, heeft een 

belangrijke rol gespeeld in het gehele verloop van het protest. " [Water ML] It's a form of a living being that's 

supported us and that we have a connection with. That's the thing that's not only going to sustain you, but also 

your children" (TYT Politics, 2016:  0:55). Het gaat erom dat water aan de oorsprong van alles staat. "Everything 

you see from the trees to the land, to the food, to the horses, to the fish, everything in this world was made 

with water" (TYT Politics, 2016: 0:25). Bescherming van het water en de Aarde is dus van groot belang. 

All these songs are expressions of our love for the water, it's a fight beyond us, it's something greater than 

us, it's a fight to protect mother earth overall, it's a fight to protect the sacred integrity of mother earth and 

the spiritual essence of her lifeblood; the water (AJ+, 2016: 1:47). 

Behalve het beschermen van de aarde en het water, speelden ook andere aspecten een rol. Zo spreekt Winona 

LaDuke, Native American activiste, over de marginale positie van de Native Americans. "We continued 

collectively to be abused, and I think people are tired of being treated as third class citizens" (Divided Films, 

2016: 0:44).  

 Hoewel Allard verwacht had dat slechts enkelen gehoor zouden geven aan haar oproep was het 

protest in augustus gegroeid tot een globale beweging waarbij honderden Native Americans vanuit het hele 

land en andere activisten naar het Sacred Stones Camp kwamen. Door de grote aantallen mensen moesten er 

nog vier andere kampen opgezet worden op andere locaties. Door de enorme toestroom van mensen moesten 

er inmiddels andere kampen naar het oorspronkelijke kamp opgezet worden. Hoewel de opzet van het protest 

van vreedzame aard was, waren er in de maanden voor oktober al diverse botsingen geweest tussen 

handhaving en de demonstranten waarbij in totaal al meer dan 400 demonstranten gearresteerd waren (Inside 

Energy, 2016). Door de grote diversiteit aan betrokken partijen was het lastig om één stem te laten horen, 

maar de Sioux Tribe bleef er op gericht het een vreedzaam en liefdevol protest te laten zijn. "This movement is 

not a movement out of hate, it's pure and simple a movement out of love" (AJ+, 2016: 1:20). Op 22 oktober 

riep Arvol Looking Horse, de spirituele leider van de Sioux, religieuze leiders op om zich bij het protest te 

voegen omdat hij van mening was dat hun aanwezigheid het vreedzame verloop van het protest zou 

bevorderen (Uplift, 2016). In de oproep stelde hij dat het nodig was dat mensen, in het bijzonder de mensen 

van het geloof, zich moesten verenigen voor een toekomst voor de kinderen. 
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We are now up against dangerous decisions that are coming from the disease of the mind. We are dealing 

with minds that hold no values of respect and honor toward another Nation’s Burials and Sacred Sites. 

Money has contaminated their minds to want the power to desecrate the sacredness of Mother Earth and 

allow my People’s burial places to be destroyed in order to continue to erase our culture....The hearts of All 

People’s faiths must now unite in believing we can change the path we are now on. We, from heart of Turtle 

Island, have a great message for the World to unite for our children’s future. Already we have witnessed 

many Nations of life are now dying because of contamination; those that swim, those that crawl, those that 

fly, the plant Nation, the four legged and now the two legged (Uplift, 2016). 

Op 23 oktober werd deze oproep gevolgd door een oproep van de Episcopale dominee John Floberg, die zelf 

leiding geeft aan de kerk op het Noord Dakota deel van het Standing Rock Indian Reservation (Dunn, 2016; 

Sjonberg, 2016; Wilson, 2016). Zowel de oproep van Arvol Looking Horse als die van Floberg waren 

voornamelijk gericht op V.S., maar door het strategische gebruik van sociale media raakten veel berichten en 

oproepen veel verder verspreid. Hoewel de oproep van Floberg in eerste instantie alleen binnen de Episcopale 

kerk werd verstuurd, gaven uiteindelijk 524 religieuze leiders afkomstig uit 22 religieuze tradities gehoor aan de 

oproep. Zij reisden af naar Standing Rock en sloten zich aan bij het protest. Onder hen waren leiders van 

diverse christelijke kerken, moslim groepen, boeddhistische groepen, Joodse groepen en overkoepelende 

religieuze organisaties als United Religions Initiative. Verschillende groepen en leiders schaarden zich met 

diverse redenen achter het protest, maar stonden allen in solidariteit met de Standing Rock Sioux Tribe. De 

diverse motieven achter de solidariteitsverklaringen zal ik in de volgende sectie uitgebreider weergeven. 

Gezamenlijk wezen zij de Doctrine of Discoveryaf en verbrandden deze ritueel in samenwerking met een aantal 

stamoudsten van het kamp (Dunn, 2016; Native Momma, 2016; Re'Shel, & Heley; Wilson, 2016).
19

   

 Op vier december resulteerde het protest uiteindelijk in een tijdelijke overwinning voor de Standing 

Rock Sioux Tribe. Het Army Corps of Engineers gaf op die dag aan dat zij het recht van overgang zullen 

weigeren aan ETP en dat er een grondigere milieuonderzoek ondernomen zal worden waarbij alternatieve 

routes overwogen zullen worden. Ondanks de overwinningen is de pijpleiding er versnelt gekomen met het 

aantreden van president Trump in januari 2017. 
20

 

  

                                                                 
19 De Doctrine is een document uit de vijftiende eeuw waarin er door de paus gesteld wordt dat elk nieuw ontdekt land en diens bevolking 
tot het christendom bekeerd dient te worden waarbij er aangemoedigd wordt de bevolking te onderwerpen (Re'Shel & Heley, 2016). De 
Doctrine of Discovery staat daarom symbool voor het koloniale verleden en de onderdrukking door een Europese kolonisten en hun kerken. 
20 In januari 2017 lanceerde het Army Corps of Engineers officeel een grondig milieuonderzoek wat maanden tot jaren in beslag kon gaan 
nemen. Dit plan vond echter nooit doorgang doordat de net aangestelde president Trump op 24 januari een aantal executive actions met 
betrekking tot pijpleidingen ondertekent waarmee hij het proces voor de oliebedrijven vergemakkelijkt en milieuonderzoeken afdoet (Sisk, 
2017). Dit heeft ervoor gezorgd dat het Army Corps of Engineers uiteindelijk op acht februari 2017 het recht van overgang, easement, 
verleende aan ETP en de pijpleiding. Op een juni 2017 werd de pijpleiding volledig in gebruik genomen (Inside Energy, 2017). Dit heeft er 
echter niet toe geleid dat de stam het protest gestaakt heeft (Standing Rock Sioux Tribe, z.d.). 
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5.2 ANALYSE VAN DE STANDING ROCK CASUS 

Bij het protest zijn niet alleen een groot aantal partijen betrokken (oliebedrijven, de overheid, milieu-

bewegingen en levensbeschouwelijke tradities) maar is ook sprake van een grote diversiteit aan motieven om 

steun te betuigen aan het protest (o.a. mensenrechtenschending, gewelddadig optreden van handhaving en 

gedeelde zorg om milieu). In dit hoofdstuk zal ik mij richten op de verschillende motieven van 

levensbeschouwelijke groepen die zich aan het protest verbonden hebben. Het doel is om de verschillende 

waarden en opvatting van de levensbeschouwelijke groepen in kaart te brengen en zo te onderzoeken welke 

waarde en betekenis het protest heeft voor deze groepen. Vervolgens zal ik onderzoeken of en hoe deze 

waarden en motieven van betekenis kunnen zijn in het denken over nieuwe vormen van humanisme. Het gaat 

hier om motieven en waarden van zowel de Sioux als van de betrokken levensbeschouwelijke groepen.  

 De geanalyseerde bronnen bestaan uit uitingen op internet en kunnen bestaan uit uitspraken op de 

eigen websites van organisaties, maar ook nieuwssites, blogs en beeldmateriaal van o.a. YouTube. Doordat 

verschillende betrokkenen gebruik maken van verschillende media verschilt het per organisatie welk materiaal 

er is gebruikt in de analyse. In mijn online zoektocht heb ik gebruik gemaakt van de Incognito modus  van de 

browser, waardoor mijn eigen zoekgeschiedenis niet van invloed is op de gevonden resultaten.
21

 Deze bronnen 

zijn aangevuld met drie documentaires over het gehele protest (2017 verschenen). Het gaat hier om de 

documentaires Awake, a Dream from Standing Rock (Dewy, Fox & Spione, 2017), Beyond Standing Rock 

(Malone, 2017) en The Seventh Generation: Youth at the Heart of Standing Roc Protests| ABC News (ABC News, 

2017). De volledige lijst met gevonden data is te vinden in de bijlage (Bijlage 1). Voor de verzamelde bronnen 

geldt dat ik uitgegaan ben van verzadiging (Boeije, 2010). Dit betekent dat ik gezocht heb naar data tot er geen 

nieuwe informatie meer naar voren kwam in de bronnen met betrekking tot mijn vraag. Op het moment dat ik 

voor verschillende levensbeschouwelijke partijen geen nieuwe informatie meer vond ben ik gestopt met het 

verzamelen van data.  

