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Sleeping In The Forest
I thought the earth remembered me, she
took me back so tenderly, arranging
her dark skirts, her pockets
full of lichens and seeds. I slept
as never before, a stone
on the riverbed, nothing
between me and the white fire of the stars
but my thoughts, and they floated
light as moths among the branches
of the perfect trees. All night
I heard the small kingdoms breathing
around me, the insects, and the birds
who do their work in the darkness. All night
I rose and fell, as if in water, grappling
with a luminous doom. By morning
I had vanished at least a dozen times
into something better.
-Mary Oliver
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Samenvatting
Probleemstelling Momenteel voltrekt zich de zesde massa-extinctie van plant en
diersoorten (Ceballos, Ehrlich & Raven, 2020). Het uitsterven van verschillende populaties,
plant- en diersoorten heeft grote gevolgen voor het ecosysteem en daarmee voor al het leven
op aarde, inclusief de mens. Daarbij is de mens van grote invloed op de klimaatveranderingen
en het ontstaan van ecologische crisissen (IPCC, 2018). Dit onderzoek richt zich op de relatie
tussen het humanisme en ecologie in een context van een wereld die in ecologische crisissen
verkeert. Hierbij is er een spanningsveld tussen het humanisme en ecologie geconstateerd, die
samenhangt met de mensgerichtheid van het humanisme, wat bij gedragen heeft aan laat
moderne ideeën waarbij de mens boven de natuur staat. In dit onderzoek wordt er onderzocht
of het humanisme, als mede vormgever van de huidige relatie tussen de mens en de natuur,
nog van betekenis kan zijn en blijven in tijden van ecologische crisissen. De vraag gaat uit
naar het behoud of de eindigheid van het humanisme als waardevolle levensbeschouwing in
tijden van ecologische crisissen.
Methode Door middel van een theoretische literatuurstudie worden de ideeën van
humanistische denkers en schrijvers vergeleken, aangevuld en in dialoog gebracht. Hierbij is
een model van Oelberg (2002) gebruikt om de humanistische auteurs te situeren op het
spectrum van humanistische houdingen tot ecologie, om te begrijpen vanuit welk perspectief
er gekeken wordt naar het spanningsveld tussen het humanisme en ecologie.
Analyse Van oudsher heeft het humanisme de mens centraal gesteld in zijn
levensbeschouwing en dit idee verder verkondigd. Bedoeld of onbedoeld is hierbij een
scheiding ontstaan tussen de mens en de natuur; de mens is boven de natuur komen te staan
en heeft deze kunnen exploiteren en kunnen beschouwen vanuit een instrumentele en nuttige
blik voor het belang van de mens; een houding die heden ten dage bijdraagt aan de
ecologische crisissen. Vanuit de deep ecologie, het ecofeminisme, de eco-psychologie, de
religiewetenschappen en vanuit stromingen binnen het humanisme zelf, is er kritiek geuit op
het humanisme wat betreft zijn mensbeeld en ethiek, die de mens centraal plaatsen. De
kritische noties van de diverse stromingen en denkers laten zien dat er een spanningsveld
bestaat tussen ecologie en humanisme in zijn filosofische en ethische basis. Vanuit de
constatering van dit spanningsveld is de vraag naar het behoud of de eindigheid van het
humanisme gesteld, van waaruit nagedacht is over de voorwaarden voor het behoud van het
humanisme.

Conclusie De ecologische crisissen vragen om inclusie van niet-menselijk leven op
vele terreinen van ons leven. Een levensbeschouwing als het humanisme kan inspiratie,
voeding en mogelijke antwoorden bieden op existentiële vraagstukken gerelateerd aan de
ecologische crisissen. Hiervoor zal het mogelijk wel de kern van zijn visie dienen te
verbreden; van mensgericht naar levensgericht. En zijn eigen relatie tot het ontstaan van deze
crisissen moeten onderzoeken en elementen die deze relatie in stand houden, als zijn
mensbeeld en invulling van de ethiek, moeten herzien. De humanistische denkers en
schrijvers zien hierbij het creëren van nieuwe verbindingen tussen het humanisme en
ecologie als voornaamste voorwaarde voor behoud van het humanisme als waardevolle
levensbeschouwing in tijden van ecologische crisissen. Voor het creëren van deze nieuwe
verbindingen zijn er een aantal voorwaarden: een transformatie van het humanistische mensen wereldbeeld en een transformatie van de humanistische ethiek, waarbij beide een inherente
verbinding tussen mens en natuur als basis stellen. Deze transformatie moet voornamelijk
door humanisten zelf in gang gezet worden, waarbij humanisten in hun persoonlijke
humanisme nieuwe visies op de ethiek en op de mens toevoegen. Aandacht van humanisten
voor transcendentie en gevoeligheid zijn hierbij nog andere voorwaarden voor nieuwe

verbindingen tussen het humanisme en ecologie, omdat transcendentie en gevoeligheid
inspiratie kunnen bieden voor deze nieuwe verbindingen. Indien humanisten niet-menselijk
leven includeren in hun levensbeschouwing, is er mogelijk veel inspiratie te putten uit de
humanistische levensbeschouwing in tijden van ecologische crisissen, waarbij inspiratie voor
een duurzame economie en politiek al geopperd zijn in dit onderzoek. Echter lijkt dat de
humanistische levensbeschouwing en humanisten voor verspreiding van deze inspiratie
onvoldoende zichtbaar zijn in het maatschappelijke debat, wat uitmondt in de vraag of de
zichtbaarheid van het humanisme ook een voorwaarde is voor het behoud van het humanisme

als waardevolle levensbeschouwing in tijden van ecologische crisissen.
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Hoofdstuk 1: Introductie
In dit hoofdstuk zal de introductie gegeven worden voor dit onderzoek. Hierbij zal eerst de
aanleiding van dit onderzoek beschreven worden, waaruit de hoofd- en deelvragen zullen
volgen. Vervolgens zal dit hoofdstuk ingaan op het doel van dit onderzoek en de
wetenschappelijke, humanistische en maatschappelijke relevantie. Tot slot zal er in dit
hoofdstuk beschreven worden welke methode er gevolgd wordt, wat de belangrijkste
kernconcepten zijn en hoe de opbouw van het verdere onderzoek zal verlopen.

1.1 Aanleiding
De zesde massa-extinctie van plant en diersoorten voltrekt zich momenteel op aarde volgens
Ceballos, Ehrlich en Raven (2020). Het uitsterven van verschillende populaties, plant- en
diersoorten heeft volgens de onderzoekers grote gevolgen voor het ecosysteem en daarmee
voor al het leven op aarde, inclusief de mens.
De invloed van de mens op deze massa-extinctie is volgens deze onderzoekers niet te
onderschatten. Dat de mensheid van grote invloed is op de geologische en ecologische

situatie van de planeet wordt ook beaamd door de introductie van het nieuwe tijdperk,
genaamd het Antropoceen, wat ‘het tijdperk van de mens’ betekent. Dit houdt in dat de
invloed van de mens sterk terug te zien is in de geologische situatie van de aarde, waarbij de
mens invloed heeft op ontstane veranderingen in de atmosfeer, de oceanen, de sedimentatie
en de biodiversiteit (Crutzen, 2002; Crutzen, Grinevald, Mcneill & Steffen, 2011).
De invloed van de mens resulteert momenteel in klimaatverandering en ecologische
crisissen (IPCC, 2018). De mens heeft vanaf de industriële revolutie gezorgd voor een
opwarming van de aarde van rond de 1.0°C, die momenteel nog verder stijgt (IPCC, 2018).

Deze opwarming heeft grote gevolgen: zeespiegelstijging, extreme droogte en neerslag, de
eerder genoemde massa-extinctie van plant- en diersoorten en menig meer (IPCC, 2018).
Deze veranderingen hebben grootschalige gevolgen voor het leven hoe we het nu kennen:
leefgebieden raken verloren, voedseltekorten ontstaan en lucht en water raken vervuild. De
ecologische crisissen roepen vragen op over de relatie tussen de mens en de natuur; gaat de
mens op een gezonde manier om met de natuur? En wat maakt dat er überhaupt een
onderscheid wordt gemaakt tussen mens en natuur?
Heden ten dage lijkt deze relatie tot de natuur, bij voornamelijk de westerse mens,

verstoord. Belangrijke vormgevers van deze relatie zijn de wetenschappelijke en filosofische
ontwikkelingen vanaf de 15e eeuw (Alma, 2018; Cowdin in Izzy, 2004; Plumwood, 2004;
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Wissenburg, 2007) en de invloeden van levensbeschouwingen en religies (Tucker & Grim,
2001; 2014; 2016). Betreft de wetenschappelijke en filosofische ontwikkelingen hebben
voornamelijk denkers als Descartes, Newton, Bacon en Kant een scheiding aangebracht
tussen mens en natuur:

Descartes’ understanding of the self separated the mind from the body.
Newtonian physics turned the material world into an inert mechanical
process devoid of spirit or value. ‘Bacon’s manipulative scientific
domination of nature . . . combined to form the uniquely modern view of
nonhuman nature as simply a valueless field to be exploited for human
benefit. Similarly, Kantian philosophy divorced the knowing active
subject from an external passive nature. (Cowdin in Izzy, 2004, p.15)

De scheiding tussen mens en natuur, die onder andere een gevolg is van het dualistische
denken, maakt het mogelijk om de mens boven de natuur te plaatsen, waarbij de ‘superieure
mens’ de aarde kan exploiteren, met de huidige ecologische crisissen tot gevolg (Plumwood,

2004; Cowdin, 2004). De dominante religies en levensbeschouwingen in het westen hebben
volgens Tucker en Grim (2001; 2014; 2016) de ideeën over de scheiding tussen mens en
natuur en het hiervoor beschreven dualisme eveneens vormgegeven. Volgens hen geven
religies en levensbeschouwingen, door middel van houdingen, normen en waarden, vorm aan
onze ideeën over hoe te leven en hoe om te gaan met de natuur en onze omgeving. Hierbij is
de focus gekomen op de superioriteit van de mens boven de natuur. De huidige ecologische
crisissen laten zien dat deze relatie bevraagt kan worden. Daarbij wordt de mensheid, als
gevolg van de ecologische crisissen, voor grote levensbeschouwelijke vraagstukken gesteld

als hoe te leven, hoe om te gaan met rampspoed en hoe om te gaan met elkaar. Hier lijkt een
paradoxale situatie te zijn ontstaan tussen de westerse levensbeschouwingen en de huidige
tijd: kunnen levensbeschouwingen die mede verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van de
huidige ecologische crisissen ook antwoorden geven op de grote levensbeschouwelijke
vraagstukken die ontstaan door deze zelfde crisissen?
Het humanisme is één van de levensbeschouwingen dat zich op dit spanningsveld
begeeft. Het humanisme is een levensbeschouwing die de mens centraal stelt en mensgerichte
waarden als autonomie, authenticiteit, vrijheid, zelfbestemming en de mens als zingever aan

zijn eigen bestaan centraal plaatst (Derkx, 1993, 2013; Dohmen, 2009; Duyndam, 2010;
2011; Van Praag, 1947). Hierbij ziet het humanisme de mens als ‘anders’ dan de natuur
3

(Bullock, 1985). Als gevolg hiervan heeft het humanisme lang geen aandacht besteed aan
onderwerpen rondom ecologie (Manschot, 2010; Kunneman, 2017; Van der Wal, 2007).
Door de ecologische crisissen ontstaat echter de vraag naar de houdbaarheid van het
idee dat de mens centraal zou moeten staan. De ecologische crisissen laten zien dat het
gedrag van de mens een bedreiging is geworden voor de natuur en de wereld en daarmee ook
voor zichzelf (Bullough, 2002; Manschot, 2010, 2016). Hiermee roepen de ecologische
crisissen vragen op waar het humanisme nog geen antwoord op lijkt te hebben, zoals: is de
mens wel van hoogste waarde? Verdient de mens het om in het centrum van de aandacht te
staan, ondanks dat hij de oorzaak van veel problemen is? En hoe dient de mens samen te
leven met ander leven op een duurzame wijze? De vragen over de positie van de mens
plaatsen het humanisme onder een kritisch licht en stellen de vraag naar het voortbestaan of
juist de eindigheid van het humanisme; kan het humanisme van betekenis blijven en van
waarde zijn als levensbeschouwing in tijden van ecologische crisissen? Of is het te inherent
verbonden met de aanleiding van deze crisissen, en daarmee failliet?
De huidige ecologische crisissen stellen humanisten, waaronder ikzelf, voor het lastige

vraagstuk of ons humanisme nog wel past in de huidige tijd, of dat het niet meer strookt met
de grote vraagstukken van deze tijd en we andere bronnen van inspiratie moeten zoeken. Hier
zijn de afgelopen jaren steeds meer humanisten over na gaan denken. In deze scriptie zullen
verschillende perspectieven op dit vraagstuk onderzocht worden, waarbij de humanistische
denkers als Alma (2018, 2019, 2020), Connoly (2017), Davidson (2020), Kunneman (2017),
Latour (2016, 2017), Manschot (2007, 2010, 2016), Manschot en Suransky (2014), SuàrezMüller (2019, 20211), Van der Vet (2018) en Wissenburg (2007) een stem krijgen. Hierbij zal
er eerst aandacht zijn voor de kritiek op de relatie tussen het humanisme en ecologie vanuit

andere stromingen dan het humanisme, opgevolgd door interne kritiek vanuit humanisten
zelf. Er zal gepoogd worden een zo compleet mogelijk overzicht te bieden van de huidige
ideeën van humanistische denkers over de relatie tussen het humanisme en ecologie. Vanuit
hier zal er onderzocht worden of het humanisme van waarde kan blijven in tijden van
ecologische crisissen en als dit het geval is, wat de voornaamste voorwaarden zijn voor het
behoud van het humanisme.

1

Deze bron is nog niet gepubliceerd (ter perse) en via Suarez-Muller zelf ontvangen. Het artikel zal
gepubliceerd worden in Alma H., Suransky, C. (ter perse). Verwevenheid. Essays over een verbindend
humanisme. Humanisme in de 21e eeuw: naar een eigentijds, verbindend, kosmologisch narratief.
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1.2 Onderzoeksvragen
Om te begrijpen wat daadwerkelijk het spanningsveld tussen het humanisme en ecologie
behelst en wat voor gevolgen dit spanningsveld heeft voor het voortbestaan of de eindigheid
van het humanisme, zijn de volgende hoofd- en deelvragen opgesteld.

1.2.1 Hoofdvraag:

Welke gedachten hebben humanistische en andere filosofen over het spanningsveld tussen
ecologie en humanisme en wat zijn de voornaamste voorwaarden voor behoud van het
humanisme als waardevolle levensbeschouwing in tijden van ecologische crisissen?

1.2.2 Deelvragen:

1) Wat zijn de belangrijkste vormgevers geweest van de huidige relatie tussen het humanisme
en ecologie?

2) Welke externe kritiek is er ontstaan op de relatie tussen het humanisme en ecologie?

3) Welke gedachten hebben de humanistische denkers en schrijvers over het spanningsveld
tussen ecologie en humanisme?

4) Wat zijn de voornaamste voorwaarden voor nieuwe verbindingen tussen ecologie en
humanisme volgens de humanistische denkers en schrijvers?

5) Zijn er nog andere voorwaarden (op het gebied van politiek, economie en publiek
draagvlak) voor het behoud van het humanisme als waardevolle levensbeschouwing in tijden
van ecologische crisissen?

1.2.3 Leeswijzer deelvragen
De deelvragen worden in verschillende hoofdstukken behandeld. Hierbij lopen de
hoofdstukken niet constant gelijk op met de deelvragen. Deelvraag 1 zal in hoofdstuk 2
behandeld worden. Deelvraag 2 en 3 zullen in hoofdstuk 3 behandeld worden. Deelvraag 4
5

zal in hoofdstuk 4 behandeld worden en tot slot zal deelvraag 5 in hoofdstuk 5 behandeld
worden.

1.3 Onderzoeksdoel
1.3.1 Doelstelling
Het doel van dit onderzoek is tweeledig. Enerzijds betreft het een kennisdoel (Verschuren,

2011), waarbij er kennis wordt verzameld over (het ontstaan van) het spanningsveld tussen
het humanisme en ecologie, en de gevolgen van dit spanningsveld voor het wel of niet
voortbestaan van het humanisme.
Anderzijds is het doel om mijzelf en andere humanisten meer inzicht te bieden op het
spanningsveld tussen ecologie en humanisme. Hierbij zal het om de vraag gaan, wat de
gevolgen zijn van de ecologische crisissen voor de toekomst van het humanisme: is het
humanisme mogelijk failliet, of kan het toch van waarde blijven in tijden van ecologische
crisissen? De verschillende perspectieven van humanistische denkers zullen onderzocht
worden, waarbij mijn onderliggende zoektocht, naast het begrijpen van het spanningsveld,
ook uitgaat naar perspectieven die het humanisme als levensbeschouwing van waarde kan
laten zijn in tijden van ecologische crisissen. Over mijn persoonlijke relatie tot dit onderzoek
zal ik later in dit hoofdstuk verder uitweiden.

1.4 Wetenschappelijke, humanistische en maatschappelijke relevantie

1.4.1 Wetenschappelijke en theoretische relevantie
De wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek bestaat uit twee punten. Ten eerste zullen
de (relatief nieuwe) perspectieven op de relatie tussen het humanisme en ecologie in dialoog
gebracht worden. Van de huidige ideeën over het humanisme en ecologie zal een overzicht
gecreëerd worden. Dit overzicht bestaat momenteel nog niet, maar is wel waardevol voor het
op de kaart brengen van ecologie binnen het humanisme. Vanuit dit overzicht kunnen er
mogelijke oplossingen naar voren komen voor de relatie tussen het humanisme en ecologie.
De tweede wetenschappelijke relevantie hangt samen het doel van dit onderzoek.
Zoals hierboven beschreven is het doel om mijzelf en andere humanisten meer inzicht te
bieden op het spanningsveld tussen ecologie en humanisme, om vanuit deze kennis te
6

onderzoeken of het humanisme mogelijk failliet is, of toch van waarde kan blijven in tijden
van ecologische crisissen. Voor de humanistische wetenschap is het stellen van deze vragen
relevant, omdat het invloed kan hebben op de koers van het humanisme en de
vervolgonderzoeken die hiermee samenhangen.

1.4.2 Humanistische en maatschappelijke relevantie
Dit onderzoek zal voor de humanistische instituties, zoals de Universiteit voor Humanistiek
of het Humanistisch Verbond, als voor individuen die zichzelf humanist noemen, van waarde
zijn voor de ontwikkeling van hun ideeën over de relatie tussen humanisme en ecologie.
De eerder genoemde ideeën over een inherente tegenstrijdigheid en het spanningsveld
tussen ecologie en humanisme verdienen aandacht, omdat ze gevolgen kunnen hebben voor
de houdbaarheid en/of de transformatie van het humanisme. Uit de probleemstelling blijkt dat
het de vraag is of het humanisme een waardevolle levensbeschouwing is, of kan zijn, in
relatie tot de ecologische crisissen. De onderliggende stelling in deze scriptie is dat het
humanisme zich moet openen voor een kritische reflectie op zijn waarden en ideeën, wil het
humanisme van betekenis kunnen zijn, of blijven, in tijden van ecologische crisissen. De
noodzaak van het onderzoeken van deze relatie ligt in de wens het humanisme te behouden
als een waardevolle levensbeschouwing, zowel nu als in de toekomst.
Het thema van dit onderzoek raakt hierbij aan zingevings- en
humaniseringsvraagstukken. Zoals beschreven in de introductie roepen de ecologische
crisissen vragen op over hoe te leven, en hoe om te gaan met rampspoed en verlies van
leefomgeving, plant-en diersoorten. De crisissen confronteren ons met onze omgang met de
natuur en de gevolgen hiervan en leiden in sommige gevallen tot contrastervaringen en
verlies van passende zingevingskaders (Alma, 2020; Manschot, 2016). Al deze vragen zijn

zingevingsvraagstukken, omdat ze relateren aan de vraag hoe zin te geven aan ervaringen en
gebeurtenissen in het leven. Ook raakt het thema van dit onderzoek aan humaniseringsvraagstukken: wat betekent het om humaan te zijn in tijden van ecologische crisissen? Hoe
leven we samen op een planeet die grenzen kent? Wie of wat dienen er geïncludeerd te
worden in het vormgeven van een zinvol leven in een humane samenleving? Deze
zingevings- en humaniseringsvraagstukken vormen de noodzaak van onderzoek naar de
relatie tussen het humanisme en ecologie. Als levensbeschouwing die staat voor het ideaal
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van een zinvol leven in een humane, rechtvaardige en zorgzame samenleving2, kunnen
vragen rondom ecologie en de natuur niet ongesteld blijven.
Wat betreft de maatschappelijke relevantie is het doel van dit onderzoek om inspiratie
te bieden voor- en vanuit het humanisme, om een gezonde houding ten opzichte van de
natuur verder te ontwikkelen. De stelling die hieraan vooraf gaat, is dat een goede relatie tot
de natuur van maatschappelijk belang is, omdat een goede relatie tot de natuur leidt tot meer
verbinding, zingeving en betekenisgeving (o.a. Alma, 2018; Connoly, 2011; Manschot,
2016). Met een goede en gezonde relatie tot de natuur wordt bedoelt dat het wenselijk is voor
mensen als niet-menselijk leven om een relatie te ontwikkelen waarin beide kunnen floreren;
waarbij de natuur en niet-menselijk leven erkend worden om hun inherente waarde en hierom
met respect worden behandeld. En waarbij mensen betekenisgeving en zinervaring kunnen
ontlenen aan de natuur. Deze ideeën zullen verder onderbouwd en uitgewerkt worden in deze
scriptie.
Daarbij is het om meerdere redenen van maatschappelijk belang om het humanisme
als levensbeschouwing te herzien naar een meer ecologisch georiënteerde
levensbeschouwing. Ten eerste stellen de ecologische crisissen, zoals eerder benoemd, de

mensheid voor grote vraagstukken. Het humanisme is een levensbeschouwing die mogelijk
deze trage, existentiële vragen kan onderzoeken. Ten tweede is het humanisme een
levensbeschouwing die altijd in ontwikkeling is en daarmee ook de flexibiliteit en creativiteit
bezit van waaruit er hoop en inspiratie gehaald kan worden door de maatschappij (Derkx,
2011). Tot slot is het van maatschappelijk belang om enerzijds de crisissen te beperken (voor
zover als dat nog kan) en anderzijds te leren hoe om te gaan met de grote verliezen die er
komen kijken bij ecologische crisissen van dit formaat. Bij zowel deze bewustwording, als de
acceptatie, kan het humanisme een belangrijke rol hebben in de maatschappij omdat het

humanisme zich altijd al bezig heeft gehouden met thema’s die hiermee verbonden zijn als
verantwoordelijkheid, reflectie, zingeving, humanisering, rituelen en dergelijke (Alma, 2019;
Derkx, 2011). In deze scriptie wordt de potentie van het humanisme verder onderzocht,
waarbij er gekeken wordt naar wat er nodig is om deze potentie daadwerkelijk te realiseren.

2

Geraadpleegd op 20-11-2020 op http://www.25jaaruvh.nl/wpcontent/uploads/2013/10/Onderzoeksprogramma-UvH-inleiding-en-niveau-1-finale-versie-CvB....pdf
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1.5 Mijn rol als onderzoeker
Dit onderzoek richt zich op de relatie tussen het humanisme en ecologie en op de vraag of het
humanisme behouden kan worden en inspiratie kan bieden in de context van ecologische
crisissen. Hierbij is de insteek van dit onderzoek filosofisch, omdat de verschillende
humanistische filosofen en filosofieën met elkaar in dialoog worden gebracht. Echter gaat het
hier niet enkel om het spanningsveld tussen algemeen humanistische filosofieën en de
ecologische crisissen, maar ook over mijn humanisme. Als (bijna) afgestudeerd Master
student aan de Universiteit voor Humanistiek, verbind en verhoud ik mij al zes jaar tot het
humanisme. Tegelijkertijd leef ik in een tijd waarin de problematiek van de ecologische
crisissen steeds meer in mijn aandacht komt en mijn dagelijks leven beïnvloedt. Hier is voor
mij een spanningsveld ontstaan tussen mijn humanisme en mijn betrokkenheid bij de
ecologische crisissen via bijvoorbeeld Extinction Rebellion en aanpassingen in mijn dagelijks
leven. Het spanningsveld dat ik constateer is er niet enkel één tussen filosofische
fundamenten van het humanisme en ecologie, maar een persoonlijk spanningsveld waar ik
mij dagelijks in begeef. Door dit onderzoek heen heeft dit invloed op de keuzes die ik maak
en daarmee op de objectiviteit. Volgens Maso en Smaling (1998) hoeft het streven naar
objectiviteit niet mijn subjectiviteit uit te sluiten, maar kan het juist van toegevoegde waarde
zijn, omdat het inbrengen van mezelf ook beter inzicht geeft in keuzes van auteurs en
onderwerpen die gemaakt worden in deze scriptie. In dit onderzoek zal een balans gezocht
worden tussen de verschillende visies op het ecologisch debat vanuit humanistisch denkers
enerzijds en het effect van deze ideeën op mijn humanisme anderzijds. Hierbij zal ik zoeken
naar alternatieven, transformaties en inspiratie om het humanisme te vormen tot mijn
humanisme. Hierbij is mijn humanisme een humanisme dat mij persoonlijk betreft, maar
tegelijkertijd ook een humanisme dat vele andere humanisten met mij kunnen delen. De
zoektocht heeft een persoonlijke motivatie, maar de noodzaak deel ik naar mijn ervaring met
vele.

1.6 Kernconcepten: Begrippen en definities
1.6.1 Het humanisme gedefinieerd
In dit onderzoek wordt het humanisme in relatie tot ecologie onderzocht. Zoals hierboven
beschreven gaat dit onderzoek zowel over het humanisme, als over mijn humanisme. In deze
paragraaf zal toegelicht worden wat ik versta onder het humanisme.
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Het humanisme kent diverse interpretaties, stromingen en betekenissen. In deze
scriptie wordt het humanisme als levensbeschouwing onderzocht, gebaseerd op het werk van
Derkx (1998). Hij onderscheidt vier vormen van humanisme: het moreel humanisme, het
Renaissance humanisme, het humanisme als pedagogisch-esthetisch humanisme en het
humanisme als levensbeschouwing. Onder het humanisme als levensbeschouwing vallen
elementen van de andere drie betekenissen, omdat een levensbeschouwing ook ethische
voorschriften geeft, zich bezig houdt met pedagogiek en esthetiek en een geschiedenis kent.
Voor een toelichting van de eerste drie vormen van het humanisme verwijs ik naar bijlage 1.
Als levensbeschouwing geeft het humanisme een zingevingskader met de daarbij
horende normatieve dimensie van waarden, doelen, normen, ideale zelfbeelden, ideeën over
werkelijkheidsopvattingen en ideeën over wat de mens is (Derkx, 1998, p.25). De waarden
die als kernwaarden worden gezien van het humanisme in deze scriptie zijn: 1) menselijke
waardigheid en gelijkheid, wat inhoudt dat alle mensen menselijke waardigheid toekomen en
dat men elkaar als gelijke dient te zien en behandelen (Derkx, 2011). 2) uniciteit, wat inhoudt
dat individuen worden gezien als uniek, kwetsbaar en onvervangbaar (Derkx, 2011). 3) zelfontplooiing en autonomie, wat inhoudt dat men zelf zijn eigen leven vorm moet geven en

zichzelf dient te ontwikkelen tot autonome individuen (Derkx, 2011). 4) Streven naar
rationele kennis en (zelf) reflectie, wat inhoudt dat het humanisme kritische zelfreflectie en
het gebruik van de ratio stimuleert (Van Praag, 1978). En tot slot 5) verantwoordelijkheid en
verbondenheid, wat inhoudt dat de mens verbonden is met elkaar en de wereld en
verantwoordelijkheid dient te nemen voor dingen waar men invloed op heeft, omdat de mens
bewust kan handelen en hierop kan reflecteren (Alma, 2018).
Als er over het humanisme gesproken wordt gaat het om het huidig/ modern
humanisme (dat ingebed is in een humanistische traditie, waarover in hoofdstuk 2 meer). Het

huidig humanisme bestaat uit diverse stromingen die hieronder kort beschreven zullen
worden.

Humanistische stromingen
Binnen het humanisme als levensbeschouwing zijn er verschillende stromingen te herkennen.
Gasenbeek en Winkelaar (2007) onderscheiden hierbij vier hoofdstromen: pluralistisch
humanisme, seculier humanisme, religieus humanisme en sociaal kritisch humanisme.
In deze scriptie worden de verschillende stromingen met elkaar in dialoog gebracht,

waarbij de voornaamste kritiek uit zal gaan naar de hoofdstromen van het humanisme, die
bestaat uit het georganiseerd humanisme van het Humanistisch Verbond (HV) en de
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Universiteit voor Humanistiek (UvH). Hier is voor gekozen omdat het Humanistisch
Verbond van oudsher de meest georganiseerde vorm van het humanisme is en omdat de koers
van het HV en de UvH vaker worden gebruikt om het humanisme te duiden (Bolsenbroek,
2008).
Naast deze hoofdstroom binnen het humanisme worden er ook tal van kleinere
stromingen3 onderscheiden (Bolsenbroek, 2008). Deze kleinere stromingen zijn weer in te
delen in de vier overkoepelende stromingen (seculier, religieus, pluriform en sociaal-kritisch
humanisme), maar onderscheiden zich allen hier ook weer van door hun specifieke visie op
onderwerpen als ecologie, transcendentie, spiritualiteit en dergelijke. Het perspectief vanuit
de kleinere stromingen zal gebruikt worden om een kritische reflectie op gang te brengen
over de verhouding tussen ecologie en humanisme. Ook zullen de kleinere stromingen
onderzocht worden op mogelijke inspiratie voor nieuwe verhoudingen tussen ecologie en
humanisme.Voor een uitgebreid overzicht van de stromingen in deze scriptie verwijs ik naar
bijlage 2.

1.6.2 Humanistische denkers en schrijvers.
Onder humanistische denkers en schrijvers worden de volgende personen bedoeld in dit
onderzoek: Alma (2018, 2019), Connoly (2017), Davidson (2020), Kunneman (2005, 2007,
2017), Latour (2016, 2017), Manschot (2007, 2010, 2016), Suransky en Manschot (2014),
Suàrez-Müller(2019, 2021), Van der Vet (2018) en Wissenburg (2007). Deze personen
hebben zich bezig gehouden met ecologie en humanisme en worden allen als humanist
gezien4.

1.6.3 Ecologie
Met ecologie wordt er in dit onderzoek gedoeld op de wisselwerking tussen organismen en de
betrekkingen van deze organismen met hun omgeving5. Ecologie bestaat uit het Griekse
woord oikos, wat huis betekent en het Griekse woord logos wat wijsheid of wetenschap
betekent, ecologie in deze zin betekent dus wetenschap van het ‘huis’ ofwel de wereld waar

3

Zie bijlage 2

4

Zie voor verdere toelichting het kopje Toelichting en verantwoording gekozen auteurs
Geraadpleegd bij Natuurinformatie op 19-05-2020 op:
http://www.natuurinformatie.nl/ecomare.devleet/natuurdatabase.nl/i000039.ht
5
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we in leven. In dit onderzoek wordt er met ecologie ook gerefereerd naar de natuur6. Ecologie
is dus het alomvattende woord voor de natuurlijke wereld en de levende organismen daarin.

1.6.4 Spanningsveld
Het begrip spanningsveld is tijdens het onderzoek verschoven van betekenis. Met de start van
dit onderzoek werd er met spanningsveld geduid op de, toen veronderstelde, onverenigbare
verhouding tussen het humanisme en ecologie en het probleem dat dit spanningsveld teweeg
brengt (waaronder de ecologische crisissen). In de loop van het onderzoek is deze
onverenigbare verhouding genuanceerd en is het spanningsveld meer gaan refereren aan de
mogelijke relatie tussen het humanisme en ecologie en de uitdagingen die deze mogelijke
verbinding met zich mee brengt.

1.7 Methode sectie

1.7.1 Methode: Soort onderzoek
Deze scriptie betreft een literatuurstudie naar de relatie tussen het humanisme en ecologie.
Uit de bestudering van de huidige theorieën over humanisme en ecologie blijkt dat er diverse
ideeën bestaan over de relatie tussen humanisme en ecologie. Hierbij zijn de theorieën
mogelijk in tegenspraak tot elkaar of juist te integreren. Dit geeft volgens Verschuren (2011)
reden tot theoretisch onderzoek. In dit onderzoek zijn de verschillende theorieën bestudeerd
en met elkaar in dialoog gebracht. Hierbij is een theoretische triangulatie gemaakt, waarbij
vanuit verschillende standpunten een probleem benaderd is (Verhoeven, 2009)
Een groot deel van deze scriptie bestaat uit het creëren van een dialoog tussen de

verschillende auteurs. Dit is door een systematisch literatuuronderzoek gedaan, waarbij de
verschillende ideeën over het onderzoeksonderwerp, in dit geval ecologie en humanisme,
gelokaliseerd, gewaardeerd en vervolgens gesynthetiseerd zijn (Glasziou et al., 2001). Dit
houdt in dat er eerst grondig onderzoek is geweest naar de diverse literatuur, vervolgens is
deze op relevantie en kwaliteit beoordeeld en tot slot is de literatuur samengevoegd in een
synthese.
Betreft de onderzoeksvragen en het schrijfproces is er sprake geweest van een iteratief
proces: in de loop van het onderzoek bleek dat bepaalde deelvragen geherformuleerd diende
6

Idem
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te worden. Om trouw te blijven aan dat wat zich aandiende tijdens het onderzoek zijn de
deelvragen tijdens het schrijven van de scriptie aangescherpt en aangepast.

1.7.2 Keuzes betreft de literatuur- dataverzamelingsmethode
Deze scriptie richt zich op het (Nederlands) humanisme en op de ideeën van de Nederlandse
humanistische denkers en schrijvers. De literatuur van deze auteurs vormen dan ook de basis
van deze scriptie. De literatuur van de humanistische denkers en schrijvers over ecologie is
uitvoerig bestudeerd. Naast de Nederlandse literatuur is er veel gebruik gemaakt van
internationale bronnen vanuit voornamelijk het Duits en Amerikaans humanisme. De reden
van het toepassen van internationale en interdisciplinaire literatuur is dat de
wetenschappelijkheid van deze bronnen, door een grotere peer review, nog beter vast te
stellen is en omdat de verschillende perspectieven en ideeën in internationale literatuur nog
beter tot uiting komt.
Voor het vinden van de juiste literatuur zijn er tijdschriften, boeken, gepubliceerde en
ongepubliceerde artikelen, rapporten van de relevante instituties en dergelijke, vakbladen en
internet documenten bestudeerd, wat volgens Weber (2011) van belang is voor het vinden
van de juiste literatuur. De literatuur is zowel online gezocht via onder andere Google
scholar, Web of Science, Waardenwerk, RefWorks e.d. Voor het vinden van de best passende
literatuur is er zowel online als in de fysieke bibliotheek van de Universiteit voor
Humanistiek gekeken op titel, onderwerp en in referenties in reeds relevante bronnen (Weber,
2011). Tot slot zijn experts als Caroline Suransky, Henk Manschot, Fernando Suarez-Müller,
Marc Davidson, Vivianne Baur en het Humanistisch Verbond benaderd voor verdere vragen,
inspiratie en tips.

1.7.3 Model van Oelberg
In hoofdstuk 3 is er gebruik gemaakt van het model van Oelberg (2002). Dit model is
gebruikt om de humanistische auteurs te situeren op het spectrum van humanistische
houdingen tot ecologie om te begrijpen vanuit welk perspectief er gekeken wordt naar het
spanningsveld tussen het humanisme en ecologie. Oelberg (2002) onderscheidt vier
houdingen van het humanisme ten opzichte van ecologie: 1) pure naturalistic humanism, 2)
ethical naturalistic humanism, 3) ecological naturalistic humanism en 4) reverential
ecological humanism (Oelberg, 2002). Aan de ene kant van het spectrum is het puur
naturalistische humanisme, dat enkel mensgericht is. Aan het andere eind van het spectrum is
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er het reverential ecological humanisme, dat uitgaat van een begrip van het geheel waarbij de
mens al het leven als ‘heilig’ beschouwd (Oelberg, 2002). De verschillende humanistische
auteurs zijn ingedeeld op diverse plekken op dit spectrum om zo een beeld te krijgen van het
veld waarop de verschillende auteurs denken over humanisme en ecologie. Deze indeling van
de humanistische denkers is door mijzelf gemaakt en vraagt dus ook om een kritische blik en
verdere peer review. De indeling is aan de hand van de beschrijving van de vier houdingen
gemaakt, waarbij ik de ideeën van de humanistische denkers heb gematcht met de ideeën die
Oelberg (2002) beschrijft in haar schema. In bijlage 3 is een uitgebreide uitleg over de vier
houdingen opgenomen, inclusief een inzicht van de gemaakte indeling van humanistische
denkers in de verschillende categorieën.

1.8 Opbouw van het onderzoek
In hoofdstuk 2 zal de geschiedenis van het ontstaan van de relatie tussen het humanisme en
ecologie onderzocht worden. Hierbij wordt de vraag gesteld wat de belangrijkste vormgevers

zijn geweest van de huidige relatie tussen het humanisme en ecologie? Hierbij zullen de
vormgevende filosofieën en stromingen als het christendom, de Renaissance, de Verlichting
en de overkoepelende moderniteit, met daarbij het dualisme en de categorisch imperatief,
besproken worden. Hierbij zal de focus liggen op de invloeden van deze stromingen en
filosofieën op de relatie tussen ecologie en het humanisme

In hoofdstuk 3 zal er uitvoeriger ingegaan worden op de kritiek op het humanisme en zijn
relatie tot ecologie. Hierbij zal het spanningsveld tussen humanisme en ecologie verder
scherp gesteld worden en zal eerst de externe kritiek, gevolgd door de interne kritiek, de
revue passeren. Dit hoofdstuk werkt toe naar de vraag of er mogelijkheden zijn voor nieuwe
verbindingen tussen het humanisme en ecologie, en of het humanisme van betekenis kan zijn
in tijden van ecologische crisissen.

In hoofdstuk 4 zal er onderzocht worden wat de voornaamste mogelijkheden zijn voor
nieuwe verbindingen tussen humanisme en ecologie. Hierin zal besproken worden dat er
volgens de humanistische denkers en schrijvers een radicale heroriëntatie nodig is van
bepaalde delen van het humanisme, dit betreft voornamelijk zijn mens- en wereldbeeld,
ethiek en zijn verhouding tot transcendentie en gevoeligheid.
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In hoofdstuk 5 zullen humanistische inspiratiebronnen bestudeerd worden voor een duurzame
politiek en economie. Vanuit deze humanistische inspiratie zal er aandacht besteed worden
aan de zichtbaarheid van het humanisme en de relatie tussen de zichtbaarheid en het behoud
van het humanisme als waardevolle levensbeschouwing in tijden van ecologische crisissen.

Tot slot zullen in hoofdstuk 6 de voornaamste conclusies en discussiepunten besproken
worden. Hierin zal een reflectie op het onderzoeksproces gegeven worden en vragen en
aanbevelingen voor vervolgonderzoek gedeeld worden.
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Hoofdstuk 2: Ontstaan van de huidige relatie tussen ecologie
en humanisme
In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan het ontstaan van de huidige relatie tussen
ecologie en humanisme. De vraag die hierbij onderzocht wordt is: wat zijn de belangrijkste
vormgevers geweest van de huidige relatie tussen het humanisme en ecologie. Hierbij ligt de
focus op filosofische ideeën, gebeurtenissen en bewegingen die invloed hebben gehad op de
ontwikkeling van het humanistische mensbeeld. Hierbij zullen de belangrijke vormgevers van
het humanisme besproken worden, zoals het christendom, de Renaissance, de Verlichting, de
overkoepelende moderniteit (zie onderstaande tijdslijn -figuur 1-) en ontwikkelingen in de
filosofie en maatschappij.

Figuur 1.
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2.1 Een korte geschiedenis van het ontstaan van de relatie tussen het
humanisme en ecologie
2.1.1 Vormgevers van de relatie tussen het humanisme en ecologie
Een belangrijke vormgever van de relatie tussen het humanisme en ecologie hangt samen met
de verandering van het mens- en wereldbeeld dat vanaf de Renaissance steeds meer ingebed
raakte. Vanaf de Renaissance werd er gebroken met het idee dat de kosmos en de natuur de

leidraad vormen voor ons bestaan. In plaats daarvan werd de individuele mens steeds meer
als leidraad gezien, waarbij het streven naar vrijheid en onafhankelijkheid de nieuwe
fundering van de mens ging vormen (Manschot, 2016). De kosmos en het universum werden
steeds meer begrepen als een neutrale en onverschillige werkelijkheid, waaruit geen houvast
meer te halen viel (Manschot, 2016). De mens daarentegen werd steeds meer gezien als het
beginpunt van het eigen denken en handelen (Manschot, 2016, p.19). Het centraal stellen van
de mens, en de mens als uitgangspunt nemen van waaruit de wereld wordt begrepen en
betekenis krijgt, vormt de basis van het humanisme. Ook heeft dit centraal stellen van de

mens en de mens als uitgangspunt nemen geleidt tot een relatie tot de natuur, waarbij de mens
als anders dan de natuur wordt gezien, met exploitatie tot gevolg, waarover later meer.
De ontwikkeling van het centraal stellen van de mens en het idee dat de mens in
zekere zin onafhankelijk van de natuur is voor zijn floreren, is steeds verder ingebed geraakt
in het humanisme. Het christendom en ontwikkelingen in de Renaissance en de Verlichting
hebben het centraal stellen van de mens binnen het humanisme mede vorm gegeven. In
onderstaande paragrafen zullen de invloeden van het christendom, de Renaissance en de
Verlichting kort besproken worden. Waarbij er extra gekeken wordt naar filosofische
ontwikkelingen en ontwikkelingen in de maatschappij die het humanisme hebben
vormgegeven en waar het humanisme op zijn beurt ook weer invloed op heeft gehad.