 De data afkomstig uit de geselecteerde bronnen wordt analyseerd door middel van de in de inleiding 

beschreven Grounded Theory van Clarke (2005; 2003). In deze analyse methode staat 'mapping' centraal. Aan 

de hand van deze theorie kan de data bevraagd worden, en kunnen verbanden tussen personen, organisaties, 

gebeurtenissen en discoursen aan het licht komen. Het gaat er om de complexiteit en vloeibaarheid van de 

situatie in kaart te brengen, waardoor een analyse volgens Clarke (2005; 2003) in veel grotere mate 

overeenkomt met de messyness van de werkelijkheid. Clarke (2005; 2003) legt met deze methode nadruk op 

de gesitueerdheid van actoren binnen een groter web. In de oorspronkelijke Grounded Theory werden actoren 

als op zichzelf staande objecten benaderd, en was geen aandacht voor het sociale speelveld waarin ze zich 

bevonden.  Clarke schenkt veel meer aandacht aan de rol van het sociale web waarbinnen actoren zich 

bewegen. Het gaat er om verhoudingen en betekenissen zichtbaar te maken, zonder een sluitende theorie of 

conclusie te willen produceren. Deze methode sluit goed aan bij het doel van deze scriptie om mogelijke 

                                                                 
21 De zoektermen hiervoor betreffen: Christians at Standing Rock, clergy at Standing Rock, Islam and Standing Rock, Muslims and Standing 
Rock, Jews and Standing Rock, Hindus and Standing Rock, Buddhists and Standing Rock, Religious groups at Standing Rock, Standing Rock 
and Religon, Standing Rock protest. Deze termen zijn later gecombineerd met zoektermen (souvereignty, religious freedom) die in de 
gevonden data naar voren zijn gekomen Ik zal me in deze scriptie richten op de periode van juli 2016 tot en met december 2016. 
Voornamelijk in deze periode waren religieuze groepen actief betrokken bij het protest en veel uitingen werden gedaan in deze periode. 
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richtingen voor nieuwe vormen van humanisme te verkennen en dat er geenszins op gericht is conclusies te 

trekken. 

De messyness waar Clarke over spreekt is ook terug te vinden in de pluraliteit aan bronnen die per religieuze 

groep gebruikt werden. Ik heb Clarke (2003; 2005) in eerste instantie gevolgd door een situational map 

(Voorbeeld in Figuur 4) op te stellen waarin zichtbaar werd welke factoren een rol spelen in de in deze scriptie 

onderzochte casus.
22

  

 

                                                                 
22

 Het betreft hier het mappen in de vorm van een soort van mindmap waarbij de vraag centraal staat wie of wat belangrijk is in deze 

situatie en wie of wat het verschil kan maken. Het gaat hier om menselijke en niet- menselijk factoren, maar ook om discoursen en sociale 
opvattingen (Clarke, 2003; 2005). 

FIGUUR 4. VOORBEELD SITUATIONAL MAP. CLARKE (2003, P. 562).  
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Hier heb ik vervolgens een geordende map van gemaakt (voorbeeld in Figuur 5). Op deze manier werd 

zichtbaar welke factoren een rol spelen en werden er nog niet benoemde factoren zichtbaar. Het uiteindelijke 

resultaat van de geordende situational map is te vinden in Figuur 6.  

In de volgende stap heb ik op kopieën van 

de uiteindelijke situational map de 

centrale religieuze groeperingen 

verbonden aan de opvattingen die naar 

voren kwamen uit de verschillende 

bronnen. Hoewel Clarke (2003; 2005) 

voorstelt om voor elk centraal aspect op 

een nieuwe kopie het web van 

verbindingen te maken, heb ik ervoor 

gekozen de relaties van de verschillende 

religieuze groepen in één map te tekenen 

waardoor het duidelijker zichtbaar werd 

welke opvattingen en motieven er bij 

meerdere groepen terugkomen en welke 

bijvoorbeeld erg specifiek zijn voor een 

bepaalde groep. Daarnaast heb ik op een 

andere kopie van de situational map de 

relaties met de Standing Rock Sioux Tribe 

weergegeven (zie Bijlage 2). De volgende 

kaart binnen de methode van Clarke (2003; 

2005) betreft een social arena map waarin 

de verschillende sociale groepen of arena's 

weergegeven worden als cirkels en hoe 

deze zich ten opzichte van elkaar verhouden in de situatie. Deze kaart wordt opgevolgd door een positional 

map waarbij er op de horizontale en verticale as statements geplaatst worden die in termen van meer of 

minder gesteld kunnen worden. De verschillende posities die de verschillende actoren innemen worden zo 

zichtbaar ten opzichte van elkaar. Daarnaast worden posities zichtbaar die (nog) niet voorkwamen op de 

eerdere maps.  Deze laatste twee maps (social arena map en positional map)  bleken minder werkbaar voor dit 

specifieke vraagstuk en heb ik om deze reden aangepast. In de situational map kwamen drie domeinen naar 

voren waarbinnen de meeste motieven en opvattingen geplaatst konden worden. Deze domeinen heb ik het 

social justice domein, het ecologische domein en het soevereine domein genoemd. Het social justice domein 

omvat termen als; marginalisatie, discriminatie, kolonialisme, postkolonialisme, zelfbeschikking, 

mensenrechten en uitbuiting. Het soevereine domein omhelst reservaten, zelfbeschikking, consultatie, invloed 

op de eigen leefomgeving, verbreken van verdragen door regering V.S., heilige plaatsen en land. Het 

ecologische domein tenslotte omvat termen als 'water is life', aarde als Gods creatie, ecologische crisis, 

FIGUUR 5  VOORBEELD GEORDENDE SITUATIONELE MAP (CLARKE, 2003, P. 564) 
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Laudato Si, Land en het idee van verbondenheid. Deze domeinen vormden de drie assen van mijn positional 

map waarop ik de sociale arena's van de verschillende religieuze groeperingen heb weer gegeven. Op deze 

manier werd zichtbaar waar de verschillende religieuze groepen zich bevonden op de zogenaamde map van 

motieven (Figuur 8). Dit gaf uiteindelijk een duidelijk beeld en leverde een minder verwacht resultaat op. Hier 

zal ik nader op ingaan in de volgende sectie die gewijd is aan de analyse van de gevonden data middels de 

methode. 

  

INDIVIDUAL HUMAN ELEMENTS/ACTORS  
Rev. Floberg, Arvol Looking Horse, Native Americans, 
inlanders, religieuze leiders 
 
COLLECTIVE HUMAN ELEMENTS/ ACTORS  
Energy Transfer Partners, oliebedrijven, prot. Chr. 
Kerken, Katholieke Kerk, Army Corps of Engineers, 
Sacred Stone Camp, International Indigenous Youth 
Council, Native American Muslims, Moslims, regering 
V.S., Americans Humanist Association, Standing Rock 
Sioux Tribe, VN, inlandse volken wereldwijd. 
 
DISCURSIVE CONSTRUCTIONS OF INDIVIDUAL AND/ OR 
COLLECTIVE HUMAN ACTORS  
Regering V.S. als discriminerend richting Native 
Americans, Sioux als moreel kompas voor de natie 
(wereld), Native Americans als hoeders van de Aarde, 
oliebedrijven als voorgetrokken partijen, Standing Rock 
Sioux Tribe als water protectors , solidariteit van het 
protest als inspiratiebron 
 
POLITICAL/ ECONOMIC ELEMENTS 
500 clergy at Standing Rock, Standing Rock protest, 
ritueel verbranden van Doctrine of Discovery, Doctrine 
of Discovery, Treaty 1851, Treaty Lands, vrijheid van 
religie, 1978 American Indian Religious Freedom Act, 
machtsverschil tussen Native Americans (als naties) en 
de regering van de V.S., erkinning soevereine status van 
Native Americans, koloniale benadering van Native 
Americans, mensenrechten, het consulteren van Native 
Americans in kwesties die hen aangaan/ het ontbreken 
daarvan  
 
TEMPORAL ELEMENTS  
Veilige toekomst voor toekomstige generaties, 
geschiedenis van social injustice 
 
MAJOR ISSUES/ DEBATES (USUALLY CONTESTED)  
Klimaatverandering, ecologische crisis, winst over de rug 
van Native Americans, soevereiniteit van Native 
Americans wordt niet gerespecteerd, marginalisatie en 
discriminatie van Native Americans door regering V.S. 
 