2.1.2 Het christendom
Het humanisme heeft zich gevormd tegen de achtergrond van het christendom. (Van Heste,
2008; Rosenberg, 2002). De relatie tussen het humanisme en het christendom lijkt wat
paradoxaal. Enerzijds hebben de humanistische denkers zich afgezet tegen het christendom
met zijn ideeën over zonde, voorbestemming en het bestaan van een transcendente God.
Anderzijds heeft het humanisme voortgezet waar het christendom de weg voor vrij maakte:
het centraal stellen van de mens en de gerichtheid op zijn unieke plek in de wereld (ofwel als
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evenbeeld van God door de christenen, ofwel als uniek en vrij individu door de humanisten).
Hoewel er ook tegenargumenten te bedenken zijn, wordt het christendom in de literatuur
meermaals aangehaald als fundament voor de westerse relatie tussen mensen en natuur.
Vooral gebaseerd op de ideeën van Lynn White (1967) wordt gesteld dat het christendom de
mens centraal heeft gepositioneerd en hem de rol heeft gegeven als rentmeester of heerser
over de natuur. Behoud van de natuur zou alleen van belang zijn voor het behoud van de
mens en latere generaties. Volgens White (1967) ligt de basis van de unieke positie van de
mens al in het scheppingsverhaal waar God de wereld creëerde met alle planten en dieren en
eindigde met de schepping van de mens naar zijn evenbeeld. Adam was hierbij degene die de
dieren en planten een naam mocht geven en over de dieren en planten mocht heersen. Hoewel
niet op dezelfde wijze, hebben de humanistische denkers uit die tijd de exceptionalistische
visie op de mens overgenomen van het christendom, doordat ze hun aandacht gingen richten
op de mens zelf in plaats van op een God. Het christendom is een vormgever van het
humanistische mensbeeld, omdat het de focus heeft gelegd op de mens zelf, wat in het
humanisme verder is voortgezet.

2.1.3 De Renaissance en Verlichting
In de Renaissance is deze lijn verder voortgezet: de Renaissance humanisten zagen het als
opdracht om de menselijke mogelijkheden te ontplooien, waarbij ethische en morele
ontwikkeling belangrijk was (Alma, 2018). Men werd geacht zelf na te denken en zelf zijn
inspiratiebronnen te onderzoeken. Er kwam een verschuiving in het denken, waarbij
godsdienst, natie en sekse niet de enige bronnen meer waren voor richtinggevende ideeën
(Derkx, 2011, p.24). In deze periode werd het belang van het individu nog meer centraal
gesteld, kwam er een grotere nadruk op de waardigheid van ieder mens, was persoonlijke

ontwikkeling belangrijk en werd het belang van opvoeding en onderwijs gezien (Derkx,
2011).
In de Verlichting werd de lijn van het afzetten tegen religie en het centraal plaatsen
van de mens verder doorgetrokken. Men pleitte in deze tijd voor een strikte scheiding van
Kerk en Staat en er was een actieve bestrijding van onwetendheid en (bij)geloof (Alma,
2018). In de Verlichting werd het idee van de mens als bron van zijn eigen bestaan verder
ontwikkeld. De Verlichting kenmerkte zich door zijn optimisme waarbij de wereld als
beheersbaar en maakbaar gezien werd en waarbij het mensbeeld zich verder ontwikkelde naar

een beeld waarin de mens als redelijk wezen gezien werd (Alma, 2018). In deze tijd zijn ook
de belangrijkste humanistische waarden als vrijheid, gelijkheid, waardigheid en autonomie
19

verder ontwikkeld: “(..) the proclamation of autonomy, freedom, equality and the intrinsic
dignity of all human beings served to develop some of the basic intuitions of a humanist
doctrine for all essential human relationships: with the world, with other people and with the
self.” (Suransky & Manschot, 2014 ,p.8). Deze waarden werden enkel aan de mens
toegekend. Vanuit deze mensgerichte waarden werd de basis van de menselijke relatie tot
elkaar en de wereld verder gelegd.

2.1.4 Het dualisme en de ethiek van Kant
Tijdens het afzetten tegen het christendom en tijdens de ontwikkeling van de Renaissance en
de Verlichting, is de relatie tussen de mens en de natuur ook veranderd. Twee specifieke
ontwikkelingen in de westerse filosofie hebben veel invloed op gehad op de ontwikkeling van
het humanistische mensbeeld; het dualisme van Descartes en Kants ethiek. René Descartes
(1596-1650) kwam met het idee van het dualisme. Volgens Descartes zijn er maar twee
substanties in de wereld: lichamelijke substanties en denkende, rationele substanties (Baker
& Morris, 2005). Vanuit deze basis heeft hij het idee verder ontwikkeld dat deze twee niet te
verenigen zijn in het domein van het denken, enkel als substantie; lichaam en geest komen

samen doordat de geest in het lichaam zit, maar deze relatie is rationeel onverenigbaar
volgens Descartes (Baker & Morris, 2005). Deze onverenigbare relatie verklaart Descartes
door zijn twijfel experiment: aan alles kan getwijfeld worden, behalve aan mijn bestaan want
“‘[Om] te kunnen denken, moet ik immers bestaan.” (Descartes, 1997, p. 70). Descartes
bekende uitspraak cogito ergo sum, ik denk dus ik ben, is volgens Descartes een eerste
zekerheid, waarmee het denkende, menselijke subject het uitgangspunt van kennis wordt. De
materiële (objectieve) wereld is daarentegen vanuit dit twijfel experiment niet met zekerheid
vast te stellen. De geest en het lichaam, of ook wel het subject en het object zijn hierdoor

gescheiden en onverenigbaar, omdat ze niet vanuit dezelfde zekerheid vastgesteld kunnen
worden.
Dit idee trekt hij verder door, waarbij hij een onderscheid maakt tussen het kennende
subject; ons bewustzijn en onze geest, en het gekende object; de materiële wereld, waar ons
lichaam en ook dieren onder vallen (Baker & Morris, 2005). De wereld is volgens Descartes
onderverdeeld in onverenigbare tegenstellingen waaronder het subject tegenover object, geest
tegenover lichaam, mens tegenover natuur, ratio tegenover emotie en denken tegenover
zintuiglijkheid (Van der Wal, 2007). Hier is ook een waardeoordeel aan verbonden (geraakt):

het subject, de ratio en de geest staan boven het object, de emotie en het lichaam. In relatie tot
ecologie wordt Descartes dualisme veelvuldig besproken, omdat het de filosofische basis
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vormt van onze ideeën en onze handelingen in relatie tot de natuur en de wereld. Het
dualisme heeft mede mogelijk gemaakt dat mensen zichzelf zijn gaan zien als superieur aan
de natuur en niet-menselijk leven. Vanuit deze houding heeft de mens een relatie opgebouwd
met de wereld waar de natuur alleen als nuttig gezien wordt, wat heeft geleidt tot exploitatie
en verwoesting van diverse vormen van leven. In hoofdstuk 3 zal hier verder op ingegaan
worden.
Het tweede gedachtegoed dat veel invloed heeft gehad op de huidige relatie tussen
mens en de natuur zijn de ideeën van Immanuel Kant (1724-1804). Zijn filosofie heeft het
dualistische mens en wereldbeeld voortgezet en the knowing active subject gescheiden van
the external passive nature (Cowdin, 2000, p.265). Daarbij heeft hij een ethiek ontwikkeld
die een belangrijke vormgever is van de humanistische ethiek7. Kant hield zich bezig met het
onderzoek naar wat de mens menselijk maakte en kwam uit bij zijn morele filosofie
(Sullivan, 1989). Volgens Kant onderscheidt de mens zich van ander leven doordat de mens
een moraal heeft. De mens is in staat om te weten wat het ‘goede’ is om te doen. Hiervoor
heeft Kant een principe ontwikkeld dat de basis vormt van ons weten over het ‘goede’. Dit
principe is het categorisch imperatief, wat inhoudt dat de individuele morele keuzes tot

universele wetten gemaakt kunnen worden. Hierbij zijn de formules: “Morally acceptable
maxims must be fit to serve as universal laws, I ought never to act except in such a way that I
can also will that my maxim should become a universal law.” En “act in such a way that you
always treat humanity, whether in your own person or in the person of any other, never
simply as a means, but always at the same time as an end” (Sullivan, 1989, p.149). Een
universele wet die hieruit volgt zou zijn dat men altijd zo moet handelen alsof de individuele
handeling een algemene wet wordt.
Met zijn ideeën is hij tot de conclusie gekomen dat ieder mens een doel is en geen

middel, waarbij ieder mens een intrinsieke waarde heeft. Kant heeft met zijn filosofie de
waarde van ieder individu naar een hoger niveau gebracht, maar ook de scheiding tussen de
mens en niet-menselijk leven bevorderd: de mens mag dan van intrinsieke waarde zijn en
hiermee ‘verplicht’ zijn tot moreel juist handelen tot elkaar, maar dit betreft alleen de mens
zelf en niet ander leven dan het menselijke. Het humanisme heeft voortgebouwd op deze
filosofieën en zich ingezet voor menselijke waardigheid, vrijheid, autonomie en uniciteit,
waarbij de focus bleef op de mens en minder op zijn relatie tot de niet-menselijke wereld. Als

7

Humanistische Canon. Geraadpleegd op 23-12-2020 op
https://humanistischecanon.nl/venster/verlichting/immanuel-kant/
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er in deze scriptie verder gesproken wordt over de humanistische ethiek, wordt er
voornamelijk gedoeld op de bovenstaande morele filosofie van Kant.

2.1.5 De moderniteit
Om de relatie tussen het humanisme en ecologie te begrijpen kan de moderniteit niet
onbesproken blijven. De moderniteit wordt begrepen als de beweging van de modernisering
van de samenleving, waarbij de samenleving ‘geëmancipeerd’ werd naar een rationelere,
'verder ontwikkelde' samenleving (Dussel, Krauel & Tuma, 2000). Ook wordt de moderniteit
gezien als breekpunt, waarbij de mens in plaats van de kosmos in het middelpunt kwam te
staan. Waar de mens eerst begrensd werd door een kosmos of een God, die voor de mens het
leven bepaalde, is de moderne mens zich gaan richten op zichzelf als betekenisgever en als
maat van alle dingen. Volgens verschillende denkers, waaronder Latour (1993; 2016),
Sloterdijk (2005) en Taylor (2001) heeft de modernisering ontwrichtende en ontheemde
gevolgen voor de mens. Volgens Taylor (2001) gaat de moderniteit gepaard met het ‘verlies
van een horizon’: “Modernity is characterized by the loss of the horizon; by a loss of roots;
by the hubris that denies human limits and denies our dependence on history or God, which

places unlimited confidence in the powers of frail human reason” (Taylor, 2001, p.4). Het
vertrouwen in de mens werd hierdoor volgens Taylor ongelimiteerd. Volgens hem raakte de
wereld ‘onttoverd’ en kwam de rede centraal te staan. Een bepaald gevoel van
onkwetsbaarheid en trots ontstond, waarbij er meer focus kwam op de eigenwaarde. Als
gevolg van die onttovering, raakte de mens ongevoelig voor de wereld buiten hemzelf. Door
de instrumenteel- rationele blik is de wereld volgens Taylor (1998) leeg en met een gebrek
aan betekenis geworden. Waarmee hij bedoelt dat er, anders dan in de pre-moderne tijd, geen
voorgegeven betekenis meer in de wereld besloten ligt, maar dat men die zelf moet

construeren en vormgeven.
Sloterdijk (2005) vult hierop aan dat de mens in deze onttoverde en ontheemde wereld
altijd op zoek is naar geborgenheid en een thuis (een staat die de mens bekend is vanuit de
baarmoeder volgens hem), echter is dit tegelijkertijd onmogelijk omdat het wereldlijke niet
gekenmerkt wordt door deze geborgenheid, maar door een onheilspellendheid. De wereld is
fundamenteel anders dan de geborgen baarmoeder, omdat we alleen staan in de wereld. De
moderne mens is volgens Latour (1993; 2016), Taylor (2001) en Sloterdijk (2005) steeds
opzoek naar vormen van omgang met deze onttoverde wereld en doet dit door de aandacht te

focussen op het subject en het unieke aspect van de mens. Wat Sloterdijk en Latour stellen, is
dat het centraal plaatsen van de mens, als reactie op de onttovering van de wereld, een illusie
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en een construct is die de ‘realiteit’ teniet doet. Met de modernisering en het centraal stellen
van de mens wordt daarbij structureel het niet-menselijke over het hoofd gezien (Latour,
1993) en de illusie van het subject geschapen (Sloterdijk, 2005). Deze ogenschijnlijke
scheiding tussen mens en natuur is een belangrijk kenmerk van de moderniteit en volgens
deze denkers het probleem van de huidige tijd, met ecologische crisissen tot gevolg.
Tucker en Grim (2017) vullen hierop aan dat het modernisme, met zijn instrumentele
blik en exceptionalistische visie op de mens, de mens heeft gestimuleerd om zich
onafhankelijk van de natuur op te stellen en betekenis te zoeken in zaken die niet (meer)
samenhangen met de natuur

From this perspective we humans may be isolated in our perceived
uniqueness as something apart from the biological web of life. In this
context, humans do not seek identity and meaning in the numinous beauty of
the world, nor do they experience themselves as dependent on a complex of
life-supporting interactions of air, water, and soil. Rather, this logic sees
humans as independent, rational decision-makers who find their meaning

and identity in systems of management that now attempt to co-opt the
language of conservation and environmental concern. Happiness is derived
from simply creating and having more material goods (Tucker & Grim,
2017, p.4).

Kort samengevat heeft de mens zich in de moderniteit losgemaakt van en een grotere kosmos
en een wereld die bepaald werd door een God. Hierbij heeft het zichzelf tot maat van de
dingen gemaakt. Hiermee is de wereld onttoverd geraakt, en heeft men zelf betekenis moeten

geven aan de wereld. Dit heeft als gevolg gehad dat de mens trots en ongevoelig voor ander
leven, ongelimiteerd is gaan leven en hiermee relaties tot zijn omgeving uit het oog heeft
verloren.
Het humanisme deelt alle kenmerken van het modernisme wat betreft de relatie tussen
mens en natuur. De ontwikkeling van het humanisme en de ontwikkeling van de moderniteit
zijn nauw verweven. Hoewel het humanisme niet enkel modernistische ideeën voorschrijft,
heeft het humanisme wel een centrale rol gespeeld in de ontwikkeling van de moderne
samenleving en de ontplooiing van het individu (Manschot, 2010). Zoals gebleken uit de

probleemstelling roept de verweving tussen het humanisme en modernisme vragen op over
het behoud van het humanisme als waardevolle levensbeschouwing in tijden van ecologische
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crisissen. De vraag die opgeroepen wordt, is of het humanisme en levensbeschouwing is waar
in tijden van ecologische crisissen inspiratie uit geput kan worden. Of dat het failliet
verklaard moet worden, omdat het te nauw verweven is met het modernisme- wat
aangewezen wordt als de bron van het ontstaan van de huidige relatie tussen mens en natuur
en de huidige ecologische crisissen.

2.1.6 De verschillende humanistische stromingen
Bovenstaande ontwikkelingen zijn verweven met het humanisme, waarbij deze
ontwikkelingen het humanisme hebben gevormd en het humanisme gelijktijdig weer invloed
heeft gehad op deze ontwikkelingen. In de 20ste eeuw heeft het humanisme zich verder
ontwikkeld en uiteindelijk ook georganiseerd in Humanitas (1945) en het Humanistisch
Verbond (HV) (1946). Deze georganiseerde vormen van het humanisme waren voornamelijk
gericht op de mens en de samenleving, en minder op zijn leefomgeving. Het humanisme van
het HV zette zich af tegen het nihilisme dat ontstond door het wegvallen van religie als
betekeniskader, waarbij onverschilligheid, toeval, besef van zinloosheid en een afbraak van
normen en waarden de antwoorden van religie vervingen8. Het humanisme had het doel

“ongodsdienstigen te emanciperen tegenover de dominantie van de christelijke zuilen en hen
geestelijk weerbaar maken tegenover nihilisme en totalitaire ideologieën” (Alma, 2018,
p.29).
Door zich te organiseren werd het ook mogelijk voor mensen om zich te identificeren
als humanist en zich aan te sluiten bij deze levensbeschouwing. Heden ten dage telt het HV
grofweg 17.000 leden. Dit geeft een indicatie voor het draagvlak van het humanisme, al blijkt
ook uit onderzoek van het Verweij-Jonkers Instituut (2004) dat het humanistische
gedachtegoed een veel groter draagvlak heeft in de Nederlandse samenleving (waarbij toen

39% van de Nederlandse samenleving zich kon vinden in de humanistische
levensbeschouwing).

Naast het georganiseerde humanisme van Humanitas en het HV ontwikkelde zich in de loop
der tijd ook nieuwe perspectieven op het humanisme. Er ontstonden diverse stromingen zoals
het pluriform humanisme, het religieus humanisme, het seculier humanisme en het sociaalkritisch humanisme. Ook ontstond er rond de jaren ’80 meer aandacht voor de relatie tussen
het humanisme en de ecologie, waarbij er een groeiend besef kwam over de gevolgen van de
8

Tilburg University. Nihilisme. Geraadpleegd van https://webapp.fkt.uvt.nl/gfo/default/index/nie-lk6
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mensgerichtheid van het humanisme. Momenteel is er een debat ontstaan binnen het
humanisme over zijn relatie tot ecologie. Dit debat tussen de verschillende stromingen binnen
het humanisme, vormt de context van deze scriptie.

Tot slot is er in de samenleving een ontwikkeling gaande die het humanisme van nu, waar
ook mijn humanisme onder valt, beïnvloedt. Met de opkomst van activistische bewegingen
zoals Fridays for Future en Extinction Rebellion9 (XR), die strijden tegen de
klimaatcrisissen, worden thema’s als ecologie en de menselijke relatie tot de natuur in de
aandacht gebracht. Deze bewegingen en activisten als Greta Thunberg hebben als doel om
mensen en regeringen wakker te schudden, waarbij ze ons uitdagen om ons te verhouden tot
de ecologische crisissen. Ook de humanistische denkers worden hierin aangesproken, en zijn
geïnspireerd geraakt om over ecologische thema’s na te denken. Humanistische denkers als
Fernando Suàrez-Müller en Harry Kunneman hebben zich (mede) laten inspireren door deze
bewegingen en zijn ook meer na gaan denken en gaan schrijven over het thema ecologie in
relatie tot (hun) humanisme. Deze bewegingen bevragen het humanistische mensbeeld en
dagen hiermee humanisten, waaronder ikzelf, uit om na te denken over de relatie tussen het

humanisme en ecologie.

2.2 Conclusie en vervolg
In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste vormgevers van de relatie tussen het humanisme en
ecologie besproken. De belangrijkste vormgevers zijn theologische en filosofische ideeën uit
het christendom, de Renaissance en de Verlichting en huidige (activistische) gebeurtenissen
rondom de ecologische crisissen. Hierbij zijn de ethiek van Kant, het dualisme van Descartes
en de onttovering van de wereld in de moderniteit de belangrijkste vormgevers van de
scheiding tussen mens en natuur. Er is gebleken dat het humanisme van oudsher de mens
centraal heeft gesteld in zijn levensbeschouwing. Bedoeld of onbedoeld is hierbij een
9

Extinction Rebellion begon in mei 2018 in het Verenigd Koninkrijk, waarbij er een oproep tot actie
ondertekend werd door honderd academici. XR verzet zich tegen klimaatverandering door zich te richten op de
overheid, waarbij ze eisen dat de overheid 1) eerlijk wordt over de klimaatcrisis, 2) doet wat nodig is om verlies
van biodiversiteit en uitstoot te stoppen en 3) burgers mee laat beslissen over een rechtvaardige transitie. XR is
uitgegroeid tot een internationale beweging die actief is in 72 landen. Fridays for Future is een beweging gestart
door middelbare scholier Greta Thunberg die ook in 2018 begon met staken van school om de Zweedse regering
op te roepen om in actie te komen tegen de opwarming van de aarde en te luisteren naar de wetenschap. Deze
actie is opgepakt door jongeren van over de hele wereld, en heeft op zijn hoogtepunt stakingen teweeg gebracht
waar meer dan 35.000 mensen aan mee deden in één stad.
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scheiding ontstaan tussen de mens en de natuur; de mens is boven de natuur komen te staan
en heeft deze kunnen exploiteren en kunnen beschouwen vanuit een instrumentele en nuttige
blik voor het belang van de mens; een houding die heden ten dage bijdraagt aan de
ecologische crisis.
Het humanisme heeft een aandeel in de ontwikkeling van de huidige relatie tussen de
mens en de natuur. Binnen het humanisme zelf lijkt er een spanningsveld te bestaan tussen dit
humanisme en ecologie, waarbij het humanisme weinig aandacht (heeft) besteed(t) aan zijn
relatie tot de natuur en de ecologie. Vanuit verschillende stromingen is er dan ook kritiek
ontstaan op deze relatie. Het spanningsveld tussen het humanisme en ecologie en de kritiek
hierop zal besproken worden in het volgende hoofdstuk.
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Hoofdstuk 3: Het spanningsveld tussen humanisme en
ecologie
In dit hoofdstuk zal het spanningsveld tussen humanisme en ecologie verder uitgewerkt
worden, waarbij er uitvoeriger ingegaan zal worden op de kritiek op het humanisme en zijn
relatie tot ecologie. Hierbij zal eerst de kritiek uit andere stromingen dan het humanisme
besproken worden om vervolgens de vraag te stellen welke gedachten de humanistische
denkers en schrijvers hebben over het spanningsveld tussen ecologie en humanisme.

3.1 Externe kritiek op het humanisme
Vanuit verschillende stromingen is er door de jaren heen kritiek ontstaan op het
humanistische gedachtegoed in relatie tot ecologie. Deze kritiek is voornamelijk afkomstig
vanuit de eco-feministische stroming, de deep ecology en de eco-psychologie. Deze
stromingen komen overeen dat zij het humanisme bekritiseren om zijn antropocentrische
mens- en wereldbeeld en het dualisme (de twee eerder uitgelegde onverenigbare
grondbeginselen) dat verweven is met het humanisme. Deze houding ten opzichte van de
wereld en de natuur heeft volgens deze stromingen ook grote consequenties voor het klimaat
en een gezonde verhouding tussen mens en natuur. Beide kritiekpunten en de gevolgen ervan
zullen in deze paragraaf toegelicht worden.

3.1.1 Deep ecology
De eerste kritiek op de humanistische gedachtegoed dat hier besproken wordt is afkomstig
vanuit de deep ecology. Het meest centrale punt waar de deep ecology aandacht aan besteedt
is de relatie tussen de mens en de natuur. Volgens Arne Næss, oprichter van de deep ecology
in 1973, heeft al het leven op aarde intrinsieke waarde, los van het nut voor de mens. De
kritiek vanuit deze stroming gaat dan ook voornamelijk uit naar de ogenschijnlijke
afwezigheid van deze intrinsieke waarde van de natuur binnen het humanistische
gedachtegoed. De antropocentrische10 basis van het humanisme, waarbij de mens centraal
geplaatst wordt, maakt volgens de deep ecology dat de mens zichzelf boven de natuur plaatst.

10

Voor een uitgebreidere uitleg over het antropocentrisme wil ik verwijzen naar bijlage 4
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Hierbij verleent de mens geen eigen waarde aan niet-menselijk leven, los van het nut dat het
heeft voor de mens. Aanhangers van de deep ecology zijn het er over eens dat de huidige
ecologische crisis samenhangt met het antropocentrische wereldbeeld, waarbij de mens
vervreemd is geraakt van anderen, de natuur en zijn natural self (Næss, 1986). Næss (1986)
stelt de ontologische vraag naar wat de essentie van de mens en de natuur is. In zijn zoektocht
komt hij uit bij het idee dat de mens een natuurlijke staat heeft, a natural self, net als al het
andere leven. Hoe dichter de mens leeft naar zijn natuurlijke staat, hoe beter hij kan floreren.
Onderdeel van deze visie is dat de mens fundamenteel verbonden is met zijn omgeving; onze
omgeving begint niet waar onze huid eindigt, maar we zijn zelf een environment (Næss,
2005). Næss (1986) stelt dat de mens vervreemd is geraakt van het besef dat hij zelf ook een
natuurlijke staat en plek heeft in de wereld.
Volgens Næss (1986), Devall en Sessions (1985), Hampshire (1997), Sessions (1987)
en Zimmerman (1985; 1986) ligt een probleem grotendeels in de ethische basis waarop ook
het humanisme zich baseert. De humanistische ethiek is alleen gericht op de mens; alleen
mensen hebben rechten en de meeste humanistische waarden zoals autonomie,
zelfontplooiing, uniciteit en vrijheid betreffen alleen de mens. Dat de mens binnen het

humanisme als een uniek wezen gezien wordt, die als enige in staat is tot creativiteit en
zelfontplooiing wordt dan ook als problematisch gezien (Berthold- Bond, 1994; Næss, 1986;
Sessions, 1987; Zimmerman, 1985, 1986). Uit onderzoek van De Waal (2016 ) en Roudavski
en McCormack (2016) blijkt namelijk dat dieren in staat zijn tot creativiteit en empathie, wat
maakt dat de uniciteit van de mens bevraagd kan worden.
Volgens Zimmerman (1985) heeft de (humanistische) ethiek een vertaalslag te maken
naar een interrelationele en inclusieve ethiek waarin de natuur een centrale rol inneemt,
omdat er zonder deze verandering grote consequenties voor de planeet en de mens zullen

zijn:
As we learn more about the interrelationship of human life with all other
aspects of the earth's life, our self-understanding will no longer be in
harmony with the human-centered morality we know today. We will either
learn to respect all beings and act toward them in appropriate ways, or else
we will continue down the road we are now headed - a road which seems to
have a very disturbing destination (Zimmerman, 1985, p.51).
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Volgens de deep ecology dient men zich bewust te worden van een relatie tussen mens en
natuur waarbij de mens onderdeel is van een geheel en de natuur gelijkwaardig is aan de
mens.

3.1.2 Ecofeminisme
Het ecofeminisme is een andere stroming die kritiek uit op het humanisme. De grootste
kritiek vanuit het ecofeminisme betreft de filosofische basis van het dualisme binnen het
humanisme. Zoals eerder beschreven heeft het dualisme van Descartes een prominente rol
binnen het humanisme. Het houdt in dat er vanuit gegaan wordt dat onze werkelijkheid
bestaat uit diverse, tegengestelde grondbeginselen, zoals het subject en object. De
hyperseparatie die het dualisme teweegbrengt, gaat volgens Stephan (1993) en Ruether
(1975; 1995) gepaard met een waardering in een hogere en lagere orde; van subject boven
object, ratio boven emotie, geest boven lichaam etc. Volgens het ecofeminisme zorgt deze
scheiding voor sociale problemen. Hiermee doelen ze op de ongelijkheid tussen man en
vrouw en op de destructieve relatie tussen de mens en de natuur, met ecologische crisissen tot
gevolg (Fahy, 1997; Merchant, 1980; Plumwood, 2004 & Ruether, 1975; 1995).
De eco-feministen leggen hierbij een directe link tussen vrouwen en de natuur:
“Women in this [Western] culture have been historically associated with the supposedly
‘lower’ order of nature, with animality, materiality and physicality, and men with the
contrasting ‘higher’ order of mind, reason and culture.” (Plumwood, 2004, p.43). Warren
(2000) vult hierop aan dat de natuur gefeminiseerd is en de vrouw genaturaliseerd is, waarbij
begrip van deze relatie noodzakelijk is om te begrijpen dat beide op dezelfde wijze
onderdrukt worden en als thema’s niet los van elkaar staan.
Het probleem dat de eco-feministen relateren aan het dualisme, is dat de hogere en

lagere orde die samengaat met het dualisme het mogelijk maakt om exploitatie en
onderdrukking te legitimeren:

Human/nature dualism conceives the human as not only superior too but as
different in kind from the non-human, which as a lower sphere exists as a
mere resource for the higher human one. This ideology has been functional
for Western culture in enabling it to exploit the non-human world and so-

called ‘primitive’ cultures with less constraint, but it also creates
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dangerous illusions in denying embeddedness in and dependency on nature,
which we see in our denial of human inclusion in the food web and in our
poor response to the ecological crisis. (Plumwood, 2004, p.44)

De mens lijkt zijn afhankelijkheid van de natuur te ontkennen, waarbij een houding van
superioriteit een omgang met de natuur legitimeert die heeft geleidt tot de ecologische
crisissen.
Fahy (1997) vult hierop aan dat het humanisme, met zijn overwaardering van
autonomie en het individu, een onderwaardering van de community, ander leven en het
milieu als gevolg heeft. Fahy (1997), Merchant (1980), Plumwood (2004) en Ruether (1975;
1995) zijn om bovenstaande redenen kritisch op het humanisme, omdat het scheidingen op
sociaal en ecologisch vlak bevordert. Ze pleiten dan ook voor en herziening van de
verschillende categorieën van het dualisme, met als doel exploitatie en onderdrukking tegen
te gaan en samenwerking en verbinding te stimuleren tussen man en vrouw, ratio en emotie,
lichaam en geest, mens en natuur.

3.1.3 Eco-psychologie
Een derde stroming die kritiek heeft ontwikkeld op de relatie tussen het humanisme en
ecologie is de stroming van de eco-psychologie. Verschillende eco-psychologen sluiten zich
aan bij eerder beschreven kritiek op het humanisme dat het de mens teveel centraal stelt en
een (onjuiste) scheiding aan lijkt te brengen tussen mens en natuur (Ehrenfeld, 1978; Fisher,
2013; Lasch, 1979; Kuhn, 2001 & Shapiro, 1990). Wat de eco-psychologen hier nog aan
toevoegen, is dat de separatie tussen mens en natuur gevolgen heeft voor de menselijke
psyche:

The human psyche emerged from this earthly world and remains tied to it.
The delusion that we can break this tie—that we can forget our kinship, our
intimate relations, with plants, animals, and soil, that we can dissociate
ourselves from bodily and ecological rhythms, imposing a mechanical order
of time instead, that we can do all these life- denying things without
consequence to the integrity of both our minds and the rest of earthly
creation—this is the serious problem ecopsychology addresses. (Fisher in
Gibney, 2016).
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Volgens deze stroming staat de menselijke psyche niet los van de wereld en is het welzijn
van de mens ‘synergetisch’ verbonden met het welzijn van de planeet11. Dat houdt in dat de
samenwerking tussen mens en de wereld meer oplevert dan wanneer de mens afzonderlijk
iets probeert te bereiken en ook dat de mens minder kan bereiken als men niet samenwerkt
met de aarde. Vanuit het eco-psychologisch perspectief is de menselijke psyche verbonden
met the web of life. Psychische klachten en pijn zijn volgens deze stroming dan ook niet enkel
iets van het individu, maar een pijn dat in ons ‘doorsijpelt’ vanuit de wereld (Conn, 1998). De
eco-psychologen zien de mens als onderdeel van de wereld en pleiten dan ook voor een
psychologie die de focus verplaats van het ‘innerlijke landschap’ naar de wereld en de
community (inclusief niet-menselijk leven) om ons heen.
De kritiek die uitgaat naar de (humanistische) psychologie is dat het zich gebaseerd
op het eerder besproken Cartesiaans dualisme. Dat de mens als gescheiden van, en superieur
aan de natuur gezien wordt, is problematisch. Hierdoor wordt psychische problematiek
geïndividualiseerd. Het gevolg is dat de menselijke gevoeligheid afgestompt wordt,
gevoelens van genot en vreugde verminderen, en onze ervaringen van verbinding
gereduceerd worden tot enkel een verbinding vanuit controle, manipulatie en dominantie

(Conn, 1998, Worster 1993). Volgens Conn (1998) zijn de consequenties terug te zien in de
toename van psychische klachten in de westerse wereld, “The psychological consequences of
our disconnection from the natural world are showing up in our psychotherapy practices as
symptoms in our clients.” (p.181). De psychologie, waaronder de humanistische, dient
volgens deze stroming dan ook naar de oorzaak van de problematiek te kijken en niet enkel
de individuele symptomen te bestrijden. Aandacht voor de relatie tussen de menselijke
psyche en het gehele ecosysteem is volgens de eco-psychologen essentieel voor het welzijn
van de menselijke psyche.

3.1.4 Religiewetenschappen
Tot slot kan er vanuit religie-wetenschappelijk oogpunt ook wat gezegd worden over de
relatie tussen ecologie en humanisme. Tucker en Grim (2016) hebben onderzoek gedaan naar
de relatie tussen religie en levensbeschouwingen en ecologie. In een groot project hebben zij
diverse levensbeschouwingen vergeleken en onderzocht op de ecologische waarden en
praktijken die de verschillende religies en levensbeschouwingen voorschrijven, met als doel

11

A. Fisher (2016). What is ecopsyhology? Geraadpleegd van https://www.andyfisher.ca/blog/whatecopsychology
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het vinden van “… a desirable mode of human presence with the earth” (Tucker & Grim,
2001, p, xxiii). Volgens hen hebben levensbeschouwingen en religies een aandeel in de
huidige relatie tussen mens en natuur door het mens- en wereldbeeld dat ze voorschrijven.
Tegelijk heeft deze invloed van levensbeschouwingen en religies ook de potentie om de
relatie tussen mens en natuur te transformeren. Echter bespreken Tucker en Grim (2016) niet
het humanisme als het gaat over religies en levensbeschouwingen die iets te bieden hebben in
de huidige ecologische crisis. Ze zien in de huidige maatschappij dat consumptie en
economische groei een ideologie of quasi- religie zijn geworden gebaseerd op het
wereldbeeld waarbij het geloof ligt in de instrumentele rationaliteit van de mens (Tucker &
Grim, 2016, p.4). Dat de mens verwijderd is van de natuur, ligt volgens hen dan ook bij de
levensbeschouwingen die deze instrumentele rationaliteit voorschrijven. De mens haalt
volgens hen geen betekenis en zingeving (meer) uit de natuur, maar uit het managen en
bezitten van materialen. Volgens hen leidt dit tot problemen voor zowel mens als natuur; de
mens verandert het klimaat en gaat daarbij over planetaire grenzen (Rockstrom & Klum,
2015) met sterfte van diersoorten en gezondheidsproblemen tot gevolg. Voor de mens leidt
dit volgens hen tot ervaringen van fragmentatie en incompleetheid. De mens heeft het nodig

volgens Tucker en Grim (2016) om verbinding en betekenis te halen uit de natuur, om van
hieruit energie te krijgen die voor transformatie kan zorgen. Met transformatie duiden ze op
de verandering die volgens hen nodig is in de menselijke houding tot de natuur en de wereld.
Hierbij gaat de transformatie over de stap van een mensgerichte levensbeschouwing naar een
levensbeschouwing die al het leven met elkaar verbind. In het proces van transformatie
hebben religies en levensbeschouwingen een essentiële rol, omdat deze in staat zijn om
mensen te inspireren, te voeden en te begeleiden in het aangaan van veranderingen.
Het humanisme bestrijdt op zijn eigen wijze ervaringen van fragmentatie en

incompleetheid. Het houdt zich bezig met zingeving, verbinding en betekenisgeving, maar
lijkt dit niet direct te verbinden met de natuur. De auteurs bespreken het humanisme niet als
het gaat over inspiratie voor een ecologische relatie tussen mens en natuur, wat indirect ook
de kritiek vormt van Tucker en Grim (2001, 2016). Volgens hen dienen
levensbeschouwingen en religies zich te richten op de inspiratie die ze in kunnen brengen
voor een andere relatie tot de natuur. Uit hun onderzoek lijkt geconcludeerd te kunnen
worden dat het humanisme tot nu toe weinig inspiratie heeft gebracht. Het heeft wel de
potentie om bij te dragen aan het proces van transformatie, maar daarvoor moet het eerst zelf

kritisch reflecteren op zijn levensbeschouwelijke grondbeginselen.
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3.1.5 Reactie op de externe kritiek vanuit de humanistische- en ecomodernistische manifesten
Uit de humanistische manifesten van de American Humanist Association en het
ecomodernistisch manifest, komt naar voren dat bevraagd kan worden of de eerder genoemde
kritiek op het humanisme terecht is. Al in het humanistisch Manifesto I uit 1933 wordt er
kritisch nagedacht over de relatie die het humanisme had tot de natuur en ecologie. Het
tweede en derde punt binnen het manifest gaan al direct over deze relatie:

Second: Humanism believes that man is part of nature and that he has
emerged as a result of a continuous process.
Third: Holding an organic view of life, humanists find that the traditional
dualism of mind and body must be rejected (Bragg, 1933, p.1).

In het manifest uit 1933 wordt benoemd dat er een organische kijk op het leven nagestreefd
wordt, waarbij de mens onderdeel is van de natuur en waarbinnen de traditionele dualistische
levensvisie verworpen dient te worden (wat echter in de latere manifesten verwijderd is).
Daarbij is er binnen het Nederlands humanisme twee keer een periode meer aandacht geweest
voor duurzaamheid; rond 1975 en 1994 met het rapport van de Club van Rome (1972), de
nationale ecologische conferentie van het Humanistisch Verbond in 1975, de oprichting van
een adviesgroep over milieuproblematiek (1992) en een symposium genaamd ‘verslavend
lekker en nooit genoeg’ over de consumptiemaatschappij (1994) (Wissenburg, 2007, p.2).
In het tweede manifest van 1973 komt het thema ecologie op weer een andere manier
terug dan in het eerste:

FOURTEENTH: (…) Ecological damage, resource depletion, and excessive
population growth must be checked by international concord. The
cultivation and conservation of nature is a moral value; we should perceive
ourselves as integral to the sources of our being in nature. We must free our
world from needless pollution and waste, responsibly guarding and
creating wealth, both natural and human. Exploitation of natural resources,
uncurbed by social conscience, must end. (Kurtz & Wilson, 1973, p.7)
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Uit dit manifest blijkt dat de mens zichzelf als onderdeel dient te zien van de natuur en dat de
mens de natuur en zichzelf moet cultiveren en conserveren. Het derde manifest vult hierop
aan dat de natuur ook op zichzelf, los van de waarde voor de mens, van waarde is:

Humans are an integral part of nature, the result of unguided evolutionary
change. Humanist recognize nature as self-existing. We accept our life as
all and enough, distinguishing things as they are from things as we might
wish or imagine them to be. We welcome the challenges of the future, and
are drawn to and undaunted by the yet to be known. (American Humanist
Association, 2011, p.39).

Uit bovenstaand citaat blijkt dat de mens als integraal deel gezien wordt van de natuur en de
natuur tegelijkertijd op zichzelf bestaat. Deze redenering roept de vraag op hoe dit zich tot
elkaar verhoudt; wat betekent het precies dat de mens integraal onderdeel is van de natuur,
maar dat deze natuur ook los van de mens bestaat? Daarbij laat het citaat veel ruimte voor
interpretatie; de vraag blijft open wat er precies bedoeld wordt met dat we ons leven als ‘alles

en genoeg accepteren, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen hoe de dingen zijn en hoe
we willen of voorstellen dat ze zijn’. Wat er precies bedoeld wordt met deze visie op de
relatie tussen mens en natuur blijft onuitgewerkt. De consequentie van deze onduidelijke
beschrijving van de relatie tussen de mens en de natuur, maakt dat ik als onderzoeker ga
twijfelen over het commitment aan de stelling dat de mens onderdeel is van de natuur. Een
vage beschrijving van de relatie tussen mens en natuur laat veel ruimte voor interpretatie en
daarmee mogelijk ook veel ruimte om niets te doen aan de problemen die ontstaan als men
expliciet gaat staan voor het idee dat de mens en de natuur inherent verbonden zijn.
Uit de manifesten blijkt dat de technologie en de rede als meest effectieve instrumenten
gezien worden om problemen op te lossen rondom ecologie12:

Using technology wisely, we can control our environment, conquer poverty,
markedly reduce disease, extend our life-span, significantly modify our
behavior, alter the course of human evolution and cultural development,
unlock vast new powers, and provide humankind with unparalleled

12

4e punt in het Manifesto II Kurtz & Wilson, 1973, p.4
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opportunity for achieving an abundant and meaningful life (Kurtz &
Wilson, 1973, p.2).

De visie dat technologie en de rede een oplossing kan vormen wordt gedeeld door het
ecomodernist manifesto13 (Asafu-Adjaye et al., 2015). Dit manifest is opgesteld door diverse
denkers en wetenschappers, die pleiten voor een inkrimping van de impact van de mens op de
planeet om ruimte voor de natuur te maken. Dit manifest verhoudt zich kritisch tot de relatie
tussen ecologie en humanisme in de zin dat het erkent dat de ontwikkeling en het floreren van
de mens ten koste is gegaan van het niet-menselijke leven. Anders dan de eerder genoemde
humanisme-critici hoeven het Antropocentrisme en mensgerichtheid hiervoor niet verworpen
te worden volgens dit manifest: “A good Anthropocene demands that humans use their
growing social, economic, and technological powers to make life better for people, stabilize
the climate, and protect the natural world.” (Asafu-Adjaye et al., 2015, p.6).
Zij leggen echter niet het probleem bij het centraal stellen van het menselijk
potentieel, maar zien zij dit Antropocentrisme juist als belangrijk onderdeel van de oplossing
voor de ecologische crisis. De unieke en rationele kwaliteiten van de mens maken juist

mogelijk dat er via techniek nieuwe vormen te bedenken zijn waarmee de ecologische crisis
aangepakt kan worden (Asafu-Adjaye et al., 2015). De argumenten die zij hiervoor aandragen
zijn dat de mens in staat is tot vernieuwing en juist met zijn kennis de ecologische crisis af
kan wenden. Het gaat om een ontkoppeling tussen aan de ene kant mensen, welzijn en
ontwikkeling en aan de andere kant de natuur. Onder dit idee ligt een heel ander mens- en
wereldbeeld dan bij de eerder besproken ecologische perspectieven. Het ecomodernistisch
manifest pleit niet voor een vereniging en verbinding tussen mens en natuur, maar voor een
ontkoppeling, zodat beide kunnen floreren. Dit is anders dan het idee dat de mens en de

natuur intrinsiek en inherent verbonden zijn.
Het manifest beschrijft een aantal punten die deze ontkoppeling teweeg kan brengen
waaronder: het stimuleren van urbanisatie (want als de mens dicht op elkaar leeft blijft er
ruimte voor de natuur), het intensiveren en verbeteren van agricultuur (zodat er ruimte voor
bossen en graslanden overblijft) en het verbeteren van schone energiebronnen (als zonneenergie en veilige nucleaire energiebronnen). Technologie is hierbij de spil en de oplossing
(Asafu-Adjaye et al., 2015).
13

Volgens Crist (2015) is dit ecomodernistisch manifest ook een humanistisch manifest omdat het
ecomodernistisch manifest het humanistische wereldbeeld als basis heeft en humanistische waarden
nastreeft als vrijheid, menselijke waardigheid en het realiseren van het menselijk potentieel.
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Zowel het humanistisch als het ecomodernistisch manifest erkennen en bespreken de
problematische relatie tussen het humanistische wereldbeeld en ecologie, maar zien in dit
humanisme ook het antwoord voor het probleem. Door het gebruik van de ratio en
technologie en door het controleren en cultiveren van zowel de mens als natuur is er volgens
de beide manifesten een oplossing te bedenken voor de ecologische crisissen en de
problematische relatie tussen het humanisme en ecologie.
De manifesten kunnen als tegengeluid gezien worden tegen de eerder besproken
kritiek op het humanisme. Echter stel ik als humanistisch onderzoeker ook vraagtekens bij
deze manifesten. Zoals eerder beschreven maken de minimale, wisselende en onduidelijke
beschrijvingen over de visie op de relatie tussen de mens en de natuur, dat ik ga twijfelen
over het commitment aan de standpunten die ingenomen worden in de manifesten. De
minimale aandacht en vage beschrijvingen over de relatie tussen de mens en de natuur laten
veel ruimte om de problematiek van deze relatie, zoals beschreven in de kritiek op het
humanisme, niet aan te pakken. Daarbij vraag ik mij af of de gerichtheid op technologie als
middel om de ecologische problematiek op te lossen, niet te optimistisch is. Crist (2015)
onderbouwt dit standpunt verder. Hoewel technologie zeker van betekenis kan zijn, kan

volgens Crist niet de hele oplossing voor de ecologische crisissen gezocht worden in
technologie. Er zijn aspecten die (tot nu toe) niet via techniek opgelost kunnen worden zoals
de massa-extinctie van plant en diersoorten en – nog essentiëler van betekenis - het gedrag
van mensen dat heeft geleid tot de ecologische crisissen. Daarbij pleit het manifest voor een
ontkoppeling tussen aan de ene kant mensen, welzijn en ontwikkeling en aan de andere kant
de natuur. Echter, als dit al mogelijk is, is het een langdurig en complex proces. De vraag die
Crist hierbij stelt is, of er dan nog wel een natuur over is om de mens van te ontkoppelen om
zo schade aan de natuur te voorkomen. Uit bovenstaande paragraaf volgt dat de manifesten

een tegengeluid bieden tegen de kritiek op het humanisme, maar dat de legitimiteit van dit
geluid wel valt te bevragen.