OTHER KINDS OF ELEMENTS  
Reclaiming identity (Native Americans) 

 NON HUMAN ELEMENTS/ ACTORS/ ACTANTS 
Pijpleiding, sociale media, verdragen (treaties), water, 
Laudato Si, mensenrechten , mogelijkheid van ecologische 
ramp (geschiedenis van ecologische rampen door 
oliepijpleidingen) 
 
IMPLICATED SILENT ACTORS/ ACTANTS  
 
DISCURSIVE CONSTRUCTION OF NON HUMAN ACTANTS  
Fossiele brandstoffen zorgen voor inkomsten (banen), 
water = life, vrijheid van religie voor iedereen, vreedzaam 
protest is  bewonderens-waardig, protest als confrontatie 
met onderdrukkende praktijken, elk mens heeft recht op 
zelfbeschikking, Westers kolonialisme als uitbuiting van 
Moeder Aarde,  
 
SOCIOCULTURAL/ SYMBOLIC ELEMENTS  
Zorgdragen voor de aarde als belangrijk handelen, caring 
for creation is a work of mercy (KK) verschillende 
motieven van Native Americans en andere demonstranten 
voor het protest, alle mensen als kinderen van God, life as 
interdependent, levensbeschouwing Native Americans als 
earth spirituality 
 
SPATIAL ELEMENTS  
Heilige plaatsen, reservaten, Treaty Lands, Missourri River 
als watervoorziening, land, Standing Rock Indian 
Reservation 
 
RELATED DISCOURSES (HISTORIC, NARRATIVE AND/ OR 
VISUAL)  
Kolonial en postkoloniale historische ontwikkelingen, 
schuldgevoel bij kerken m.b.t. Doctrine of Discovery,  

FIGUUR 6. GEORDENDE SITATIONAL MAP STANDING ROCK CASUS 
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5.2.1 ANALYSE MOTIEVEN LEVENSBESCHOUWELIJKE GROEPEN 

De Grounded Theory van Clarke (2003; 2005) biedt de mogelijkheid om de complexe situatie van Standing Rock 

ook daadwerkelijk in deze messyness te benaderen. In figuur 6 wordt duidelijk hoe complex de casus van het 

Standing Rock protest is en hoeveel factoren hierin een rol spelen. De maps  die ik opgesteld heb aan de hand 

van de casus zijn daarbij slechts een fractie van de complexiteit rond de gehele casus omdat ik me hier alleen 

richt op de motieven van de verschillende betrokken levensbeschouwelijke partijen. Andere aspecten die in 

meer volledige maps opgenomen hadden kunnen worden kunnen betrekking hebben op de wettelijke kant 

(rechtszaken, mensenrechtenschendingen e.d.) of bijvoorbeeld meer op de overheidsfactoren (Army Corps of 

Engineers, Bureau of Indian Affairs, Ecological Assesments e.d.). Hier zal ik echter alleen ingaan op de motieven 

van de door mij gevonden betrokken levensbeschouwelijke partijen. 

In figuur 7 zijn de relaties zichtbaar zoals ik deze gevonden heb voor de verschillende religieuze partijen in de 

bronnen die ik gebruikt heb voor dit onderzoek. In deze map wordt zichtbaar hoe bepaalde relaties zeer 

specifiek zijn voor bepaalde religieuze partijen, en andere factoren juist een relatie hebben met meerdere 

levensbeschouwelijke partijen. Opvallend is hoe bepaalde levensbeschouwelijke partijen zoals de Amercian 

Humanist Association, moslims en de Katholieke Kerk veel meer binnen één of twee van de eerder genoemde 

domeinen valt (social justice domein, soevereine domein en het ecologische domein). Zo verbindt de American 

Humanist Association zich voornamelijk met de domeinen van social justice en soevereiniteit. Zij steunen het 

protest met name omdat er volgens hen sprake is van mensenrechtenschending in de manier waarop er door 

handhaving (en privé beveiliging) op het protest gereageerd wordt. Daarnaast achten zij zelfbeschikking van 

groot belang en spreken zich daarmee ook uit tegen het koloniale verleden en de marginalisatie van Native 

Americans (American Humanist Association, 2016). 

The American Humanist Association stands with the Standing Rock Sioux Tribe in their opposition to the 

Dakota Access pipeline and the oppressive practices imposed against this Indigenous community. As 

humanists, we affirm the importance of human responsibility and human accountability to identify injustice 

and to respond accordingly to validate the inherent value of those whose humanity is marginalized. 

De relaties van de American Humanist Association vertonen een zekere mate van overlap met de relaties van 

de United Religions Initiative (URI). Ook deze relaties zijn voornamelijk te vinden in het social justice en 

soevereine domein. De URI (2016) legt in haar statement voornamelijk de nadruk op de verdragen die 

betrekking hebben op de situatie van de Native Americans en inlandse volken wereldwijd. In hun eigen mission 

statement leggen zij wel nadruk op de waardering voor inlandse volken en hun ecologische kennis en waarde, 

in hun statement met betrekking tot Standing Rock komt dit echter veel minder naar voren (er wordt wel naar 

verwezen).  

 De relaties van de Katholieke Kerk zijn juist te vinden in het ecologische en social justice domein. In 

hun statements wordt hierbij verwezen naar de pauselijke encycliek Laudato Si van paus Franciscus (Keating, 

2016; Pierrello, 2016). Hierin legt paus Franciscus de nadruk op de zorg die Christenen voor de aarde moeten 

dragen en het bestrijden van social injustice.   
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FIGUUR 7. RELATIES SITUATIONAL MAP VAN RELIGIEUZE GROEPEN BIJ STANDING ROCK 
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Naast deze relaties speelt ook de Doctrine of Discovery een belangrijke rol. Dit document, opgesteld door de 

paus in 1493, heeft een grote rol gespeeld in de manier waarop er met nieuw 'ontdekte' volken werd 

omgegaan. Een gevoel van schaamte als gevolg van deze geschiedenis speelt ook een rol bij verhouding tot het 

Standing Rock protest (Erasmus, 2016). Hoewel een aantal protestantse kerken kopieën van de Doctrine of 

Discovery ritueel verbrandden (Dunn, 2016; Native Momma, 2016; Re'Shel & Heley, 2016; Wilson, 2016), heeft 

de Katholieke Kerk hier officieel nog geen afstand van gedaan (Erasmus, 2016). Net als de Katholieke Kerk 

hebben moslims zich ook bij het protest aangesloten voor deels ecologische redenen. Zij stellen, net als de 

Katholieke Kerk, dat mensen zorg moeten dragen voor de Schepping van God. Water neemt hierin voor hen 

een bijzondere plek in. “In the Quran we’re told that we are caretakers of this planet ... That means we fight for 

human beings, for animals, and for the planet itself, and the preservation of all life, including the life that lives 

in water" (Kuruvilla, 2016). Het protest van Standing Rock verbinden zij aan het verhaal van Rachel die in de 

woestijn op zoek was naar water. Als teken van solidariteit is er door Imam Zaid Shakir het heilige Zam Zam 

water naar het Sacred Stones kamp gebracht (Toure, 2016; Zaytuna College 2016).   

 De URI en de American Humanist Association zijn daarmee duidelijk aan de ene kant van het spectrum 

te vinden terwijl moslims en de Katholieke Kerk veel meer aan de andere kant van het spectrum te vinden zijn 

(Figuur 8). Boeddhisten, protestants christelijke kerken en de Sioux zijn meer in het midden te vinden, maar 

leggen toch een grotere nadruk op social justice en soevereiniteit. 

 

  

FIGUUR 8 POSITIONAL & SOCIAL ARENA MAP MET DRIE ASSEN 
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Van deze laatste drie vormt de groep protestants christelijke kerken de meest diverse groep. Deze bestaat 

onder andere uit Quakers, Episcopale kerken, Methodisten, Pinkstergemeenten en Presbyteriaanse kerken. 

Doordat de verschillende kerken verschillende visies hebben, verschillen hun motieven ook van elkaar. Deze 

groep heb ik echter bij elkaar geschaard omdat protestantse kerken een groot aandeel hebben gehad op de 

dag van gebed die door dominee John Flobergk van de Episcopale kerk werd georganiseerd (Goddard, 2016). 