3.1.6 Conclusie externe kritiek en vervolg
In bovenstaande paragraaf is aandacht besteed aan de externe kritiek die ontstaan is op de
relatie tussen het humanisme en ecologie. De voornaamste kritiek vanuit de deep ecologie,
het ecofeminisme, de eco-psychologie en de religiewetenschappen gaat uit naar de
mensgerichtheid van het humanisme, wat terugkomt in zijn antropocentrische en dualistische

filosofische basis, wat superioriteit en dominantie tot gevolg lijkt te hebben. Daarbij is er
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kritiek op de ethische basis van het humanisme, waarbij de natuur geen intrinsieke waarde
toebedeeld krijgt. De humanistische waarden als autonomie, zelfontplooiing, zelfbeschikking,
vrijheid en uniciteit zijn te mensgericht en ontkennen een afhankelijkheid en inbedding met
de natuur. De gevolgen zijn volgens de diverse stromingen uiteenlopend; de afstand tussen
mens en natuur leidt tot vernietiging van de sociale en natuurlijke leefwereld, ongelijkheid
tussen man, natuur en vrouw, exploitatie van de aarde, problemen voor de psyche en
uiteindelijk ook tot de ecologische crisis.
Echter wordt er ook vanuit de humanistische manifesten en het ecomodernistisch
manifest een tegengeluid gegeven; enerzijds blijkt uit de manifesten dat het humanisme wel
degelijk aandacht aan de natuur en ecologie heeft besteed. Anderzijds lijken de manifesten
ook duidelijk te maken dat de centrale en exceptionele positie van de mens niet verworpen
hoeft te worden, maar dat deze positie juist mogelijkheden biedt om ecologische problemen
op te lossen (door gebruik van o.a. technologie). Hoewel optimistisch is dit ook een
perspectief dat ingebracht wordt door verschillende humanistische denkers. Er is echter ook
veel kritiek op deze visie (zowel intern als extern)
Het humanisme kenmerkt zich door een zelfkritische houding (Duyndam, Los &

Lugten, 2019) en het constant opnieuw bevragen en vormgeven van de eigen
levensbeschouwing. Vanuit het humanisme zijn er dan ook kritische geluiden ontstaan over
de eigen relatie met ecologie. In de volgende paragraaf zal het spanningsveld tussen
humanisme en ecologie vanuit humanistisch perspectief verder uitgewerkt worden.

3.2 Interne kritiek op het humanisme
Binnen de verschillende stromingen van het humanisme zijn er ook kritische geluiden
ontstaan over het spanningsveld14 tussen het humanisme en ecologie. Om deze verschillende
ideeën en de gelaagdheid in de diverse standpunten over het spanningsveld in kaart te
brengen, wordt er gebruik gemaakt van het model van Oelberg (2002). Zoals beschreven in
hoofdstuk 1 onderscheidt Oelberg (2002) vier grondhoudingen naar ecologie vanuit het
humanisme:1) pure naturalistic humanism, 2) ethical naturalistic humanism, 3) ecological
naturalistic humanism en 4) reverential ecological humanism (Oelberg, 2002). Op dit

14

De focus ligt in dit onderzoek op het spanningsveld tussen ecologie en humanisme en minder op de
kritiek. Het verschil tussen beide is klein, behalve dat gebruik van het woord spanningsveld minder
normatief is en meer ruimte laat voor mogelijke nieuwe relaties tussen ecologie en humanisme.
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spectrum is het puur naturalistisch humanisme enkel mensgericht. En ziet het ethisch
naturalistisch humanisme de natuur als iets waartoe we ons ethisch dienen te verhouden,
omdat dit ook het beste is voor de mens. Het ecologisch naturalistisch humanisme ziet de
mens en de natuur als intrinsiek verbonden met en afhankelijk van elkaar. Het reverential
ecologisch humanisme is volledig levensgericht waarbij al het leven als ‘heilig’ beschouwd
wordt (Oelberg, 2002). Hier is geen waardeoordeel aan verbonden, maar het laat zien dat
ecologie vanuit verschillende benaderingen binnen het humanisme bekeken kan worden.
In onderstaande parafen zullen de verschillende perspectieven op het spanningsveld
tussen ecologie en humanisme besproken worden. Hierbij zal eerst de hoofdstroom binnen
het humanisme aan bod komen, gevolgd door andere stromingen binnen het humanisme.

3.2.1 Het spanningsveld tussen ecologie en humanisme vanuit het perspectief
van de hoofdstroom
Het Humanistisch Verbond (HV) (die mede als hoofdstroom wordt gezien in deze scriptie)
beroept zich op de humanistische manifesten, maar heeft ook steeds meer aandacht voor
duurzaamheid, ecologie en de relatie tussen mens en natuur. Het HV ziet in dat binnen het
humanisme ‘bevochten waarden’ als vrijheid, gelijkwaardigheid, zelfbeschikking en
gelijkwaardigheid zijn gereduceerd tot enkel het autonome individu15. In de statuten van het
HV staat dat ze waarden als duurzaamheid en verbondenheid met de wereld en elkaar willen
bevorderen. In het meerjarenbeleidsplan van 2012-2017 schrijft het HV dat het duidelijk is
dat we duurzaam moeten gaan leven. Het HV ziet verduurzaming als morele plicht naar
toekomstige generaties en naar mensen die op andere plekken wonen die de gevolgen dragen,
maar ook als een mogelijkheid voor groei en verbetering. Hierbij zien zij mogelijkheden voor
het humanisme om een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van een andere levensstijl
door enerzijds inzicht te bieden in de consequenties van de huidige vorm van leven en
anderzijds door inspirerende voorbeelden te ontwikkelen voor nieuwe leefstijlen
(Humanistisch Verbond, 2012, p.23)16. Om dit te bereiken geeft het humanisme een aantal
keer per jaar workshops en lezingen17 en wil het HV platform aarde oprichten; een platform
15

Humanistisch Verbond (2017). Vrij en menswaardig. Meerjarenbeleidsplan 2017-2021.
Geraadpleegd van https://files.humanistischverbond.nl/cms/files/vrij-en-menswaardigmeerjarenbeleidsplan-2017-2021.pdf
16
Humanistisch Verbond (2012). Inspireren en verbinden. Meerjarenbeleidsplan 2012-2017.
Geraadpleegd van https://files.humanistischverbond.nl/cms/doc/inspirerenenverbinden.pdf
17
Humanistisch Verbond (z.d.). Duurzaamheid en milieu. Geraadpleegd van
https://www.humanistischverbond.nl/trefwoord/duurzaamheid/
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waar cursussen over bijvoorbeeld eco-humanisme gegeven kunnen worden. Ook benoemt het
kernwaarden te willen herzien, waarbij verbinding en ecologisch gerichte waarden centraler
komen te staan. Het HV lijkt zich kritisch op te stellen over de relatie tussen humanisme en
ecologie. Echter blijkt uit de statuten en verslagen dat de thema’s ecologie en duurzaamheid
nog onderbelicht zijn. In het meerjarenbeleidsplan van 2012-2017 komt het thema ecologie
geen enkele keer voor. Het woord duurzaamheid valt 14 keer. In het meerjarenbeleidsplan
van 2017-2021 komt ecologie wederom niet voor en valt er maar twee keer het woord
duurzaamheid. De hoofdzaken van het nieuwe meerjarenplan betreffen vrijheid van denken,
met zorg naar elkaar omzien, onderwijs, zelfbeschikking en inspiratie voor het leven18.
Waarbij duurzaamheid binnen het thema inspiratie voor het leven kort genoemd wordt. In het
jaarverslag van 2019 wordt expliciet benoemd dat de nadruk ligt op persoonlijke inspiratie
voor duurzamer leven, maar dat het HV zich niet zal richten op het maatschappelijk
agenderen van dit thema19. Het thema duurzaamheid lijkt binnen de statuten in de afgelopen
tien jaar zelfs afgenomen te zijn en enkel vanuit het inspireren van individuen benaderd.
Het Humanistisch Verbond lijkt naar mijn interpretatie te verschuiven van een puur
naturalistisch humanisme naar een meer ethisch naturalistisch humanisme. Tegelijk lijkt het

HV niet erg veel belang te hechten aan onderwerpen rondom ecologie en duurzaamheid.

Diverse kleinere stromingen binnen het humanisme zijn verder gegaan in het beschrijven en
onderzoeken van het spanningsveld tussen het humanisme en ecologie. In onderstaande zal er
eerst vanuit ethisch naturalistisch perspectief gekeken worden naar het spanningsveld tussen
ecologie en humanisme en vervolgens vanuit het ecologisch naturalistisch perspectief.

3.2.2 Ethisch naturalistisch perspectief op het spanningsveld tussen ecologie en
humanisme
Vanuit het ethisch naturalistisch perspectief gaat de kritiek op het humanisme voornamelijk
uit naar de ethische en morele kaders en de invulling van bepaalde humanistische waarden
(Crist, 2015; Kunneman; 2005, 2007; Suranksy & Manschot, 2014; Suarez-Müller, 2019;
Van der Vet, 2018; Van der Wal, 2007). Wissenburg, bijzonder hoogleraar humanistische
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Humanistisch Verbond (2017). Vrij en menswaardig. Meerjarenbeleidsplan 2017-2021.
Geraadpleegd van https://files.humanistischverbond.nl/cms/files/vrij-en-menswaardigmeerjarenbeleidsplan-2017-2021.pdf
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Humanistisch Verbond (2019). Bestuursverslag 2019. Geraadpleegd van
https://files.humanistischverbond.nl/app/uploads/2020/06/30083845/Jaarverslag-2019.pdf p.3
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wijsbegeerte, heeft in zijn inaugurele rede zijn visie geschetst over de relatie tussen mens en
natuur. In lijn met zijn voorgangers Achtersluis en Achterberg ziet Wissenburg, net als de
deep ecology, het huidige humanisme tekortschieten in zijn relatie tussen mens en natuur
omdat het de natuur als nuttig en vanuit instrumentele blik bekijkt. Hierbij worden problemen
rondom ecologie voornamelijk vanuit technisch oogpunt, en niet of nauwelijks met ethische
of levensbeschouwelijke vragen bekeken (Wissenburg, 2005, p.4).
Suransky en Manschot (2014) sluiten zich aan bij Wissenburg’s kritiek. Volgens hen
laat de huidige tijd zien dat welvaart en welzijn een verwoestend effect hebben op de planeet.
Zo laten zij zien dat groei op de Human Development Index gelijk gaat met statistieken over
de ecologische voetprint van mensen: hoe hoger de HDI, hoe hoger de ecologische
voetafdruk. Ontwikkeling en welzijn zijn volgens hen twee (in het humanisme centrale)
waarden die in zijn huidige invulling problematisch zijn: “the more human development we
achieve, the more detrimental it is for life on Earth.” (Suransky & Manschot, 2014, p.127).
Humanisten hebben zich volgens hen te veel gefocust op de mens door hun normen en
waarden op zo een manier betekenis en invulling te geven dat deze alleen mensgericht zijn.
Suransky en Manschot (2014) zien in de ecologische crisis dan ook voornamelijk a crisis of

values. Hiermee bedoelen ze dat de ecologische crisis, naast politieke actie en technologische
aanpassingen, voornamelijk vraagt om reflectie en herziening van de onderliggende waarden
die tot deze crisis hebben geleid.
Kunneman (2015) sluit zich aan bij de idee dat bepaalde humanistische waarden te
mens-gecentreerd zijn. Hij focust zich hierbij voornamelijk op autonomie en vrijheid.
Volgens Kunneman (2005) is er in het geïndividualiseerde en welvarende Nederland een
ontwikkeling gekomen die hij aanduidt met het dikke-ik (p.7). Met dit begrip uit Kunneman
kritiek op de kapitalistische en geïndividualiseerde Westerse samenleving. Het dikke-ik staat

voor de mens die onbegrensd zijn autonomie en vrijheid heeft benut, maar daarmee over vele
grenzen is getreden. Het dikke-ik staat op gespannen voet met morele waarden want “ in
naam van welke morele waarden kan het dikke-ik aangesproken worden op de negatieve
gevolgen van diens ongeremde expansie?” (Kunneman, 2005, p.8). Hoewel het humanisme
hier niet direct bekritiseerd wordt, heeft het humanisme volgens Kunneman deze
ontwikkeling wel gevoed, omdat het de totale ontplooiing van de mens, met daarbij het
centraal stellen van de autonomie en vrijheid, altijd heeft gestimuleerd. Kunneman ziet echter
in het humanisme ook de potentie om juist tegenwicht te bieden aan het dikke-ik, maar

hiervoor zal het wel een kritische herziening nodig hebben. Dit wordt in het volgende
hoofdstuk verder uitgewerkt.
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Bovenstaande auteurs zien een spanningsveld tussen ecologie en humanisme en
plaatsen dit voornamelijk bij de humanistische waarden die te mens-gecentreerd zijn.
Volgens het model van Oelberg (2002) benaderen bovenstaande auteurs ecologie
voornamelijk vanuit ethisch naturalistisch perspectief omdat ze het huidige humanisme en
humanisten kwalijk nemen dat de humanistische ethiek zich niet richt op de relatie tussen
mens en natuur en omdat vanuit humanistisch perspectief de natuur niet als gelijke wordt
beschouwd (Leopold, 1940 in Oelberg, 2002). Vanuit het voorgaande perspectief is de natuur
iets waartoe ethisch verhouden dient te worden, ook omdat dit voor de mens beter is
(Oelberg, 2002). Het spanningsveld tussen ecologie en humanisme wordt door de eerder
genoemde auteurs voornamelijk bij de invulling van de humanistische ethiek geplaatst.
In de volgende paragraaf zal vanuit een ander perspectief fundamentele kritiek op de
eerder genoemde humanistische stromingen en ideeën beschreven worden.

3.2.3 Ecologisch naturalistisch perspectief
Vanuit het ecologisch naturalistische perspectief wordt eerder genoemde kritiek wederom
gedeeld. Echter is er vanuit het ecologisch naturalistische perspectief het idee dat de natuur
niet alleen onderdeel dient te zijn van onze ethiek, omdat dat uiteindelijk goed is voor de
mens, maar omdat mens en natuur intrinsiek verbonden zijn. Mens en natuur hebben vanuit
dit perspectief een gelijke waarde in het web van het leven. Het is volgens dit perspectief niet
mogelijk om mens en natuur te scheiden, omdat de mens en de natuur intrinsiek met elkaar
verbonden zijn (Oelberg, 2002).
Eén van de humanistische denkers die vanuit dit perspectief redeneert is Henk
Manschot. Manschot volgt in zijn werk de ideeën van Nietzsche, waarmee hij een
ecologische levenskunst probeert te ontwikkelen waarbij ‘het trouw blijven aan de aarde’

centraal staat. Volgens Manschot (2016) is het humanisme zo ontwikkeld dat de
humanistische waarden de mens tot een ‘abstracte grootheid’ hebben gemaakt, los van het
aardse, natuurlijke en alledaagse leven (Manschot, 2016, p.101). Manschot ziet dit als
probleem en stelt hierbij de vraag of:

(…) de humanistiek niet voor de opgave [staat] om- systematischer dan tot
nu toe is gebeurd- haar missie en doelstellingen te doordenken vanuit een
perspectief waarin de mensen worden gesitueerd binnen de brede

samenhang van het leven op aarde en tegen de achtergrond van de
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ingrijpende veranderingen die zij daarin hebben teweeg gebracht?
(Manschot, 2010, p.41).

Hoewel dit perspectief lijkt op eerder besproken perspectieven, benadert Manschot de
doordenking fundamenteler. Volgens hem is de ecologische crisis niet alleen een crisis van
waarden, maar bovenal een “spirituele crisis die de kern van het menselijk bestaan raakt”
(Manschot, 2007, p.50).
Hans Alma en William Connoly lijken ook beide voorbij de ethische argumentatie
voor een goede relatie met de natuur te gaan en meer te neigen naar een ecologisch
naturalistisch perspectief (Oelberg, 2002). Vanuit dit perspectief dient de respons van de
mens voorbij te gaan aan zijn eigen belangen en behoeften (Oelberg, 2002, p.299). Oelberg
heeft dit perspectief gebaseerd op ideeën van Whitehead (1920), één van de grondleggers van
de complexiteitstheorie. Volgens Whitehead heeft elke atoom en elk organisme een
intrinsieke waarde, omdat de identiteit en het doel van alles wat bestaat ontstaan is door de
relatie die het met andere dingen is aangegaan. Door de vele relaties tussen de atomen en
organismen, zijn de levende wezens (mensen, planten, bacteriën e.d.) niet causaal te

herleiden. Dit idee gaat in tegen efficiëntie en mechanische causaliteit, waarbij er
voornamelijk enkel naar het levende wezen gekeken wordt en minder naar de waarde van alle
relaties die hebben geleidt tot dit ene levende wezen (Alma, 2018; Connoly, 2011). Alma en
Connoly pleiten voor een visie waarbij elk stukje materie waarde en een doel heeft, wat om
deze reden behouden dient te worden. Connoly (2011; 2017) voegt zijn concept van agency
toe aan het debat. Agency wordt volgens Connoly (2011) ten onrechte enkel aan de mens
toegeschreven. Volgens zijn definitie ontstaat agency uit een combinatie van intentie, waarde,
betekenis en actie. Als een levend wezen in staat is tot deze vier dingen, bezit dit wezen een

vorm van agency. Een bacterie bezit een aantal van deze kenmerken volgens Connoly:” It is
attracted to sugar; it pursues it as an end; it adjusts its behavior to pursue its end; and it
feels satisfaction when it achieves the end intended.” (p.24). Dit maakt dat een bacterie
volgens hem ook en vorm van agency bezit. Connoly maakt hierbij wel een onderscheid
tussen minimale vormen van agency en complexe vormen van agency, waarbij de mens de
complexe vorm heeft. Echter is dit volgens hem geen reden om de mens meer waarde toe te
kennen dan andere vormen van leven. De complexe vormen van agency staan namelijk niet
los van de minder complexe vormen van agency om twee redenen. Ten eerste is de complexe

vorm van agency geëvalueerd uit de minder complexe vormen, wat Connoly concludeert op
basis van de eerder genoemde complexiteitstheorie. Ten tweede zijn mensen voor hun
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complexe agency afhankelijk van de andere vormen van agency: een mens kan enkel bestaan
door de vele bacteriën en levende organismen in en om hem heen. Wat Connoly hiermee wilt
zeggen, is dat elke vorm van leven in relatie staat tot ander leven. Waarbij de verder
ontwikkelde variant van agency de mens niet van hogere waarde maakt, maar juist benadrukt
hoe belangrijk de waardering en het behoud van de relaties onderling zijn.
Met deze visie uit Connoly kritiek op het humanisme dat agency enkel toekent aan de
mens. Alma (2018) sluit zich aan bij Connoly’s visie. Volgens Alma (2018) en Connoly
(2011) geven niet alleen mensen betekenis aan een ‘objectieve wereld’, maar zijn er
verschillende werkelijkheden die hun eigen betekenis kennen, onafhankelijk van de
menselijke betekenis die eraan gegeven wordt (Alma, 2018; Connoly, 2011). Alma en
Connoly stellen dat niet enkel de mens betekenis geeft en agency bezit. Dit gaat in tegen
visies die de mens om zijn agency en vaardigheid om betekenis te geven aan zijn omgeving,
als uniek en boven ander leven stelt.
Alma (2018) en Connoly (2011, 2017) bekritiseren het humanisme ook op zijn
humanistisch exceptionalisme, een term geleend van Charles Taylor, dat inhoudt dat “we are
either the one species favored and nourished by God or a divinely unprotected species so

superior to other forces and beings that we can deploy them endlessly for our purpose”
(Connoly, 2017, p.163). Dit punt is al eerder gemaakt door verschillende auteurs. Wat
Connoly (2017) echter toevoegt aan dit argument is dat het humanistisch exceptionalisme het
risico loopt om nieuwe vormen van nihilisme in de hand te werken. Connoly onderscheidt
hierbij twee vormen van nihilisme.1) het agressief nihilisme, wat inhoudt dat de mens de
aarde al een lange tijd uitzuigt en dat het er op lijkt dat de mens dit blijft doen totdat het te
laat is om de schade te keren. 2) Het passief nihilisme is een vorm van nihilisme waarbij de
mens in een waardenconflict komt; dit houdt in dat de waarden van mensen niet meer

aansluiten bij hoe men leeft. Volgens Connoly komt dit omdat de meeste mensen leven in een
maatschappij die gericht is op consumptie, productie en menselijk exceptionalisme, waarin
tegelijkertijd dingen gebeuren (zoals de ecologische crisis) die deze vorm van leven en kijken
naar het leven bevragen. Echter blijft men hierin wel participeren omdat men geen ‘route of
replacement’ kan vinden:

Passive nihilist are weakened, anxious beings who doubt a providential
God, or human exceptionalism, or sociocentrism, or climate gradualism.