Een aantal van deze kerken heeft symbolisch de Doctrine of Discovery verbrand bij wijze van rituele excuses 

(Dunn, 2016; Native Momma 2016; Re'Shel & Heley, 2016; Wilson, 2016). Net als de Katholieke Kerk heerst er 

bij veel protestantse kerken de opvatting dat het zorgen voor de aarde een heilige plicht is. Daarnaast heerst er 

een duidelijk sentiment van schuld, in die zin dat veel kerken zich ervan bewust zijn dat ze in het verleden vaak 

'aan de verkeerde kant van de geschiedenis' hebben gestaan (Eaton, 2016; Esther Merono
1
, 2016; Esther 

Mirono
2
, 2016;

 
 Kirabo, 2016; Office of Public Witness, 2016). Daarnaast komt meerder malen naar voren dat 

inlandse volken en de Sioux als moreel kompas of voorbeeld voor de natie gezien worden (Indigenous Rising, 

2016;  Curry, 2016). Het meest ecologische statement van de protestants christelijke kerken was afkomstig van 

Young Evangalicals for Climate Action  (Meyaard-Schaap, 2016). 

As young evangelical Christians, we believe that climate change is one of the greatest moral challenges of 

our time. The inheritance of future generations is being squandered, while the worst impacts of a warming 

world continue to be felt most acutely by the poor and the vulnerable around the world.... The current 

struggle of the Standing Rock Sioux Tribe illuminates the deep systemic injustices upon which our current 

economic life resides—economic and legal inequities that collude to exploit and marginalize both the earth 

and indigenous communities like the Stand Rock Sioux Tribe. In order to equitably address the root causes 

of climate change, these injustices must be named and rooted out wherever possible. 

Binnen de protestants christelijke kerken (de meest diverse groep) worden over het algemeen genomen de 

meest diverse motieven gevonden. Deze diversiteit komt in grote mate overeen met de diverse motieven van 

de Standing Rock Sioux Tribe voor het protest (Hayes, 2016; Langston, 2016; Monet, 2016). De boeddhistische 

motieven die ik gevonden heb sluiten hier ook bij aan, al is de geuite steun vanuit het boeddhisme zeer klein 

(One Earth Sanga, 2016; Sperry, 2016). One Earth Sanga is, net als de Young Evangelicals for Climate Action 

(Meyaard-Schaap, 2016) en de Global Catholic Climate Movement (Sawtell, z.d.), een groep die zich vanuit 

levensbeschouwelijk perspectief voornamelijk richt op klimaat problematiek. Deze twee groepen vormen in dit 

opzicht een uitzondering op de andere levensbeschouwelijke partijen in dat zij al een duidelijke ecologische 

focus hebben. 

In figuur 9 is zichtbaar dat wanneer alle levensbeschouwelijke partijen langs de assen van de drie domeinen 

worden geplaatst en een duidelijke missing position is. Het gaat hier om een puur of hoofdzakelijk ecologisch 

motief om steun te betuigen aan het protest. Deze zijn wel gevonden, maar bij groepen die zich hoofdzakelijk 

op klimaatproblematiek richten vanuit een levensbeschouwelijk perspectief. Doordat deze groepen een 

onderdeel vormen van de boeddhistische levensbeschouwelijke partij en de protestants christelijke kerken 

partij geven ze beiden ook ecologische motieven, maar zorgen ze niet voor een hoofdzakelijk ecologische 

positie op de map.  
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5.4 RICHTINGEN VOOR MEER LEVEN-GECENTREERDE VORMEN VAN HUMANISME 

Hoewel het hierboven duidelijk is geworden dat er weinig levensbeschouwelijke tradities zijn die zich vanwege 

hoofdzakelijk ecologische motieven achter het Standing Rock protest hebben geschaard, zijn er uit de analyse 

wel ecologische motieven naar voren gekomen die richtingen kunnen bieden voor nieuwe vormen van (meer 

leven-gecentreerd) humanisme. Er zijn daarnaast ook niet-ecologische motieven die naar mijn idee van waarde 

kunnen zijn. Ik zal in deze paragraaf nader op deze motieven ingaan. In deze paragraaf zal ik de laatste 

deelvraag beantwoorden. Welke richtingen biedt de casus rond Standing Rock/ het protest van de Sioux en 

andere levensbeschouwelijke stromingen die zich verbonden hebben met Standing Rock in een mogelijke 

transitie naar meer leven-gecentreerde vormen van humanisme? Om in het laatste hoofdstuk de hoofdvraag te 

kunnen beantwoorden. De gevonden richtingen voor meer leven-gecentreerde vormen van humanisme zal ik 

verbinden aan de humanistische auteurs die zich in hun recente werk richten op de verbinding tussen ecologie 

en humanisme. Het gaat dan om auteurs als Manschot (2016; 2010), Suransky (Manschot en Suransky, 2014) 

en Davidson (2016). Ik zal hier tevens ingaan op verschillende aanknopingspunten die al te vinden zijn binnen 

de humanistische stromingen in Nederland (zie hoofdstuk 3.3).  

 

5.4.1 'ZORG VOOR DE AARDE' ALS ZINGEVINGKADER 
De eerste richting die uit de analyse naar voren komt is gebaseerd op het idee dat zorg voor de aarde een 

heilige plicht is. Dit idee is bij de verschillende levensbeschouwelijke groepen naar voren gekomen. Bij de Sioux 

vinden we dit idee terug in de holistische opvatting over het universum en het idee dat elk leven dient bij te 

dragen aan het continue scheppingsproces. De Sioux kwamen in de analyse naar voren als de enige groep met 

een dergelijke visie op de aarde en het universum. Hoewel een dergelijk idee ook bij de boeddhisten te vinden 

is, koppelen zij dit aan het idee van karma. One Earth Sanga (2016) stelt dat de schade die nu toegebracht 

wordt uiteindelijk ook zal terugkeren bij diegene die de schade aanrichten. De verbondenheid van het leven 

krijgt in dit opzicht een wat negatievere uitwerking. De andere levensbeschouwelijke tradities hebben zich niet 

FIGUUR 1O. 500 CLERGY AT STANDING ROCK.  
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vanuit een dusdanig holistisch perspectief aangesloten bij het protest, maar velen voelen zich wel geroepen om 

de (heilige) aarde te beschermen. Zo wordt de aarde door christelijke en islamitische groepen gezien als de 

heilige Schepping van God waarvoor de mens zorg moet dragen (Keating, 2016; Kuruvilla, 2016). Deze 

opvattingen zijn echter vaak gebaseerd op het idee van rentmeesterschap.  

 

Zorg voor de aarde kan dus een onderdeel vormen van het transcendente zingevingkader waarbinnen zij hun 

leven plaatsen. Sterker nog; het kan zelfs zo zijn dat levensbeschouwelijke tradities, in hun nadenken over hoe 

zij zich verhouden tot de ecologische crisis, de mogelijkheid vinden om hun identiteit te herontdekken. In een 

wereld die in steeds grotere mate seculier wordt, kunnen de uitdagingen van de ecologische crisis 

levensbeschouwingen nieuwe kansen bieden om zich te profileren. In hoofdstuk één noemde ik al de Harvard 

reeks, vormgegeven onder leiding van Grim en Tucker (2001). In deze reeks wordt duidelijk dat veel 

levensbeschouwelijke tradities zichzelf aan het herontdekken zijn aan de hand van de uitdagingen van de 

ecologische crisis en zo een hernieuwde blik op de eigen identiteit ontwikkelen. Op eenzelfde manier kan een 

nadruk op zorg voor de aarde  als zingevingkader het humanisme een manier bieden om de eigen identiteit te 

herontdekken.  

 Davidson, bijzonder hoogleraar ‘Filosofie van duurzame ontwikkeling vanuit humanistisch perspectief’, 

stelt dat de oplossing voor de ecologische crisis gevonden kan worden in zelftranscendentie. Hiermee doelt hij 

op de behoefte deel uit te maken van en bij te dragen aan iets dat buiten jezelf ligt (Davidson, 2016, p. 13). Een 

dergelijke behoefte heeft volgens ontwikkelingspsychologen te maken met de behoefte aan stabiliteit. Hoewel 

we weten dat ons lichaam sterfelijk is, hebben we voor onze geest een groter raamwerk nodig dat stabiel blijft 

(idem). Omdat we willen dat datgene waar we waarden aanhechten en zingeving uithalen voort blijft duren, 

stelt Davidson dat zorg voor de aarde zelfs de voorwaarde vormt voor elke ander vorm van zingeving. Dit 

betekent dat we ons moeten realiseren dat de mogelijkheid om een betekenisvol leven te leiden afhangt van 

een open toekomst, waarin toekomstige generaties de projecten die wij nu als waardevol zien kunnen 

voortzetten.   