But they do not invest in alternative paths of meaning, responsibility, and
activism partly because stubborn residues within and between them resist
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those investments and partly because they sense how disruptive political
efforts would be to transform the institutions expressing them. (Connoly,
2017, p.166).

De vraag die Connoly (2017) hierbij onderzoekt, is of het humanisme deze vormen van

nihilisme in de hand gewerkt. Hij stelt dat deze vormen van nihilisme ontstaan doordat de
bestaande zingevingskaders niet (meer) aansluiten bij gebeurtenissen in de wereld (zoals de
ecologische crisissen). Hierbij stelt hij de vraag of het humanisme faalt in het inbrengen van
een passend zingevingskader en hierdoor passief en agressief nihilisme in de hand werkt.
Echter stelt Connoly ook dat het humanisme niet direct verworpen dient te worden, maar dat
dit humanisme getransformeerd kan worden naar een levensbeschouwing die een passend
zingevingskader kan bieden in tijden van ecologische crisissen. De taak voor het huidige
humanisme is dan ook om weerstand te bieden tegen deze nieuwe vormen van nihilisme door
zijn human exceptionalism te verruilen voor een entangled humanism, wat in hoofdstuk 4,
verder toegelicht wordt.

3.2.4 Conclusie en vervolg
In dit hoofdstuk is het spanningsveld tussen ecologie en humanisme onderzocht. Hierbij is
zowel interne, als externe kritiek de revue gepasseerd.
Het humanisme lijkt op gespannen voet te staan met ecologie om meerdere redenen.
De wortels van het humanisme zijn verstrengeld met het modernisme en individualisme dat
voornamelijk vanaf de Verlichting zijn intrede heeft gemaakt in de Westerse samenleving.
Dit modernisme heeft volgens Kunneman (2015) geleid tot het dikke-ik: het onbegrensde
individu die zijn autonomie en vrijheid, ten koste van niet-menselijk leven, heeft benut.

Het humanisme wordt bekritiseerd om zijn antropocentrische wereldbeeld waarbij de
mens centraal staat, ten koste van ander leven. De diverse auteurs zijn het er over eens dat het
antropocentrische wereldbeeld ideeën stimuleert die de mens afscheidt van de natuur (Alma,
2018; Connoly, 2011; Crist, 2015; Manschot, 2007; 2016; Manschot & Suransky, 2014;
Næss,1986 en Wissenburg, 2005). De scheiding tussen mens en natuur wordt daarbij
versterkt door het dualisme dat een centrale rol speelt binnen de humanistische filosofie. Met
het dualisme is er een onderscheid gemaakt tussen twee dualiteiten, waarbij er ook een
waardering in hogere en lagere orde is ontstaan. De focus ligt hierbij op de ratio, de rede,

cultuur, de man en het subject. Waarbij emotie, gevoel, de natuur, de vrouw en het object van

45

een lagere orde zijn gemaakt. Volgens Fahy (1997), Merchant (1980), Plumwood (2004),
Ruether (1975; 1995) en Stepan (1993) legitimeert deze dualistische ordening exploitatie en
onderdrukking van sociale en natuurlijke aspecten in het leven.
Een derde onderwerp dat het spanningsveld tussen humanisme en ecologie blootlegt,
is de humanistische ethiek. Deze ethiek is voornamelijk mensgericht, waarbij het waarden
zoals autonomie, agency, zelfontplooiing, uniciteit, vrijheid en welzijn enkel toeschrijft aan
de mens. Vanuit verschillende hoeken is er kritiek ontstaan op de invulling van deze waarden
als enkel behorend tot de mens (Devall & Sessions, 1985; Connoly, 2011; Hampshire, 1997;
Kunneman, 2015; Manschot & Suranksy, 2014; Næss,1986; Wissenburg, 2005 en
Zimmerman, 1985; 1986). De ecologische crisissen worden door deze denkers gezien als een
crisis in waarden, waarbij de huidige invulling van een centraal aantal waarden te
mensgericht is en hem daarmee tot een abstracte grootheid maakt die de aarde ongelimiteerd
kan gebruiken. De kritiek is dat het humanisme een ethiek voorschrijft die de mens als uniek,
autonoom en inherent waardevol ziet, terwijl de bovenstaande denkers beargumenteren dat
deze eigenschappen niet enkel menselijk zijn, maar toebehoren aan vele vormen van leven.
De filosofische en ethische basis binnen het humanisme ontkennen een inbedding en

afhankelijkheid met de natuur wat persoonlijke en ecologische crisissen in de hand heeft
gewerkt.

De kritische noties van de diverse stromingen en denkers laten zien dat er een spanningsveld
bestaat tussen ecologie en humanisme in zijn filosofische en ethische basis. De vraag die dit
oproept, is of het humanisme in tijden van de ecologische crisissen van betekenis kan zijn als
waardevolle en inspirerende levensbeschouwing, of dat het humanisme te diep verweven is
met mens- en wereldbeelden die hebben geleid tot deze crisissen.

In de hoofdstukken die volgen zal er aandacht besteed worden aan de voorwaarden
voor het behoud van het humanisme als waardevolle levensbeschouwing in tijden van
ecologische crisissen, volgens de humanistische denkers en schrijvers, aangevuld met eigen
ideeën. In hoofdstuk 4 zullen eerst de voorwaarden voor nieuwe verbindingen tussen het
humanisme en ecologie besproken worden. Hierin wordt toegelicht welke voorwaarden er
zijn voor nieuwe verbinden tussen humanisme en ecologie én waarom nieuwe verbindingen
tussen het humanisme en ecologie een voorwaarde zijn voor het behoud van het humanisme.
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HOOFDSTUK 4: Inspiratiebronnen en de voornaamste
voorwaarden voor nieuwe verbindingen tussen ecologie en
humanisme
In dit hoofdstuk zal er gefocust worden op de herziening en transformatie van het
humanisme, waarbij nieuwe verbindingen tussen het humanisme en ecologie centraal staan.

Hierbij zal de vraag onderzocht worden wat de voornaamste voorwaarden zijn voor nieuwe
verbindingen tussen ecologie en humanisme en zullen er perspectieven ingebracht worden die
kunnen dienen als inspiratie voor een humanisme in tijden van ecologische crisissen.
In paragraaf 4.1 zullen ideeën voor nieuwe mens- en wereldbeelden besproken
worden. In paragraaf 4.2 zal er toegelicht worden waarom gevoeligheid, resonantie en
transcendentie aanknopingspunten kunnen bieden voor versterking van de band tussen het
humanisme en ecologie. Tot slot zal er in paragraaf 4.3 besproken worden dat een
transformatie van de humanistische ethiek ook als voorwaarde kan gelden voor nieuwe
verbinden tussen het humanisme en ecologie.

4.1. Een nieuw- of verrijkt mens- en wereldbeeld
In hoofdstuk drie is het spanningsveld tussen het humanisme en ecologie beschreven. Hoewel
nog niet expliciet benoemd, hangt de relatie tussen het humanisme en ecologie samen met het
onderliggende mensbeeld van het humanisme. Zoals beschreven in voorgaande hoofdstukken
is het mensbeeld van het humanisme dat het de mens ziet als betekenisgevend wezen, dat

uniek is en anders dan de natuur. Hierbij wordt het individu gezien als in staat tot
persoonlijke ontwikkeling en het ontwikkelen van autonomie en vrijheid. Hierbij is er in
hoofdstuk 3 gesteld dat deze visie op de mens als gevolg heeft dat de relatie tussen de mens
en de natuur op de achtergrond komt, met de ecologische crisissen als gevolg.
Zoals in de introductie van deze scriptie beschreven, staat dit humanistische mens- en
wereldbeeld op gespannen voet met de ecologische crisissen. De kennis over de ecologische
crisissen leert mij dat het mens gecentreerde wereldbeeld van het humanisme bijdraagt aan
deze crisissen. Wat mij als humanist voor de vraag stelt waar het mens- en wereldbeeld van

mijn humanisme uit kan bestaan. In deze paragraaf zullen er alternatieve humanistische mens-
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en wereldbeelden ingebracht worden, die humanisten als ikzelf, kunnen inspireren om een
passender humanistisch mens- en wereldbeeld te ontwikkelen in tijden van ecologische
crisissen.

De diverse humanistische denkers stellen dat de eerste stap naar nieuwe verbindingen tussen
het humanisme en ecologie samenhangt met het mens- en wereldbeeld binnen het
humanisme. Ze pleiten dan ook voor een heroriëntatie en transformatie van het humanistische
mens- en wereldbeeld, waarbij de focus verschuift van een antropocentrische oriëntatie naar
een antropokosmische- of ecocentrische oriëntatie (Manschot, 2016; Suranksy & Manschot,
2014 en Wissenburg, 2005). De humanistische denkers zijn het erover eens dat de
transformatie van het mens- en wereldbeeld binnen het humanisme, waarbij de focus op het
centraal stellen van de mens ligt, dient te verschuiven naar een mens- en wereldbeeld waarbij
de mens gezien wordt als fundamenteel verbonden en afhankelijk van de planeet, de kosmos
en al het leven.
Latour (2016, 2017) en Manschot (2016) hebben hierbij naar mijns inziens veel toe te
voegen aan het humanistische mens- en wereldbeeld: Latour omdat hij een mens- en

wereldbeeld vertegenwoordigd dat in gaat tegen het mens- en wereldbeeld waarbij de mens
anders dan de natuur is en het enige unieke wezen is dat betekenis kan geven. En Manschot
omdat hij het mens- en wereldbeeld dat Latour aanhangt, aanvult en daarmee meer holistisch
maakt. Latour (2016, 2017) zal hier eerst besproken worden, opgevolgd door de reactie en
aanvullingen van Manschot (2016).

Bruno Latour is een klimaatfilosoof die zich bezig houdt met de aard van de huidige wereld
en de relatie van de mens tot deze aarde. Latour (2017) stelt dat er een “profound mutation in

our relation to the world” (p.8) is, waarbij het heersende mens- en wereldbeeld gebaseerd is
op het idee dat cultuur en natuur twee verschillende domeinen zijn. Latour bekritiseerd dit
idee, omdat dit niet de ‘waarheid’ van het bestaan omvat, volgens hem zijn cultuur en natuur
namelijk twee kanten van dezelfde munt en daarmee niet te onderscheiden. Latour stelt dat
het onderscheiden van de relatie tussen cultuur en natuur verondersteld dat deze relatie
hersteld kan worden, wat volgens hem leidt tot een verkeerde focus van de mens op herstel
van de relatie. Volgens hem is de aarde onherstelbaar beschadigd en moet men zich niet
richten op het herstellen van de relatie tot de aarde, maar op het leren leven op een aarde die

deels verwoest is. Latour stelt dat het veronderstelde onderscheid, en de poging tot herstel
van deze relatie, ons ‘krankzinnig’ maakt:
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If ecology drives us crazy, it’s because what we call ecology is in effort an
alteration of the alteration in our relations with the world. In this respect
ecology is both a new form of madness and a new way of struggling against
the forms of madness that preceded it. There is no other solution to the
problem of treating ourselves without hoping for a cure: we have to get to
the bottom of the situation of dereliction in which we all find ourselves,
whatever nuances our anxieties may take (Latour, 2017 p.14).

Men dient volgens Latour tot de bodem van de problematiek te komen en de relatie tot de
wereld te begrijpen vanuit een ander perspectief dan men nu doet.
Hij stelt dat het huidige dominante mens- en wereldbeeld (dat ook door het
humanisme voorgeschreven wordt) zich op onjuiste aannames baseert. Hij stelt een andere
manier voor om naar de wereld te kijken, waarbij hij pleit voor een verandering in denken
van ‘nature-as-universe’ naar ‘nature-as-process’. Bij de eerste ligt de focus op het objectief
bestuderen van de aarde als een planeet tussen andere planeten, bij de nature-as-proces gaat

de focus uit naar het bestuderen van de wereld van binnenuit, waarbij de aandacht gericht is
op de onderlinge relaties tussen alle actoren20. Hierbij is de belangrijkste verandering in visie
dat mens en natuur niet te onderscheiden zijn, maar inherent verbonden. Het denken vanuit
nature-as-proces maakt het mogelijk om in plaats van de aarde, Gaia te bestuderen. Gaia,
gebaseerd op het werk van James Lovelock, staat voor een wereld waarin verschillende
actoren op elkaar reageren, waarbij ook de natuur reageert op de mens. Gaia kan opgevat
worden als de wereld als levend organisme. Gaia is een proces, wat ze is wordt afgeleid van
wat ze doet. Ze is niet moederlijk of harmonisch, maar “talrijk, tegenstrijdig en hopeloos

verward” (Latour, 2017, p.122). Ze confronteert ons met het heden en met de eindigheid.
Gaia is een actor, die in relatie staat tot andere actoren als planten, dieren en mensen. Gaia is
actief en reageert op ons handelen en is inherent onzeker (Latour, 2017). Gaia is volgens
Latour ‘een dramatisch toneelstuk’ dat we in al zijn complexiteit zouden moeten bekijken.
Het categoriseren van actoren in menselijk en niet-menselijk, wat hij nu voornamelijk ziet
gebeuren, gaat in tegen de complexe en chaotische staat waar Gaia in verkeert.

20

Actoren zijn alle deelnemers in het netwerk (Latour, 2005). Hierbij zijn niet alleen mensen actoren,
maar ook niet-menselijk leven en objecten. In zijn theorie zijn alle actoren met elkaar verbonden en
kunnen ze niet los van elkaar begrepen worden (Latour, 2005).
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Wat Latour inbrengt met Gaia, is dat de mens niet los van de aarde gezien kan
worden, maar onderdeel is van het gehele ecosysteem. Het gevolg van deze andere vorm van
kijken, is dat de mens Gaia in zijn volle complexiteit kan onderzoeken, en open kan blijven
staan voor ambiguïteit en transformatie die Gaia eigen is (Latour, 2017). Dit is volgens
Latour de ingang van een andere omgang met de wereld, die aansluit bij hoe de wereld
volgens hem echt is.

Met het wereldbeeld van Latour komt ook een nieuw mensbeeld. Het volk van Gaia is
volgens Latour een ander volk dan de mens van het Antropoceen of het Holoceen. Hij brengt
het begrip Earthlings (Aardbewoners) of Earthbound in als nieuw concept voor een ander
mensbeeld met een andere verhouding tot Gaia. Aardbewoners worden gedefinieerd doordat
ze worden ‘ingenomen door de Aarde’. Terwijl mensen worden gedefinieerd als degene die
de aarde nemen en innemen (Latour, 2017, p.351). Hiermee bedoelt Latour dat
Aardbewoners erkennen dat ze begrensd worden door Gaia en de andere actoren. Ze dragen
verantwoordelijkheid voor de consequenties van hun handelen, zijn gevoelig naar de wereld
en ze zullen “zonder aarzelen uitkomen voor het existentiële drama waarin ze verwikkeld

zijn” (Latour, 2017, p.353). Ook kunnen Aardbewoners inzien dat ze onderdeel zijn van de
wereld die ze proberen te kennen. Deze Aardbewoners zijn verbonden met de aarde en niet
zozeer met hun nationaliteit of hun afkomst. Ze zijn zich ervan bewust dat ze een Earth
community vormen en hierdoor ook zelf gevormd worden.
Wat Latour inbrengt met zijn visie op Gaia en Earthlings, is dat elk leven met elkaar
in verbinding staat. Deze relatie is niet per definitie een harmonische relatie, maar een relatie
waar alle actoren op elkaar reageren, en vechten om een plaats in het systeem. Wat het mensen wereldbeeld van Latour toe kan voegen aan het humanistische mens- en wereldbeeld, is

dat de mens inherent verbonden is met zijn omgeving. Niet enkel de mens is een waardevol
en betekenisgevend wezen, maar alle actoren reageren en inter-acteren met elkaar. Dit andere
beeld heeft gevolgen voor hoe de mens in de wereld staat, hoe men zich verhoudt tot de
ecologische crisissen, wat de waarde is van niet-menselijk leven en welke stem nietmenselijke actoren behoren te krijgen in het publieke debat (waarover in hoofdstuk 5 meer).

Manschot (2016) reageert in zijn werk op de ideeën over Gaia en voegt hier een visie op de
mens aan toe. Manschot (2016) constateert dat Latour de huidige crisis duidelijk op de

voorgrond weet te plaatsen met zijn visie op Gaia, wat noodzakelijk is voor bewustwording
en verandering. Latour richt zich volgens Manschot (2016) op de gevoelens van dreiging,
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paniek en onmacht die ontstaan uit de huidige toestand van de aarde, zodat vanuit deze
emoties de onverschilligheid doorbroken kan worden en men in actie kan komen. Manschot
(2016) is echter ook kritisch op het mens- en wereldbeeld van Latour. Hij stelt dat dit mensen wereldbeeld te eenzijdig gericht is op het apocalyptische aspect van de huidige staat van
de aarde. Hij is het met Latour eens dat men gevoelens van falen en angst niet uit de weg
moet gaan en dat het leven ons onvermijdelijk confronteert met tegenslagen, gevaren en
moeilijkheden. Maar hij stelt ook dat dit de mens niet hoeft te ontmoedigen. De tegenslagen
en moeilijkheden bieden de context “waarin mensen hun moed en dapperheid kunnen tonen
en ontwikkelen” (Manschot, 2016, p.114), en zijn daarmee ook verbonden met hoop,
ontwikkeling en dapperheid.Waar Latour juist de apocalyptische staat en de daarbij horende
emoties in het centrum van de aandacht wil plaatsen, omdat dit volgens hem de enige
realistische omgang met de aarde is, stelt Manschot daar tegenover dat er voor verandering
ook aandacht moet zijn voor de transformatie kracht van positieve emoties en visies op de
aarde. In het contact met de natuur worden volgens Manschot namelijk ook emoties
opgeroepen als verlangen, creativiteit, spanning van het durven leven, relativeringsvermogen,
lachen, vrolijkheid en enthousiasme. Juist in de gerichtheid op deze emoties, zit de

mogelijkheid om nieuwe ervaringen van geluk op te doen, je lijflijk goed te voelen en energie
op te doen voor daadwerkelijke verandering van de relatie tussen mensen en natuur
(Manschot, 2016). Een nieuwe relatie tot de natuur begint dan ook bij het ontwikkelen van
gevoeligheid en zintuigelijke- en esthetische expressie. Manschot baseert deze visie op
Friedrich Nietzsche, die de aarde als “machtiger, weidser en grilliger, als een explosie van
levenskracht [ziet] die in mensen allerlei gevoelens wekt, ook gevoelens van vreugde en
generositeit, aldus Nietzsche, waar wetenschappen geen oog voor hebben. Wetenschappelijke
kennis is belangrijk, maar niet de enige bron van kennis over de aarde.” (Manschot, 2016,

p.172). Manschot heeft hierbij een andere visie dan Latour, die stelt dat juist
wetenschappelijke kennis en wetenschappers het beste voorbeeld zijn voor zijn idee over
Earthlings. Manschot voegt hier aan toe dat ons leven niet alleen begrepen kan worden vanuit
wetenschappelijk oogpunt, maar dat mensen ook andere vormen van kennisverwerving
bezitten zoals onze ervaringen, onze intuïtie en onze emoties. Deze andere vormen van
kennen ziet hij als belangrijk onderdeel van het mens zijn en als mogelijkheid tot het maken
van verbinding met de natuur. Manschot ziet het belang van het voeden van verlangen en het
aanboren van positieve, vitaliserende energieën (die men op kan doen in de omgang met de