 Voor het humanisme betekent dit dat als zingeving van belang is, het ook van belang is de 

voorwaarden hiervoor te scheppen. Zorg voor de aarde wordt daarmee een noodzakelijkheid voor het 

vormgeven van een zinvol leven. Het gaat hier dan niet om een nieuwe vorm van humanisme, maar om een 

herbezinning op het waartoe van het humanisme. Als we binnen het humanisme streven naar de ontwikkeling 

van het menselijke project, en we veronderstellen dat een zingevingkader (gebaseerd op continuïteit) daarin 

noodzakelijk is, dan is de zorg voor een open toekomst dat ook. In een dergelijke richting wordt de mens echter 

nog steeds centraal gesteld en gaat het niet om een intrinsieke wil tot zorg voor de aarde. Het gaat dan om een 

handelen vanuit noodzaak in het licht van het humanistische gedachtegoed. De richting van zorg voor de aarde 

als zingevingkader betreft dan een aanvulling op bestaande humanistische ideeën.  

 De relatie van verbondenheid met alles op aarde die we in de levensbeschouwing van de Sioux zien, 

en het geloof een belangrijk onderdeel te zijn van het voortbestaan en vernieuwen van Moeder Aarde zorgen 

voor een geheel andere invulling van zorg voor de aarde. Binnen de Sioux levensbeschouwing draagt de mens 

actief bij aan het voortbestaan van de aarde. Een humanistische zorg voor de aarde vanuit noodzaak voor een 
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open toekomst stelt echter nog steeds de mens als uitgangspunt. Het gaat dan immers om een zinvol 

voortbestaan van de menselijke soort.  

 

5.4.2 MENSENRECHTEN VANUIT ECOLOGISCH PERSPECTIEF 
Een tweede interessante richting voor meer leven-gecentreerde vormen van humanisme kan gevonden 

worden in het idee dat de hele menselijk familie met elkaar verbonden is. Binnen het protest is dit niet alleen 

aanwezig in de houding van de Sioux naar iedereen die steun betuigt, maar ook naar de personen 'aan de 

andere kant'. Dit betekent dat de agenten en de pijpleidingwerkers niet als slecht gezien worden en zoveel 

mogelijk als medemensen benaderd worden (ABC News, 2017; Dewy, Fox & Spione, 2017).   

 In de analyse werd duidelijk dat meerdere levensbeschouwelijke partijen het protest steunen omdat 

zij stellen dat alle mensen kinderen van God zijn en daarom evenveel recht hebben om zichzelf en hun 

drinkwater te beschermen (Kuruvilla, 2016; Uriglobal, 2016; Wilson, 2016). Voor veel religieuze leiders gaat het 

dan ook om de gelijke behandeling van Native Americans en de erkenning van de verdragen van de regering 

van de V.S. met Native Americans. Het gaat hier in zekere zin om een meer transcendent gefundeerde 

opvattingen van mensenrechten.   

 De concepten solidariteit en eenheid zijn daarmee verbonden en zijn van groot belang in het protest. 

In eerste instantie gaat het om een groot aantal groepen dat zich nadrukkelijk heeft uitgesproken in solidariteit 

met de Standing Rock Sioux Tribe. In tweede instantie doel ik hier op de eenheid en solidariteit die veel mensen 

ervaarden in de opgezette protestkampen. Dominee Floberg, verantwoordelijk voor de grote Dag van Gebed, 

gehouden op 3 november 2016 in het bijzijn van 524 levensbeschouwelijke leiders, besloot zelf geen dienst te 

houden in het kamp omdat hij bang was daarmee juist de eenheid die hij zag in het kamp te verbreken 

(Grueskin, 2017). Dit gevoel van en streven naar eenheid is ook duidelijk aanwezig in het perspectief van de 

Sioux.  

Our vision is for the peoples of all continents, regardless of their beliefs in the Creator, to come together as 

one at their Sacred Sites to pray and meditate and commune with one another, thus promoting an energy 

shift to heal our Mother Earth and achieve a universal consciousness toward attaining peace. (Chief Arvol 

Looking Horse gevonden in Grueskin, 2017). 

Hoewel er in deze oproep van Arvol Looking Horse aan de ene kant nadruk ligt op gebed, spreekt hij aan de 

andere kant over een streven naar eenheid en vrede. Een dergelijk streven vormt een belangrijke pijler binnen 

het humanisme. Het gaat dan om een universeel streven  naar een menswaardig bestaan voor alle mensen. 

Omdat veel conflicten in de wereld te maken hebben met ecologische en klimatologische problematiek is een 

gezamenlijk streven naar vrede ook verbonden aan de ecologische crisis.
23

 Een dergelijke blik op 

mensenrechten, vrede, eenheid en ecologische problematiek betekent dat het perspectief op mensenrechten 

uitgebreid wordt. In het streven naar een menswaardig en conflictvrij bestaan voor alle mensen moet er dan 

ook nagedacht worden over de rol die de omgeving en natuurlijke grondstoffen hierin spelen.  

                                                                 
23 Conflict over de toegang tot natuurlijke grondstoffen (environmental resources) is verbonden met systemen van politieke en 
economische controle zoals dit is opgekomen in het koloniale tijdperk. Toenemende marginalisatie en kwetsbaarheid van de armsten zijn 
uitkomsten van dergelijke conflicten (Bryant, 1998). 
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 Het benaderen van mensenrechten vanuit dit perspectief sluit in grote mate aan op waarden die in de 

verschillende humanistische stromingen te vinden zijn. In een humanistische levensbeschouwing moet volgens 

Derkx (2013; 2010) het idee centraal staan dat alle mensen gelijk zijn en elkaar als gelijke dienen te 

behandelen. Het gaat erom dat dit streven binnen het humanisme aangevuld wordt met een besef dat vrede 

verbonden is aan gelijke toegang tot, en zeggenschap over de eigen omgeving en natuurlijke grondstoffen. Een 

menswaardig bestaan wordt dan gekoppeld aan een leefbare omgeving. Hier valt ook te verwijzen naar de 

levenskunst van Dohmen (2010; 2005). Hij streeft naar een levenskunst waarin verbondenheid met de context 

centraal staat. Het gaat dan voornamelijk over verbondenheid met andere mensen, maar we kunnen deze 

verbondenheid ook uitbreiden naar verbondenheid met de gehele context (mensen en omgeving). Het leven 

tot een kunstwerk maken wordt dan verbonden met de sociale en fysieke omgeving. Hier zien we dan een 

streven naar eenheid met waardering voor diversiteit en het lokale. De richting die we bij Arvol Looking Horse 

vinden bestaat eruit te beseffen dat het streven naar vrede verbonden is met ecologische problematiek en dat 

het streven naar gelijkwaardigheid en een menselijk bestaan ook vanuit een ecologisch perspectief benaderd 

zal moeten worden. 

5.4.3 HOLISTISCH HUMANISME 
Ten derde is het interessant dat sommigen binnen de diverse levensbeschouwelijke groepen de Sioux en Native 

Americans zien als moreel kompas voor de natie en als hoeders van de aarde (Esther Merono
1
, 2016; Esther 

Merono
2
, 2016; Indigenous Rising, 2016). Hier spreekt een bewondering uit voor iets dat de levens-

beschouwelijke partijen niet bij zichzelf lijken te vinden. Dit is meteen een vrij moeilijk punt in de casus. Een 

dergelijke uitspraak neigt naar een (mythische) opvatting van de 'ecologische indiaan' (zie hoofdstuk 4.2.1) 

terwijl voor veel Native Americans het protest voor een groot deel voortkomt uit motieven die verbonden zijn 

met soevereiniteit en social justice (Hayes, 2016). Naast deze motieven is er ook bij hen sprake van een 

ecologische insteek. De kreet water=life is de leus van het protest. Hoewel de opvattingen van anderen over 

Native Americans en inlandse volken als hoeders van de aarde niet één op één aansluiten bij de eigen ideeën 

van de Sioux in het protest, is het wel interessant dat dit mythische beeld van inlandse volken een groot aantal 

groepen heeft aangetrokken tot steun van het protest.  

 Bij de eerste richting stelde ik dat zorg voor de aarde als raamwerk noodzakelijk is voor een open 

toekomst. In deze paragraaf zou ik deze richting aan willen vullen met ideeën over meer holistische vormen van 

humanisme. Een groot struikelblok zou dan gevormd kunnen worden door het Verlichtingsidee dat de mens 

zich onderscheidt van het niet-menselijke leven door zijn universeel menselijke rationaliteit en zich daarmee 

verheft boven het niet-menselijke leven. De Chinese filosoof Tu Weiming (gevonden in Manschot & Suransky, 

2014) biedt echter een interessant perspectief op deze humanistische kernwaarde. Hij betoogt dat het niet 

nodig is om deze kernwaarde overboord te zetten, wanneer deze op een andere manier een plek krijgt in ons 

denken over het menselijk leven op aarde.  

Not man, but life of the terrestrial community as a whole, aimed at a shared future, should become the 

coordinating framework. The values of life, liberty and the pursuit of happiness which comprise a summary 
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of the Enlightenment mentality, take on a new form here (Tu Weiming in Manschot & Suransky, 2014, p. 

131). 

Tu Weiming stelt daarmee een transformatie voor van een antropocentrisch humanisme naar een 

antropokosmisch humanisme (Tu Weiming in Manschot & Suransky, 2014, p. 131). Hij doelt hiermee op een 

levensbeschouwing waarin de mens niet meer centraal staat in zijn eigen leven, maar waarin de mens weer 

een plaats heeft binnen de grotere kosmos. Hij pleit ervoor dat de mens weer onderdeel wordt van al het leven 

op aarde en hier niet langer boven staat. Wel wil hij de mens een unieke plek toekennen door zijn rationele 

vermogens. De toenemende kennis en wetenschappelijk inzicht, dat sinds de Verlichting hand in hand gaat met 

het humanisme, kan hier juist ook een rol in spelen (Manschot & Suransky, 2014). Doordat wetenschappelijke 

studies in toenemende mate tonen hoe complex ecologische systemen zijn en hoe deze met elkaar verbonden 

zijn, wordt het ook steeds duidelijker dat de mens slechts een onderdeel is binnen het geheel. De unieke 

menselijke vermogens kunnen dan nog steeds een kernwaarde blijven, maar plaatsen de mens niet langer 

boven het niet-menselijke leven. De mens met haar unieke menselijke vermogens maakt dan op gelijkwaardige 

wijze onderdeel uit van de diversiteit op aarde. Hier moet wellicht ook oog zijn voor de diversiteit binnen de 

menselijke vermogens. Als kern van het humanisme wordt er gesteld dat de mens zich onderscheidt door zijn 

universele rationaliteit. Seth (2011) (zie hoofdstuk 3.1) plaatst echter vraagtekens bij het universele aspect en 

stelt dat de toekomst van het humanisme juist ligt in het erkennen van verschillende morele opvattingen en 

het loslaten van het idee dat er één universele menselijke rede is. 

In lijn met Tu Weiming, stelt ook Davidson (2016, p. 21) voor dat deze menselijke vermogens een voorwaarde 

zijn om met de enorme menselijke populatie een duurzame samenleving te ontwikkelen.  

Voor dit kunststuk zal de mens dan ook een beroep moeten doen op bij uitstek menselijke vermogens. 

Allereerst het vermogen de gevolgen van onze huidige handelingen te overzien, hoewel deze gevolgen zich 

ver in ruimte en tijd uitstrekken, ver voorbij ons directe blikveld. Ten tweede het vermogen in vrijheid 

keuzes te maken: hoewel wij ons momenteel niet wezenlijk anders dan andere organismen gedragen, zijn 

wij vrij een duurzame ontwikkeling te kiezen; de ecologische crisis is geen noodzakelijkheid. Daarvoor 

dienen wij wel onszelf te begrijpen en onze innerlijke drijfveren te herkennen. Ten derde het vermogen te 

handelen vanuit innerlijke waarden. Zo zijn wij in staat ons te bekommeren om onze medemens, hier en nu 

maar ook elders en later, en om de niet-menselijke natuur. Dat wij deze vermogens hebben, is juist 

kerngedachte van het humanisme. 

De mens kan zich dus onderscheiden door zijn menselijke vermogens, die het mogelijk maken een duurzame 

wereldsamenleving vorm te geven. Deze menselijke vermogens bestaan er onder andere uit dat de mens zijn 

handelen en de gevolgen daarvan kan overzien en de vrijheid heeft ervoor te kiezen zo te handelen dat alle 

mensen een menswaardig bestaan kunnen leiden. Dit idee lijkt aan te sluiten op de blik van boven die 

Manschot beschrijft in zijn terrasofie (Manschot, 2016). In deze terrasofie stelt Manschot twee filosofische 

'blikken' centraal. Het gaat hier aan de ene kant om de blik van boven, waarbij er van boven op de aarde neer 

gekeken wordt en er een besef is van de verbondenheid van al het leven op aarde. De filosofische leidraad 

hierin is "... het verlangen om de geheimen en krachten te doorgronden die het leven op aarde in zich draagt" 
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(Manschot, 2016, p. 100). Aan de andere kant vinden we de blik van beneden, waarin het lijfelijke, persoonlijk 

en lokale centraal staan. Het gaat hier om een mensbeeld dat uitgaat van lokaal gesitueerde mensen die ernaar 

verlangen om te leven en samen te leven (Manschot, 2016: 99). De menselijke vermogens die Davidson en Tu 

Weiming noemen, zijn verbonden met het idee dat er met een blik van boven naar de wereld gekeken wordt en 

er zicht is op de verwevenheid van alle systemen. Een ontwikkeling binnen het humanisme naar een meer 

holistische levensbeschouwing vraagt dat er van 'boven' naar de aarde en haar systemen gekeken wordt en dat 

de kennis die we hierdoor (mede) vergaren gebruikt wordt om de menselijke mogelijkheden die Davidson en 

Tu Weiming noemen te stimuleren. Deze uniciteit van de menselijke vermogens hoeft echter niet te betekenen 

dat de mens boven het niet-menselijke leven verheven is, in die zin dat zij de aarde mag uitbuiten voor eigen 

gewin. Aan het niet-menselijke leven zal even grote waarde gehecht moeten worden, al zal deze wel van ander 

aard zijn. Voor een echt holistische ontwikkeling zal er echter ook ruimte moeten zijn voor de blik van beneden. 

Hier zal ik in de volgende paragraaf verder op ingaan. 

5.4.4 VERBINDING MET HET LAND 
Een laatste interessante richting kan gevonden worden in de nadruk die er binnen de levensbeschouwing van 

de Sioux en het Standing Rock protest gelegd wordt op het land/ Moeder Aarde. In hoofdstuk vier kwam het 

belang van de aarde en de lokale gesitueerdheid daarop naar voren als belangrijk kernaspect van de individuele 

en collectieve identiteit van inlandse volken. Zowel in de levensbeschouwing als het protest van de Sioux komt 

naar voren hoe hun identiteit en mogelijkheid tot leven verbonden is met hun plek op de aarde. De aarde 

voorziet de stam van voedsel en is de plek waar hun voorouders begraven liggen. Daarnaast zijn veel 

oorsprongverhalen en de daaraan gekoppelde ethische verhalen direct verbonden aan het land. Dit sluit aan bij 

de blik van beneden die Manschot beschrijft in zijn terrasofie (Manschot, 2016). Manschot heeft het met de blik 

van beneden over de lijfelijke en lokale gesitueerdheid van mensen. Het gaat hier om het filosofische idee om 

te leven in termen van verwantschap met de lokale omgeving. De manier waarop Nietzsche invulling geeft aan 

het concept cultuur biedt hier een interessante blik op. Deze stelt dat cultuur de schakel vormt tussen mensen 

en hun milieu. Dit betekent dat een cultuur vormgegeven wordt door de plek op de aarde; zo wordt 

bijvoorbeeld een taal en een eetcultuur direct bepaald door de natuurlijke omgeving. Daarnaast draagt 

culturele diversiteit op haar beurt ook weer bij aan biodiversiteit. Als een samenleving een diepere verbinding 

met het lokale milieu aangaat zal dit ook betekenen dat de lokale biodiversiteit toe zal nemen. Er zal dan 

bijvoorbeeld niet langer sprake zijn van een paar gepatenteerde gewassen die overal verbouwd worden, maar 

dat er weer lokale soorten verbouwd worden die het best aangepast zijn op de lokale situatie.   

Technocratic arrogance does not recognize that biodiversity will not survive without the co-evolving human 

diversity that is particular to that place, which also includes linguistic diversity, diversity in food and 

medicinal systems, and even in the ways we see how culture and nature intermingle. There is an organic link 

between human activity and what happens to nature, and "the most potent way of conserving biological 

diversity may be to protect the diversity of cultures that have stewarded the plant and animal communities 

on which our agriculture is based" (Parajuli, 2001, p. 584).  