natuur) om van daaruit te kunnen helen. In zijn terrasofie besteedt hij dan ook aandacht aan
elementen die bij kunnen dragen aan heling van onze relatie met de natuur. Hierin stelt hij dat
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wetenschappelijk kennen en andere vormen van kennen, zoals kennis door ervaring, elkaar
moeten aanvullen. Hierbij stelt hij dat de concrete ervaring en het concrete contact met
anderen (waarmee hij alle levende wezens bedoeld) van groot belang is. Vanuit deze concrete
ervaringen en contacten kan er inzicht opgedaan worden over de vraag wat het betekent om
op de aarde te wonen met anderen.
In zijn mensbeeld is menswording ook een dynamisch proces tussen de mens en de
aarde. Menswording is volgens Manschot de aarde als vertrek- en eindpunt nemen, als
hetgeen waar we betekenis en zingeving uit ontlenen. “Mens-worden betekent: telkens
teruggaan naar die oorsprong (de aarde) en, verrijkt met de ervaringen en inzichten die daar
worden opgedaan, de weg naar de toekomst uitzetten. Mens worden is een op weg gaan, een
weg waarvan de Aarde de richting en zin is” (Manschot, 2016, p.173). Manschot brengt de
ervaring in relatie tot zingeving en persoonlijke ontwikkeling actief in zijn mensbeeld. De
ervaring heeft in Manschots mensbeeld een belangrijke functie, omdat het de stap vormt naar
verbinding met de aarde. Het gaat om de ervaring van deel zijn van de wereld, waarbij
zelfactualisatie en persoonlijke ontwikkeling niet enkel om het individu gaan, maar in relatie
plaatsvinden met de wereld om ons heen. Het gaat hierbij om het zoeken van diepere

connecties en het verdiepen van onze perceptie van de realiteit door sensitief te worden voor
de rijkheid en diversiteit van het leven. Hierbij dienen we delen van ons geluk ook te
relateren aan onze verbondenheid met een grotere wereld die ons ego overstijgt.
Wat Manschot (2016) aanvult op het mens- en wereldbeeld van Latour (2017), is dat
hij naast de erkenning van de ernst van de situatie, ook de aandacht vestigt op hoop en
positieve emoties. Daarbij brengt hij het belang van gevoeligheid en de ervaring in, als weg
naar verbinding met de aarde. Hierbij zijn ervaringen van verbondenheid met een wereld die
ons overstijgt van grote waarde voor een goede relatie tussen de mens en de aarde. Mogelijk

is Manschot te optimistisch gestemd over de huidige staat van de aarde en legt hij de focus te
veel op positieve emoties, naast de ellende die de ecologische crisissen meebrengen. Wat hij
echter wel toevoegt aan het debat is dat aandacht voor positiviteit en positieve emoties
belangrijk is in processen van transformatie. Aandacht voor positieve emoties door
humanisten, kan bijdragen aan de transformatie van de relatie tussen het humanisme en
ecologie, waarbij ecologie een prominente plek binnen het humanistische mens- en
wereldbeeld kan krijgen.
Manschot neemt met zijn mensbeeld, meer dan Latour, afstand van het huidige

wetenschappelijke en instrumentalistische mensbeeld, en legt meer de focus op intuïtie,
ervaringen en emoties als wegen naar nieuwe verbindingen tussen mens en natuur.
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Wat de andere mens- en wereldbeelden van Latour en Manschot vertegenwoordigen, is dat
het mogelijk is om vanuit humanistisch perspectief een mens- en wereldbeeld te creëren
waarbij de relatie tot ander leven er één is van inherente verbinding, in plaats van een relatie
waarbij de mens boven ander leven staat. Voor nieuwe verbindingen tussen ecologie en
humanisme is het transformeren van het mens- en wereldbeeld een voornaamste voorwaarde,
omdat dit mens- en wereldbeeld de hiërarchische en exploiterende relatie tussen mens en
natuur in stand houdt. Via de ideeën van Manschot en Latour is er een alternatief ingebracht
die mijzelf en andere humanisten kan inspireren om anders te gaan denken over de relatie
tussen ecologie en humanisme.

4.2 Gevoeligheid, resonantie en transcendentie
In de zoektocht naar de voorwaarden voor nieuwe verbindingen tussen ecologie en
humanisme en in de zoektocht naar inspiratie voor mijn humanisme, zijn er drie thema’s

onderscheiden die als humanistische aanknopingspunten kunnen gelden voor een versterking
van de band tussen het humanisme en ecologie. Deze thema's zijn gevoeligheid, resonantie en
transcendentie (de ervaring van iets dat ons overstijgt). Gevoeligheid en resonantie zijn
onderwerpen die om extra aandacht vragen, omdat ze een eerste stap vormen naar
verandering van ons mens- en wereldbeeld en onze relatie tot de aarde (Alma, 2019, 2020;
Manschot, 2016; Suransky & Manschot, 2014). Gevoeligheid en resonantie zullen eerst
besproken worden.
Transcendentie zal vervolgens besproken worden omdat aandacht voor dat wat ons
overstijgt belangrijk is voor nieuwe en diepere verbindingen met de natuur volgens Manschot
(2016) en Latour (2017). Voortbouwend op deze denkers wordt er gesteld dat het thema
transcendentie vraagt om extra aandacht, omdat het mogelijk de humanistische ingang vormt
naar nieuwe verbindingen tussen het humanisme en ecologie.

4.2.1 Gevoeligheid en resonantie
In hoofdstuk drie is er door Tucker en Grim (2016) ingebracht dat de mens het nodig heeft
om verbinding te maken met de natuur en hier ook betekenis en inspiratie aan ontleent.
Volgens Alma (2019; 2020), Manschot (2016) en Suransky en Manschot (2014) is een eerste
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stap naar verandering van onze relatie tot de natuur en verandering van ons mens- en
wereldbeeld het ontwikkelen van onze gevoeligheid voor de schoonheid van de natuur.
Alma (2019; 2020) is van de humanistische denkers het meest concreet in wat deze
gevoeligheid precies inhoudt. Geïnspireerd op Rosa (2016) spreekt Alma over resonantie
relaties, wat inhoudt dat wij mensen resoneren met onze omgeving en deze beïnvloeden en
hierdoor beïnvloed worden. Het gaat om een creatief proces van verbinding maken en hierin
raken en geraakt worden. Hierbij is resonantie een gevoeligheid voor de schoonheid van de
natuur en vraagt deze om het aandachtig bewustzijn van de verbondenheid tussen al het
leven. Het gaat om het verwonderen en bezig zijn met existentiële vragen op cognitief én
gevoelsmatig niveau. Deze resonantie is wat ons leven een gevoel van betekenis en zin
verleent volgens Alma:

Het menselijk verlangen naar zin- en waardevol leven berust op ons vermogen
om onze omgeving niet alleen als feitelijk gegeven te zien, maar daar ook
nieuwe mogelijkheden in te ontdekken. (…) we zien de dingen echter niet
alleen zoals ze zijn, maar ook zoals ze zouden kunnen zijn. We zien de wereld

niet alleen in haar feitelijkheid, maar ook in haar mogelijkheid (Alma, 2018,
p.49).

Het ligt in de mens besloten dat we de wereld kunnen zien in haar mogelijkheid en niet alleen
in haar feitelijkheid. Juist deze menselijke kwaliteit dienen we volgens Alma te richten op
onze relatie met de wereld. De verbeelding en het ontwikkelen van gevoeligheid voor de
natuur en haar schoonheid kan ons helpen anders te kijken naar de natuur en de verbindingen
die we hiermee hebben. Volgens Alma (2019; 2020) en Manschot (2007; 2016) begint het

veranderen van onze mens- en wereldbeelden bij het geraakt worden door de wereld om ons
heen. Dit is een eerste stap naar een nieuwe relatie tussen mensen en de natuur volgens hen.
Manschot spreekt hierbij over het ontwikkelen van zintuiglijke en esthetische expressie, wat
vraagt om een actief open staan naar de wereld:

De vaardigheden die daarbij horen zijn: aandachtig kunnen luisteren en kijken
naar wat buiten te beleven valt en hoe ons dat raakt, kunnen verwijlen in de
natuur zonder doel of richting, opgaan in het landschap, inlevingsvermogen

ontwikkelen voor dieren en planten, gevoelig worden voor zon, wind, regen
en stilte en de uitwerking daarvan op ons gedrag en onze stemmingen. Het
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vraagt om een actieve houding van ontvankelijk en opmerkzaam zijn, een alert
zich laten meenemen, zich overgeven aan wat gebeurt, aan wat je overkomt
(Manschot, 2016, p.109).

Door gevoeligheid te ontwikkelen kunnen we volgens Manschot ons inlevingsvermogen en
onze empathie verder ontwikkelen, wat een belangrijk onderdeel is van een goede relatie
tussen mensen en natuur. De gevoeligheid voor dat wat in ons resoneert, kan ontwikkeld
worden door de natuur in te gaan en te ervaren, door meditatie, of rituelen, door verhalen,
door kunst en door het ontwikkelen van verbeelding en daarmee inlevingsvermogen (Alma,
2019; 2020; Manschot, 2007;2016).
Een andere vorm van gevoeligheid waar humanisten zich meer in kunnen ontwikkelen
volgens Latour (2016), Manschot (2016) en Nowak (2020), is aandachtig zijn voor emoties.
Deze denkers stellen vast dat het hele debat rondom ecologie doordrongen is van emoties:
emoties van verlies, rouw, schuld, schaamte, angst (Latour, 2016; Nowak, 2020), maar ook
met emoties als verwondering, verbinding en liefde (Manschot, 2016). Volgens Nowak
(2020) moeten we reflecteren over dat wat we verliezen en waar we over wanhopen, we

moeten spreken over onze twijfels, verlangens en zorgen, en ruimte maken om te rouwen.
Want het doormaken van emoties heeft een transformatieve kracht (Burke in Nowak, 2020).
Rouwen is hierbij noodzakelijk volgens Nowak:

We kunnen rouwen begrijpen als een proces dat ons verandert op manieren
die we niet kunnen voorspellen of controleren, en die ons kwetsbaar en open
voor nieuwe betekenissen achterlaat. Rouwen kan ons in verbinding brengen
met wat er verloren gaat en ons oproepen om met ons leven en ons handelen

te antwoorden, met politieke en ethische keuzes. (…) Rouwen als voorwaarde
om in beweging te komen (Nowak, 2020, p.43-44).

Gevoeligheid en emoties zijn van belang voor het creëren van nieuwe verhoudingen tot de
natuur en voor het creëren van nieuwe mens- en wereldbeelden. Het humanisme leent zich
goed voor het ruimte maken voor emoties en gevoeligheid volgens (Alma, 2018;
Wojtkowiak, 2018). Humanisten houden zich bijvoorbeeld steeds meer bezig met het
ontwikkelen van nieuwe rituelen die gericht zijn op het stilstaan bij belangrijke momenten,

het markeren van grenservaringen en het transformeren van emoties (van de Dijn, 2018;
Wojtkowiak, 2018). Het vormgeven van rituelen is één van de humanistische methoden voor
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het creëren van ruimte voor gevoeligheid en emoties, waarbij de rituelen ook een
transformatieve kracht bezitten.

4.1.2 Transcendentie
Een tweede manier om de verbinding tussen het humanisme en ecologie te versterken is door
transcendentie als kernthema te maken van het humanisme, volgens Alma (2016), Davidson
(2020) en Connoly (2017). Humanisten zijn niet onbekend met transcendentie; volgens
Derkx (2011) is transcendentie één van de zinbehoeften van de mens en daarmee een thema
dat aansluit bij het humanisme.
Transcendentie is daarmee al een humanistisch thema, echter lijkt het in de meeste
stromingen geen kernthema te zijn. Daarbij zijn sommige humanisten onvoldoende overtuigd
van het belang van transcendentie in het humanisme; deze onderbelichting van transcendentie
kan te maken hebben met de associatie met ‘het Goddelijke’ of een God (Derkx, 2011).
Echter kan transcendentie ook opgevat worden als iets dat gericht is op de aarde zelf en niet
op het goddelijke. Op deze wijze opgevat houdt het begrip transcendentie in dat de mens een
ervaring kan hebben waarbij hij boven en buiten zijn gewone werkelijkheid getild wordt.
In relatie tot het tot stand brengen van nieuwe verbindingen tussen ecologie en
humanisme kan transcendentie volgens Alma (2020) en Davidson (2020) de humanistische
vorm zijn voor nieuwe verbindingen met ecologie. De interpretatie van Alma (2020) en
Davidson (2020) van transcendentie verklaart het beste waarom transcendentie een centrale
rol heeft in het veranderen van de relatie tussen humanisme en ecologie. Transcendentie is
volgens Alma (2020) de ervaring dat we uit onze zelf beslotenheid getild kunnen worden,
waarbij we ons deelgenoot voelen van iets dat groter is dan onszelf. Hierbij ligt de ervaring
van transcendentie in de alledaagse ervaring die geïntensiveerd wordt; bijvoorbeeld in het

zien van kunst, of het hebben van een goed gesprek. Het gaat hierbij om de relatie tussen het
ik en de ander, waarbij de ander ook opgevat kan worden als kunst of de natuur. In deze
relatie tot de ander kan vervolgens iets nieuws ontstaan wat onszelf overstijgt.
Davidson (2020) voegt hier een psychologisch perspectief aan toe, gebaseerd op de
ideeën van Maslow (1968), Frankl (1972), Yalom (1980) en Baumeister (1991). Volgens
deze denkers ligt het in de menselijke behoefte om deel te zijn en bij te dragen aan iets dat
groter is dan onszelf, iets dat buiten onszelf ligt. Transcendentie is hierbij het ‘grotere’ buiten
onszelf, iets dat ons kan overleven. Alma (2020) en Davidson (2020) koppelen zingeving of

zinervaring aan het begrip van transcendentie; als we ons niet kunnen verbinden, of niet bij
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kunnen dragen aan dat wat ons overstijgt, ontstaat er een gevoel van vervreemding of
depressie (Davidson, 2020). De mens ervaart zin in het overstijgen van zichzelf, wat
transcendentie een humanistisch thema maakt.
Volgens Davidson (2020) ligt de relevantie van de erkenning van transcendentie voor
ecologie en duurzaamheid er in, dat men graag voortzet wat hij of zij van waarde vindt.
Hierbij geeft Davidson het voorbeeld dat wanneer iemand zijn ziel en zaligheid in zijn bedrijf
heeft gelegd, hierbij ook wilt dat zijn werk voortgezet wordt na zijn dood, of dat een
voetbalsupporter hoopt dat zijn club blijft voortbestaan ook als hij er zelf niet meer is.
Hiermee wilt Davidson (2020) laten zien dat zingeving gehaald kan worden uit het bijdragen
en/of het ervaren van een verbinding met iets dat ons overleeft. Voor duurzaamheid en
behoud van de wereld is deze ervaring cruciaal; we moeten een erkenning van transcendentie
hebben om te kunnen ervaren dat er zingeving zit in het behouden van de wereld. Erkenning
van transcendentie is volgens hem nodig om in te zien dat het overleven van de wereld en het
komen van nieuwe generaties leven na ons, ons overstijgt en daarmee ook een zinverlener
aan ons leven is (Davidson, 2020).
Wat de ideeën van Alma (2020) en Connoly (2020) laten zien, is dat de ervaring van

transcendentie een brug slaat naar een verbondenheid met- en zinverlening uit- de natuur en
de kosmos. Hiermee kan transcendentie op twee manieren van toegevoegde waarde zijn. Ten
eerste als manier om zingeving te verlenen, wat kan helpen tegen de ecologische
contrastervaringen en ervaring van vervreemding en depressies die het gevolg zijn van de
ecologische crisissen (zoals beschreven in de inleiding en in hoofdstuk drie). En ten tweede
om de relatie tot de natuur te herstellen, omdat het maken van transcendentie als kernthema,
humanisten zou kunnen motiveren om (meer) zorg te dragen voor de natuur en ecologische
vraagstukken.

4.3 Herziening van elementen in de humanistische ethiek
Naast het herzien van het humanistische mens- en wereldbeeld en het centraal plaatsen van
gevoeligheid en transcendentie, is er een vierde voorwaarde voor nieuwe verbindingen tussen
het humanisme en ecologie. De vierde voorwaarde betreft de humanistische ethiek en het
verrijken van een aantal centrale humanistische waarden.
In de vorige hoofdstukken is duidelijk geworden dat de humanistische ethiek veel
mensgerichte waarden heeft. Het herzien of verrijken van deze mensgerichte waarden wordt
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dan ook meermaals als noodzakelijk genoemd voor het mogelijk maken van nieuwe
verbindingen tussen het humanisme en ecologie. De waarden die hierbij genoemd worden
zijn voornamelijk vrijheid, uniciteit, autonomie en waardigheid. Deze waarden hoeven niet
overboord gegooid te worden en er hoeven ook geen totaal nieuwe waarden toegevoegd te
worden aan de humanistische ethiek, maar de mensgerichte waarden dienen wel uitgebreid te
worden waarbij de aarde en niet-menselijk leven ook deze waarde toegekend krijgen. Het
erkennen van de intrinsieke waarde van niet-menselijk leven en de autonomie van nietmenselijk leven worden hierbij het meest uitvoerig beschreven. De verschuiving die gemaakt
wordt in de gedachtegang van de humanistische denkers, is dat zij argumenteren dat mensen
een morele verantwoordelijkheid hebben om ander leven als gelijkwaardig te erkennen en zo
te behandelen. In onderstaande zal toegelicht worden wat er met deze intrinsieke waarde, de
autonomie en de morele verantwoordelijkheid bedoeld wordt.
Alma, (2018; 2020), Davidson (2020), Kuhn (2001) en Manschot (2016) zien het
erkennen en toekennen van autonomie en intrinsieke waarde van niet-menselijk leven als
onderdeel van onze morele plicht. Waar de kritiek in hoofdstuk 3 gericht is op de invulling
van de humanistische waarden als te mensgericht, pleiten dezelfde critici voor het verbreden

en toekennen van deze mensgerichte waarden aan niet-menselijk leven. De basisaanname die
hiervoor dient te veranderen volgens de diverse humanistische denkers, is dat de natuur, net
als de mens, van intrinsieke waarde is. Dit houdt in dat de natuur van waarde is en gezien en
behandeld dient te worden als een doel op zichzelf. Intrinsieke waarde is het
tegenovergestelde van instrumentele waarde of nuttigheid; de natuur heeft los van het nut
voor de mens een waarde in zichzelf (Achterhuis, 1994; Kuhn, 2001). Het toekennen van
intrinsieke waarde aan de natuur is volgens deze denkers juist humanistisch; enerzijds omdat
het toekennen van intrinsieke waarde aan de natuur de mogelijkheid geeft om onze

menselijke groei en potentie te actualiseren, dit omdat het toekennen van intrinsieke waarde
gepaard gaat met het maken van verantwoorde keuzes die de menselijke groei bevorderen
(Kuhn, 2001). Anderzijds omdat zingeving en betekenisgeving, twee belangrijke
onderwerpen binnen het humanisme, te halen zijn uit een verbinding met de natuur
(Achterberg, 1994; Alma, 2020). Alma (2020) doelt hiermee op de eerder besproken
resonantie-relaties, waarbinnen de natuur een belangrijke actor is in onze zin-ervaringen.
Het toekennen van intrinsieke waardigheid aan de natuur heeft als gevolg dat mensen
de natuur met respect moeten behandelen en deze niet meer uit mogen buiten, puur omdat de

natuur van waarde is en de natuur uitbuiten immoreel zou zijn (Wissenburg, 2005). Hiermee
bedoelt Wissenburg dat het toekennen van intrinsieke waarde aan de natuur samen gaat met
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dat deze natuur ook gezien wordt als doel en niet als middel (wat aansluit bij de Kantiaanse
opvatting van ethiek die beschreven is in hoofdstuk 2). Het behandelen van de natuur als
middel, terwijl het waarde heeft en een doel in zichzelf is, zou om deze reden als immoreel
gezien kunnen worden.

Het toekennen van intrinsieke waarde aan de natuur wordt door Achterberg, (1994), Alma
(2020), Kuhn (2001), Manschot en Suransky (2014) en Van der Wal (1996) als voorwaarde
gesteld voor het verbreden en verrijken van de humanistische ethiek.
Binnen het humanisme is algemeen geaccepteerd dat de mens wordt gezien als een
moreel wezen, die plichten en verantwoordelijkheden heeft. Onze mogelijkheid tot moreel
handelen vraagt dat we ook de autonomie en persoonlijke ontwikkeling van andere levende
wezens respecteren (Davidson, 2020).
Waar bovenstaande humanistische auteurs voor pleiten is dat deze plichten en
verantwoordelijkheden zich verder strekken dan enkel de mens. Volgens hen strekt onze
morele verantwoordelijkheid verder dan onze eigen soort; zelfs als men ervan overtuigd is
dat enkel de mens een moreel agent is, zegt dit niets over dat alleen de mens een morele

patient is (Davidson, 2020). Juist in het respecteren van de authenticiteit van al het leven
ontwikkelt de mens zich verder naar zijn eigen potentieel (Kuhn, 2001). Juist het humanisme,
dat stelt dat men zichzelf de-personaliseert en dehumaniseert als hij een ander als object
gebruikt of misbruikt, leent zich voor een ethiek dat niet-menselijk leven includeert (Kuhn,
2001).
Humanisten, waaronder ikzelf, dienen hun ethiek te verbreden en zich te oriënteren op
de wereld, omdat de mens inherent onderdeel is van deze wereld. Connoly (2017) en
Manschot (2016) stellen dat deze verbreding van de humanistische ethiek ook inhoudt dat de

mens zijn exceptionalistische positie opgeeft. Suàrez-Müller (2021) brengt echter een ander
perspectief in en stelt dat juist de exceptionalistische positie van de mens, de mens
verantwoordelijk maakt om de natuur in zijn ethiek te betrekken.
Suàrez-Müller (2021) vult het werk van Connoly (2017) aan door te stellen dat er
naast verstrengelingen (entanglement) ook verschillende ontwikkelingsprocessen deel zijn
van de natuur. Volgens Suàrez-Müller (2021) kenmerkt de natuur zich door constante
ontwikkeling, waarbij er een onderscheid gemaakt dient te worden in minder complexe en
meer complexe levensvormen. In het ecohumanisme, waar Suàrez-Müller voor pleit, staat de

mens nog steeds centraal, omdat het de meest verwikkelde en ver ontwikkelde levensvorm is.
Volgens Suàrez-Müller (2021) heeft de ontwikkeling van de natuur geleid tot verschillende
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Zijnsniveau’s, waarbij zoogdieren autonomer en complexer zijn dan een bacterie. Dit wil niet
zeggen dat de mens de natuur mag uitbuiten en kan zien als enkel nuttig. Juist deze
exceptionalistische positie van de mens brengt verantwoordelijkheid met zich mee:

Het verschil dat mens en dier kenmerkt, omvat juist ook de typisch morele
verantwoordelijkheid van de mens, die dieren niet kunnen dragen, voor het in
stand houden van het planetaire evenwicht. Het ecohumanisme behelst
daarom niet alleen de erkenning dat de mens in het Zijn met verschillende
bestaansvormen ‘verstrengeld’ is, maar ook dat het Zijn zelf door
verschillende ontwikkelingsniveaus gekenmerkt wordt (Suarez-Müller, 2021,
p.3).