 

Ook op spiritueel niveau biedt een hernieuwde relatie met de lokale omgeving mogelijkheden. In een wereld 
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waarin de mens zijn eigen leven van zin moet voorzien lijken mensen meer dan ooit te dwalen. Winona LaDuke, 

een prominente inlandse activiste, stelt dat dit spirituele dwalen ook te maken heeft met het ontbreken van 

een doorleefd gevoel van 'thuis' op de plek waar we leven. "All around the world you have this crisis as a 

consequence of a larger spiritual crisis in society, of not having a place to call home, to be responsible for" 

(LaDuke in Smith, Cousineau & Rhine, 2006, p. 50). Een verbinding met het lokale milieu komt aan de ene kant 

de aarde en de biodiversiteit ten goede, maar biedt mensen ook weer een thuis. Dit laatste sluit aan bij het 

idee van humanisme als zingevingkader. Een hernieuwde zoektocht naar verbindingen met het land kan goed 

aansluiten bij de open zoektocht naar zingeving die een belangrijke rol speelt binnen het humanisme.   
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HOOFDSTUK 6. SLOTBESCHOUWING 
Wij mensen zijn van grote invloed op het klimaat en de aarde. We beïnvloeden alle natuurlijke processen en 

dat heeft voornamelijk negatieve gevolgen op de aarde. Nu al gebruikt de mens meer grondstoffen per jaar dan 

de aarde kan aanvullen. Sterker nog; de aarde heeft nu anderhalf jaar nodig om aan te vullen wat er in een jaar 

opgebruikt wordt. Omdat we als mensheid echter maar over één aarde beschikken is het van belang dat er op 

meer duurzame wijze geleefd gaat worden. Levensbeschouwingen kunnen in deze transitie een interessante 

rol spelen, omdat zij bewust en onbewust, bijdragen aan het vormgeven van  menselijke houdingen ten 

aanzien van de natuur en het leven op aarde. Paus Franciscus bracht dit bijvoorbeeld naar voren in zijn Laudato 

Si (2015). Daarnaast stellen religiewetenschappers Grim en Tucker dat "Religions provide basic interpretive 

stories of who we are, what nature is, where we have come from, and where we are going" (Grim & Tucker, 

2001, p. xvi). In de Harvard reeks onder leiding van Grim en Tucker (2001) wordt zichtbaar dat er binnen veel 

levensbeschouwelijke tradities gezocht wordt naar ecologische perspectieven. Het humanisme is in deze reeks 

echter afwezig.   

 Inmiddels is het Humanistisch Verbond in Nederland aan het verkennen of en hoe zij om kan gaan met 

de ecologische crisis binnen humanistische stromingen. Het Humanistisch Verbond (2017) stelt net als 

Manschot en Suransky (2014) dat het humanisme ten dele heeft bij gedragen aan de ecologische crisis. De 

nadruk op universele menselijke rationaliteit als eigenschap die mensen boven niet-menselijk leven plaats 

heeft mede bijgedragen aan een utilistische visie op de aarde en haar grondstoffen. Binnen de diverse 

humanistische stromingen zijn echter ook de nodige aanknopingspunten te vinden voor het vormgeven van 

meer leven-gecentreerde vormen van humanisme. Zo staat verbinding met de context centraal in de 

levenskunst van Dohmen (2010; 2005). Hoewel Dohmen hier voornamelijk doelt op de sociale context zou deze 

ook uitgebreid kunnen worden naar al het leven op aarde of de natuurlijke omgeving. Binnen de criteria van 

Derkx (2013; 2010) en het idee van voorbeeldfiguren van Duyndam (2011; 2010) zijn tevens mogelijkheden te 

vinden die nu nog onbenut zijn in het vormgeven van meer duurzame vormen van humanisme. Het gaat hier 

dan om een revisie en verrijking van bepaalde waarden en ideeën waarmee er meer duurzame vormen van 

humanisme ontwikkeld zouden kunnen worden.   

 Kritiek op de moderne humanistische stromingen komt nu voornamelijk van Davidson (2016), 

Manschot (2016; 2010) en Suransky (Manschot & Suransky, 2014). Manschot (2016) wijst in zijn zoektocht naar 

een meer duurzaam humanisme in de richting van inlandse volken en wat hij 'inlander worden' noemt. Deze 

richting heb ik in deze scriptie verder onderzocht aan de hand van de bestudering van de levensbeschouwing 

van de Standing Rock Sioux Tribe en het protest bij Standing Rock. Ik heb mij daarbinnen gericht op het vinden 

van mogelijke richtingen voor een transitie naar meer leven-gecentreerde vormen van humanisme. Daarin 

stond de volgende hoofdvraag centraal. Op welke wijze bieden de levensbeschouwing van de Standing Rock 

Sioux Tribe en de casus rond het Standing Rock protest richting in transitie van een mens-gecentreerde naar een 

leven- gecentreerde vorm van humanisme in Nederland met een duurzame visie op de ecologische crisis? Ik heb 

daartoe eerst de levensbeschouwing van de Sioux bestudeerd. Deze levensbeschouwing verschilt in grote mate 

van Westerse humanistische levensbeschouwingen. In tegenstelling tot het idee dat de mens verheven is 

boven al het andere op aarde vinden we bij de Sioux een holistisch wereldbeeld. De mens is, net als al het 
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andere leven, een onderdeel van een voortdurend bezield scheppingsproces. Opvallend is de notie dat er geen 

onderscheid wordt gemaakt tussen wat wij in het Westen cultuur en natuur noemen, maar dat alles onderdeel 

is van dezelfde dynamische werkelijkheid. Hoewel dergelijke ideeën zeker een interessante richting kunnen 

vormen, zijn zij niet direct vertaalbaar naar het humanisme.  

 De analyse van de casus van het Standing Rock protest, geïnitieerd door de Standing Rock Sioux Tribe, 

maar gedragen door een breed palet aan levensbeschouwelijke tradities, bood hierin interessante handvatten. 

Tijdens het protest, waar op sociale media veel over is verschenen, werden verschillende levensbeschouwelijke 

opvatting vertaald en publiekelijk verbonden aan actuele uitspraken, denkwijzen en handelingen van de Sioux. 

In de analyse van het protest werd daardoor niet alleen de invulling van de levensbeschouwing van de Sioux in 

relatie tot de ecologische crisis zichtbaar, maar ook de wijze waarop de andere levensbeschouwelijke 

richtingen zich verhouden tot het ecologie vraagstuk. Daarin bleek onder meer dat veel levensbeschouwelijke 

tradities zich bij het protest aansloten met een scala aan eigen motieven, waarden en opvattingen, waar 

ecologie er een van was.   

 Door te onderzoeken welke (ecologische) waarden deze levensbeschouwelijke tradities verbonden aan 

het Standing Rock protest ontstond er in zekere zin een tussenstation tussen het humanisme en de Sioux 

levensbeschouwing. Een deel van de motieven, waarden en opvattingen van de levensbeschouwelijke tradities 

sloot aan de ene kant aan bij de levensbeschouwelijke opvattingen van Sioux en aan de andere kant sloot zij 

ook in grotere mate aan bij humanistische waarden en opvattingen. Door de motieven van de levens-

beschouwelijke tradities in de analyse te betrekken werd het beter mogelijk om aspecten van de Sioux 

levensbeschouwing te vertalen naar mogelijke richtingen voor een transitie naar een leven-gecentreerd of 

antropokosmisch humanisme.   

 De richtingen die uit de analyse naar voren kwamen zijn: 

1) zorg voor de aarde als zingevingkader   

2) een ecologisch perspectief op mensenrechten   

3) holistisch humanisme   

4) verbinding met het land.  

De eerste richting is gericht op de waarde die er binnen het humanisme gehecht wordt aan zingeving. In 

navolging van Davidson (2016) kunnen we stellen dat de mogelijkheid om een betekenisvol leven te leiden 

afhangt van een open toekomst, waarin toekomstige generaties de projecten die wij nu als waardevol zien 

kunnen voortzetten. Voor het humanisme betekent dit dat als zingeving van belang is, het ook van belang is de 

voorwaarden hiervoor te scheppen. Zorg voor de aarde wordt daarmee een noodzakelijkheid voor het 

vormgeven van een zinvol leven. In een dergelijke richting wordt de mens echter nog steeds centraal gesteld en 

gaat het niet om een intrinsieke wil tot zorg voor de aarde.   

 De tweede richting is gebaseerd op het idee dat alle mensen gelijkwaardige kinderen van God (de 

Schepper) zijn. Voor deze richting zijn diverse aanknopingspunten te vinden in de in hoofdstuk drie beschreven 

humanistische stromingen. Zo vinden we bij Derkx (2013) al het criterium dat in een humanistische levens-

beschouwing het idee van menselijke gelijkwaardigheid centraal moet staan. Daarnaast spreekt hij over een 
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waardering voor unieke en onvervangbare mensen (Derkx, 2013). In hoofdstuk vijf verbond ik het idee van 

mensenrechten en het streven naar eenheid en vrede aan de ecologische problematiek. In het streven naar 

vrede moet er ook nagedacht worden over de toegang en zeggenschap over lokale natuurlijke grondstoffen. 

Het streven naar een gelijke behandeling, een menswaardig bestaan voor iedereen en vrede zijn op die manier 

ook verbonden met termen als lokaliteit en diversiteit. Binnen de humanistische stromingen vinden we ook 

daarvoor aanknopingspunten. Seth (2011) (hoofdstuk 3.1) sprak in dit kader over het loslaten van het idee van 

een universele rede. Hij stelt een humanisme voor waarin er sprake is van een gelijkwaardige diversiteit aan 

morele opvattingen. Het postmoderne denken van Braidotti (2013) en Wekker (2014), waarin het openbreken 

van historisch gevormde ideeën centraal staat, sluit hier ook bij aan. We hebben het dan over een door 

diversiteit en lokaliteit ingegeven opvatting over mensenrechten en eenheid.  

 De derde richting, holistisch humanisme, kan gezien worden als een verschuiving richting een 

antropokosmisch humanisme waarin de mens wel een unieke, maar ook gelijkwaardige plek inneemt naast al 

het ander op aarde. De kernwaarde binnen het humanisme dat de mens uniek is door zijn menselijke 

vermogens blijft in dit geval overeind staan. De mens wordt echter weer geplaatst binnen het geheel. De 

levenskunst van Dohmen (2010; 2005) biedt hier wederom een aanknopingspunt. Het gaat hier om het 

verkrijgen van een eigen reflexieve, praktische en normatieve wijsheid en het realiseren van autonomie. Het 

gaat dan om een relatieve autonomie waarbij verbinding met anderen een belangrijk aspect vormt. Deze 

verbondenheid kan wellicht uitgebreid worden naar niet-menselijk leven en de natuurlijke omgeving. Een 

dergelijke relatieve autonomie is ook bij inlandse volken terug te vinden. Een identiteit wordt voor hen juist 

ontwikkeld in relatie met de omgeving (zie hoofdstuk 4.2). Het concept van voorbeeldfiguren, zoals Duyndam 

(2011; 2010) deze gebruikt, kan in deze richting ook interessant zijn. De holistische benadering van het leven op 

aarde zoals we zien bij de Sioux in hun levensbeschouwing en het protest kan dan als voorbeeldig gedrag 

genomen worden. De onderliggende waarde dat al het leven van even grote waarde is, kan dan als basis 

genomen worden voor het vormgeven van ons eigen gedrag.   

 De vierder richting, verbinding met het land, heeft betrekking op het cultiveren van een verlangen naar 

verbinding met de lokale plek op de aarde. Het gaat hier om het creëren van relaties van verwantschap met de 

omgeving. Een dergelijke, richting waarbij een intrinsiek verlangen tot verbinding met de lokale omgeving 

centraal staat, vindt wellicht de minste aanknopingspunten binnen de huidige humanistische stromingen. Het is 

mogelijk om de levenskunst van Dohmen (2010; 2005) als aanknopingspunt te gebruiken, maar zijn ideeën 

behoeven dan in grote mate ombuiging. Binnen de levenskunst van Dohmen staat het verlangen tot het leven 

als kunstwerk centraal, en dit verlangen dient gecultiveerd te worden. Wellicht kan het verlangen tot het 

verbinden met de aarde toegevoegd worden aan het verlangen tot een kunstig leven, of hier een aanvulling op 

vormen. De ideeën van Seth (2011), waarin waardering voor een diversiteit aan morele opvattingen centraal 

staat, kunnen wellicht ook mogelijkheden bieden. Seth pleit voor een waardering van diversiteit en lokaal 

gebonden morele opvattingen. Deze nadruk op diversiteit en lokaliteit sluit aan bij een waardering voor de 

lokale omgeving. Voor zowel de ideeën van Dohmen (2010; 2005) als die van Seth (2011)  geldt dat deze in vrij 

grote mate omgebogen dienen te worden om aan te sluiten bij de gevonden richting, verbinding met het land.  
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Een aantal mogelijke richtingen voor een transitie richting meer leven-gecentreerde vormen van humanisme 

zijn in deze scriptie naar voren gekomen. Hoewel een aantal aspecten binnen deze richtingen (nog) niet 

aansluiten bij bestaande ideeën binnen de diverse humanistische stromingen, is er ook een heel aantal 

aspecten waarvoor wel aanknopingspunten te vinden zijn. Het betreft hier aanvullingen op, en ombuigingen 

van bestaande ideeën binnen het humanisme. Een open houding ten aanzien van de humanistische 

levensbeschouwing zelf vormt echter ook een belangrijk onderdeel van het humanistische gedachtegoed. Het 

bevragen van de eigen opvattingen is hierin een belangrijk aspect, en biedt juist ook de mogelijkheid om 

inlandse levensbeschouwingen als mogelijke richtingen te benaderen. Over het algemeen genomen lijkt het 

voornamelijk zo te zijn dat er binnen het Nederlandse humanisme ruimte zou moeten zijn voor een bredere 

opvatting over de waardevolheid van het niet-menselijke leven op aarde. Door zijn unieke vermogens kan de 

mens zich onderscheiden van niet-menselijk leven, maar is daarmee niet verheven boven de aarde en al het 

leven daarop.  

6.1 DISCUSSIE 

Deze scriptie had tot doel slechts enkele suggesties te doen voor richtingen waarin het humanisme zich zou 

kunnen ontwikkelen naar meer leven-gecentreerde vormen van humanisme. De intentie was om de 

pluriformiteit binnen de casus weer te geven om zo te laten zien dat het vinden van richtlijnen geen eenduidig 

werk is met een duidelijke theorievorming als uitkomst. Het ging hier om het zoeken naar richtingen en 

mogelijkheden zonder deze direct in een theorie vast te leggen. Een mogelijk nadeel hiervan is dat ik een aantal 

aspecten slechts oppervlakkig aan heb kunnen stippen doordat ik een beeld heb willen schetsen van de 

motieven van zoveel mogelijk levensbeschouwelijke tradities die zich hebben aangesloten bij het Standing Rock 

protest. Er is dan ook geen sluitend voorstel voortgekomen uit dit onderzoek. Ik wil hier een aantal suggesties 

doen voor vervolg onderzoek. 

In dit onderzoek heb ik elke richtingen willen aandragen voor een transitie naar meer leven-gecentreerde of 

antropokosmische vormen van humanisme. Een interessant vervolgonderzoek zou erop gericht kunnen zijn hoe 

deze richtingen geïmplementeerd kunnen worden in de bestaande humanistische stromingen in Nederland. 

Het gaat dan om de vraag hoe bestaande ideeën binnen de diverse stromingen aangevuld of omgebogen 

kunnen worden tot nieuwe (duurzame) vormen van humanisme. De ideeën van Davidson (2016), Derkx (2013), 

Dohmen(2010; 2005), Manshot (2010; 2016), Seth (2011), Tu Weiming (gevonden in Manschot & Suransky, 

2014) lijken dan de meeste aanknopingspunten te bevatten voor het vormgeven van deze nieuwe duurzame 

(leven-gecentreerde) vormen van humanisme. Nu ook het Humanistisch Verbond aan het verkennen is of, en 

hoe zij vorm willen en kunnen geven aan meer duurzame vormen van humanisme, kan een dergelijke studie 

erg interessant zijn. Wellicht kan deze in samenwerking met het Humanistisch Verbond ondernomen worden.

  Een tweede suggestie voor vervolg onderzoek heeft te maken met het vormgeven van gelaagde 

vormen leven-gecentreerd humanisme. In hoofdstuk 2.3 kwam naar voren dat de kracht van levens-

beschouwingen ook ligt in de rijke geschiedenis die zij hebben in het vormgeven van de verhouding tussen de 

mens en de aarde door middel van rituelen, symboolsystemen en ethiek. Juist deze lagen maken 

levensbeschouwingen volgens Grim en Tucker (2014; 2001) bij uitstek geschikt als middel dat ingezet kan 
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worden om een verandering op gang te brengen in de manier waarop de moderne mens zich verhoudt tot de 

natuur (Grim & Tucker, 2014, p. 26; Grim & Tucker, 2001, p. xv; White, 1967, p. 5). In een verdere zoektocht 

naar de manier waarop meer leven-gecentreerde vormen van humanisme vorm kunnen krijgen zal er ook 

aandacht moeten zijn voor rituelen en symboolsystemen. Het gaat dan om het onderzoeken van mogelijkheden 

voor de tastbare en materiële kanten van meer leven-gecentreerde vormen van humanisme. De gelaagdheid 

van een levensbeschouwing, de ideeën en het tastbare aspect in het leven, maakt levensbeschouwingen juist 

geschikt (Grim & Tucker, 2014; 2001).  
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