De complexiteit en de autonomie die de mens beschikt, maakt de mens ook moreel
verantwoordelijk om juist te handelen in relatie tot zijn omgeving. Ontwikkeling en vorming
staan hierbij centraal. Daarbij ziet Suàrez-Müller (2021) autonomie juist als een waarde die
laat zien dat de mens in relatie is tot de wereld; de morele autonomie is niet zomaar

aangeboren, maar dient gevormd te worden. Deze vorming kan alleen door hulp van anderen
en de omgeving, dit maakt autonomie een relationeel begrip waarbij zelfstandig zijn niet
gelijk staat aan onafhankelijk zijn.
Davidson (2020) onderstreept het idee dat juist onze menselijke eigenschappen, als
keuzevrijheid en het overzien van de consequenties van ons handelen, maken dat we ons
moeten verhouden tot ecologie. Hij stelt hierbij dat duurzame ontwikkeling juist een
menselijk streven is en dat dit bij uitstek een humanistisch idee is (Davidson, 2020):

There is a self-evident connection between humanism on the one hand and
environmental protection and sustainable development on the other.
Humanists long for and strive toward a world of mutual care and concern,
and recognize that the availability of natural resources is a prerequisite for
achieving individual happiness. Therefore, humanism embraces the aim of a
sustainable development to ensure that not only the present, but also future
generations will have the natural resources required to lead decent and
dignified lives (Davidson, 2020, p.3).
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Davidson (2020) en Suàrez-Müller (2021) zien, anders dan de andere denkers, niet de
oplossing van de ecologische crisis in het toekennen van autonomie aan de natuur, maar juist
in het erkennen van de speciale plek die de mens inneemt in de ontwikkeling en
verstrengeling in de wereld. Juist het inzien van de verdere ontwikkeling van de mens, laat
ook zien dat de mens vooruit kan gaan in zijn ecologisch bewustzijn en hier zijn moreel
handelen op af kan stemmen. Volgens Suàrez-Müller is het behouden van de autonome en
exceptionalistische positie van de mens nodig voor het creëren van een nieuwe, ecologisch
gerichte humanistische ethiek en dienen deze daarmee niet verworpen te worden. Davidson
(2020) voegt hieraan toe dat juist het humanisme in staat is om een duurzame relatie met de
natuur te ontwikkelen, omdat het al voor waarden staat die verbonden kunnen worden met
duurzaamheid en ecologie.
De denkers in bovenstaande paragraaf stellen allen dat voor nieuwe relaties tussen het
humanisme en ecologie, humanisten hun ethiek dienen te verbreden en niet-menselijk leven
dienen te includeren. Hierin verschillen de denkers echter in het voortzetten of opgeven van
het menselijke exceptionalisme. De verschillende perspectieven kunnen humanisten
inspireren om hun humanistische ethiek te verruimen en te onderzoeken welke rol ze zichzelf

toe kennen in deze ethiek.

4.4 Conclusie hoofdstuk vier
In dit hoofdstuk is de vraag onderzocht wat de voornaamste voorwaarden zijn voor nieuwe
verbindingen tussen ecologie en humanisme volgens de humanistische denkers en schrijvers.
En is er mogelijk inspiratie geboden voor een andere invulling van het humanistische mensen wereldbeeld en de humanistische ethiek.
Uit dit hoofdstuk is gebleken dat er ten eerste een radicale heroriëntatie van het mensen wereldbeeld moet komen. De herziening van het mens- en wereldbeeld en de positie van
transcendentie en gevoeligheid binnen het humanisme worden hierbij gezien als wegen tot
nieuwe verbindingen tussen ecologie en humanisme. Transcendentie is hierbij de
voornaamste mogelijkheid voor nieuwe verbindingen tussen het humanisme en ecologie: de
humanistische invulling van transcendentie kan namelijk het ontlenen van zingeving en
betekenisgeving verbinden aan dat wat ons overstijgt (waarbij de natuur gezien wordt als
onderdeel van dat wat ons overstijgt). Transcendentie als kernthema maken binnen het
humanisme kan daarmee de humanistische motivatie vormen om zorg te dragen voor de
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wereld en niet-menselijk leven. Het ontwikkelen van gevoeligheid is om twee reden
belangrijk. Enerzijds omdat het een mogelijkheid vormt om anders te relateren tot de wereld
en hiermee een ingang vormt voor nieuwe verbindingen tussen mensen en natuur. Anderzijds
omdat het ontwikkelen van gevoeligheid ook samen hangt met het ervaren van positieve
emoties, zoals gesteld door Manschot (2016). In gevoelig raken voor de natuur zit ook de
mogelijkheid om geïnspireerd te raken en positieve emoties te ervaren. Juist deze positieve
emoties en gevoeligheid hebben een transformatieve kracht. Transcendentie en gevoeligheid
worden gezien als voornaamste humanistische thema’s van waaruit inspiratie en mogelijke
antwoorden geboden kunnen worden op de existentiële vragen die samenhangen met de
ecologische crisissen.
Een radicale heroriëntatie van de humanistische ethiek vormt ook een voorwaarde
voor nieuwe verbindingen tussen ecologie en humanisme. Er is hierbij gesteld dat humanisten
de huidige humanistische waarden zouden moeten uitdiepen, verbreden en herzien, waarbij
de natuur en niet-menselijk leven ook een plek krijgt. Hierbij zijn de denkers het eens over
het includeren van de natuur en niet-menselijk leven in de humanistische ethiek, maar
verschillen ze in hun mening of dit ook betekent dat de mens zijn autonome en

exceptionalistische positie op moet geven.
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Hoofdstuk 5: Zichtbaarheid en inbreng van humanistische
inspiratie voor een duurzame economie en politiek in het
maatschappelijke debat
In de aanleiding van deze scriptie is de vraag gesteld of het humanisme van waarde kan zijn
in tijden van ecologische crisissen, of dat het zodanig verbonden is met de oorzaken van de

crisissen, dat het zijn tijd heeft gehad. Hierbij is er gekeken naar het spanningsveld tussen het
humanisme en ecologie en wat dit spanningsveld betekent voor de mogelijke transformatieen de toekomst van het humanisme.Tot nu toe is hierbij de aandacht voornamelijk geweest op
het humanisme zelf en het vinden van inspiratie vanuit het humanisme, voor het humanisme.
Echter kan de vraag gesteld worden of het behoud van het humanisme niet ook samen gaat
met de verspreiding van de humanistische ideeën en inspiratiebronnen in de maatschappij. De
vraag die in dit hoofdstuk gesteld wordt is of er nog andere voorwaarden zijn, op het gebied
van politiek, economie en in de maatschappij, voor het behoud van het humanisme als
waardevolle levensbeschouwing in tijden van ecologische crisissen. Hierbij zal er aandacht
besteed worden aan de inspiratie die het humanisme te bieden heeft op het gebied van een
duurzame politiek en economie, en de zichtbaarheid van het humanisme om deze inspiratie in
het publieke debat in te brengen. In paragraaf 5.1 zal eerst een (ecologisch) humanistische
visie op een duurzame politiek gegeven worden, opgevolgd door een humanistische visie op
en een duurzame economie in paragraaf 5.2. Dit hoofdstuk zal in paragraaf 5.3 afsluiten met
de vraag of het inbrengen van deze ideeën voor een duurzame economie en politiek in het
maatschappelijk debat een voorwaarde is voor het behoud van het humanisme.

5.1 Een humanistische visie op een duurzame politiek
Alma (2018;2019), Connoly (2017), Latour (2016), Manschot (2010) en Van der Vet (2018)
hebben vanuit humanistisch perspectief ideeën ingebracht voor andere vormen van politiek in
de samenleving, waarbij er vanuit de politiek bijgedragen kan worden aan een duurzamere
wereld en waarbij de politiek bij kan dragen aan nieuwe verhoudingen tussen mensen en
natuur.
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De ecologische crisis is een crisis die de hele wereld aangaat en die gevolgen heeft die
grenzen overstijgt. De visie op politiek, en het beleid dat door politiek gemaakt wordt, is
volgens Alma (2018;2019), Connoly (2017), Latour (2016), Manschot (2010) en Van der Vet
(2018) een belangrijke actor als het gaat om het tot stand brengen van veranderingen in het
menselijk handelen in relatie tot het klimaat. De vraag die de verschillende auteurs hierbij
stellen is op welke wijze de klimaatpolitiek functioneert- en hoort te functioneren. De
verschillende humanistische denkers hebben ideeën over hoe de politiek bij kan dragen aan
een duurzame wereld en betere verhoudingen tussen mensen en natuur. Hierbij hebben zij
ideeën over het globale en lokale aspect van politiek, over de waarde van diversiteit en
pluralisme in het politieke debat en tot slot over wie er allemaal deel zouden moeten nemen
aan het politieke debat. Deze drie thema’s zullen hier verder toegelicht worden.

Er bestaat al zoiets als een globale of mondiale politiek gericht op de ecologische crisis:
gecoördineerd door de VN zijn er meerdere klimaattoppen geweest zoals de Club van Rome,
het Brundtland-rapport waaruit het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) is
ontstaan, en het recentere Parijs-akkoord (Van der Vet, 2018). Hier zijn globale afspraken

gemaakt, is beleid ontstaan met besluitvormings- en controlestructuren en is er gepoogd via
institutionalisering en globale politiek de aarde leefbaar te houden voor iedereen (Van der
Vet, 2018). De humanistische denkers zijn het er over eens dat, hoewel deze initiatieven
waardevol zijn, ze nog niet hebben geleid tot de daadwerkelijke grootschalige veranderingen
in ons handelen en denken die nodig zijn. Ondanks de afspraken worden bepaalde
klimaatakkoorden niet behaald en de motivatie van de burger wordt te weinig aangesproken
door de regels die ergens ver weg in Parijs of Brussel gemaakt worden over het maximum
aan uitstoot van CO2 van een land of afspraken over de mate van stikstof in de grond en

dergelijke. De globale of mondiale politieke afspraken spreken te weinig de persoonlijke
verantwoordelijkheid en motivatie aan.
Manschot (2010; 2016) en Van der Vet (2018) stellen dat er niet alleen vanuit globale
politiek aandacht moet zijn voor duurzaamheid en nieuwe verbindingen tussen mensen en
natuur, maar dat de lokale politiek hierin ook een rol te spelen heeft.Verandering komt
volgens deze denkers voort vanuit het lokale perspectief; vanuit de persoonlijke en lokale
motivatie wordt de verbinding gemaakt met het grotere, planetaire perspectief (Manschot,
2010). De lokale politiek en de lokale initiatieven van burgers kunnen verandering teweeg

brengen door (bijvoorbeeld) meer streekproducten te kopen, vegetarisch te eten of
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biologische landbouw te ondersteunen. Hiermee heeft het lokale perspectief een sturend
karakter, waarbij het de globale politiek beïnvloedt.
Connoly (2017) vult hierop aan dat volgens hem elk individu een verandering in gang
kan zetten die door het grotere geheel opgepakt kan worden, wat kan leiden tot
daadwerkelijke verandering. Tegelijkertijd is elk individu ook onderdeel van het geheel aan
verbindingen (en in zekere zin nietig). Dit idee heeft hij vorm gegeven in zijn politics of
swarming. Toegepast op de samenleving betekent dit dat elk individu politieke actie in gang
kan zetten door zelf in zijn eigen omgeving (op werk, op school, bij vrienden, in sociale
bewegingen etcetera) zijn verhaal en activisme te delen; zo ontstaat er volgens hem
uiteindelijk een politieke beweging. Connoly (2017) stelt dat de politics of swarming de
collectieve motivatie voor duurzaam leven, en verbonden zijn met de natuur, aan moet
wakkeren. Hiervoor is het nodig volgens hem, dat de planetaire crisis verder scherp gesteld
wordt. Van onderop, en voornamelijk vanuit groepen die het meest lijden onder de
klimaatveranderingen, moeten er protesten en strikes georganiseerd worden, om via
swarming movements daadwerkelijk verandering teweeg te brengen.

Volgens Latour (2016) (anders dan Connoly en de andere humanistische denkers) is er niet
zoiets mogelijk als een globale politiek. Volgens hem bestaan er alleen verschillende actoren
die allemaal een eigen delegatie vormen, waarin niets hen bindt behalve hun verschillen. De
wereld is te complex om het vanuit één centrale of universele politiek te benaderen. Daarbij
heeft iedere delegatie andere belangen, andere posities en andere doelstellingen. Latour
(2016) pleit ervoor dat deze verschillen juist op de voorgrond komen te staan, in plaats van
dat ze in een vorm van consensus op moeten lossen. We moeten eerst naar een staat waarin
elke delegatie gelijk is en openlijk zijn conflict aan kan gaan, in plaats van dat deze strijd

onderhands plaatsvindt. Hierbij zijn niet alleen naties onderdeel van de diversiteit aan
delegaties, maar ook bossen, oceanen, landschappen, dieren, inheemse volken, steden,
economische machten, NGO’s etcetera. Zij vormen allemaal een delegatie in de politiek, die
rechten hebben en van wie hun stem, hun belang en hun vriend en vijand positie expliciet een
plek krijgt in het politieke debat. De verschillende delegaties, die ook weer coalities kunnen
vormen, zijn van waarde, omdat ze andere belangen vertegenwoordigen dan bijvoorbeeld
naties. Dit idee heeft Latour (2016) uitgewerkt in zijn idee van het Parlement der dingen, wat
een vorm van politiek is die alle actoren een stem geeft in de politiek. Hierbij wil hij

handelingsvermogen teruggeven aan niet-menselijk leven (Latour gaat er namelijk vanuit dat
de we in ons westerse wereldbeeld de entiteiten onrechtmatig van dit vermogen hebben
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ontdaan). Het Parlement der dingen is een experiment waarbij er gezocht wordt naar een
politieke vorm waarin de verschillende actoren een stem krijgen. Er zijn al initiatieven in
deze richtingen zoals de Ambassade van de Noordzee; een organisatie die stelt dat de
Noordzee en het leven hierin van zichzelf is en dat het de taak van mensen is om deze
vormen van leven een stem te geven. De weg die zij uitgestippeld hebben tussen nu en 2030
begint bij luisteren naar de zee, gevolgd door spreken met de zee en uiteindelijk uitmondt in
onderhandelen namens de zee. Wat dit praktijkvoorbeeld duidelijk maakt is dat het een stem
geven en spreken met de natuur niet iets is wat wij mensen gemakkelijk kunnen doen. Dit
omdat wij een andere taal hebben en makkelijk interpretaties maken van de belangen van
ander leven, zonder daadwerkelijk te weten wat er nou echt gezegd wordt. In het boek De
stem van de Noordzee (2020) zijn de Ambassade van de Noordzee en Bruno Latour het eens
dat er eerst geleerd moet worden om daadwerkelijk te luisteren voordat niet-menselijk leven
een rol in kan nemen in onze politiek. Dit idee sluit aan bij het eerder genoemde ontwikkelen
van een gevoeligheid voor resonanties en de taal van de natuur, waar het humanisme zich
goed voor leent.
Er wordt erkend door Latour en de ambassade dat het niet gemakkelijk zal zijn om

daadwerkelijk niet-menselijke actoren te vertegenwoordigen als mens. Maar het initiatief van
de ambassade van de Noordzee laat wel zien dat er aan gewerkt wordt om dit wel mogelijk te
maken.

Een tweede thema waar inspiratie voor geboden wordt is de economie. Alma (2018),
Connoly (2017), Latour (2016), Manschot (2010; 2016) en Van der Vet (2018) bieden
inspiratie voor een duurzame economie. Deze zal in onderstaande paragraaf besproken
worden.

5.2 Een humanistische visie op een duurzame economie.
Suàrez-Müller (2019; 2021) en Van der Vet (2018) hebben ideeën ingebracht voor andere
vormen van economie in de samenleving, waarbij er vanuit de economie bijgedragen kan
worden aan een duurzamere wereld en nieuwe verbindingen tussen mensen en natuur. Hierbij
zijn Suàrez-Müller (2019; 2021) en Van der Vet (2018) twee humanistische denkers, die hun
ideeën baseren op ideeën van Felber (2019) en Raworth (2017) (die niet perse als
humanistische denkers getypeerd worden in deze scriptie). Suàrez-Müller (2019; 2021) en
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Van der Vet (2018) hebben zich laten inspireren door deze denkers en deze ideeën getypeerd
als humanistisch.
De invulling van de huidige economie is gericht op exponentiële groei en
winstmaximalisatie (Raworth, 2017). Het kapitalisme heeft maximalisatie van winst als
hoogste doel gemaakt, waarbij competitie, egoïsme en antisociaal gedrag gestimuleerd
worden (Felber, 2019). Deze invulling van economie is volgens Suàrez-Müller (2019; 2021)
en Van der Vet (2018) schadelijk voor zowel menselijke relaties als voor de planeet als
geheel. De economie, zoals nu ingevuld, zien zij dan ook als een grote speler in het ontstaan
van de ecologische crisis. Voor nieuwe relaties tussen mensen en de aarde dient de economie
dan ook drastisch herzien te worden (Suarez-Müller, 2019).
De humanistische denkers zijn het er over eens dat de economie verbonden dient te
worden met ethiek, waarbij de economie zich richt op een positieve bijdrage leveren aan de
gemeenschap, met in rekenschap nemen van planetaire grenzen en behoud van niet-menselijk
leven.
De humanistische denkers hebben twee bestaande alternatieve vormen van economie
extra in de aandacht gebracht. Deze twee alternatieven zijn afkomstig van Felber (2019) en

Raworth (2017) en worden door Suàrez-Müller (2019; 2021) en Van der Vet (2018) als
humanistisch getypeerd, omdat de alternatieven aandacht besteden aan de normatieve kant
van economie en aan wat de economie toe kan voegen aan een betekenisvol leven, zonder
hierbij enkel voor winstmaximalisatie te gaan.
Deze twee alternatieven zijn de economy of the common good van Felber (2019) en
the donut economy van Raworth (2017). De twee hebben als overeenkomst dat de economie
normatief dient te zijn: “de economie moet zich richten op het bevorderen van de rijkdom van
het menselijk leven in plaats van op de rijkdom van de economie waarin mensen leven.”

(Raworth, 2017, p.46). De economie dient zich dienstbaar op te stellen en zich in te zetten
voor het algehele goed. Hierbij legt Raworth (2017) de focus op het creëren van een balans
tussen menselijke behoeften (die verder gaan dan enkel materieel bezit) en de planetaire
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mogelijkheden en grenzen. Hierbij stelt zij dat een gezonde economie zich bevindt tussen
tekorten voor mensen of een overschrijding van planetaire grenzen (zie figuur 3).

Figuur 3.

Raworth (2017) legt hierbij eveneens een focus op materialen waarbij circulariteit centraal
staat: “In de circulaire economie is het hergebruik van producten en grondstoffen
gemaximaliseerd en waardevermindering geminimaliseerd” (Raworth, 2017, p.45). Ze stelt
voor om materialen rechten te verlenen, om ze via deze wijze binnen de ethiek te betrekken,
een idee dat we eerder ook hebben gezien bij het verlenen van rechten aan planten, dieren etc.
De economie van de common good heeft zijn focus meer op de ethische basis.
Waarden als menselijke waardigheid, solidariteit, duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en
democratie dienen centraal te staan in de economie. Hierbij zouden bedrijven en organisaties
beloond moeten worden om hun bijdrage aan het gemene goed. Om dit te meten is er een
‘gemene goed matrix’ (zie figuur 4) ontwikkeld waarvan afgeleid kan worden of een bedrijf
goed of minder goed scoort in het kader van een economie voor het gemene goed. Als
bijvoorbeeld een bedrijf hoog scoort op duurzaamheid, menselijke waardigheid, en sociale
rechtvaardigheid, dan verdient het bedrijf belastingvoordelen of andere soorten voordelen.
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Hierdoor kunnen ethische producten goedkoper worden en wordt ethisch juist ondernemen
gestimuleerd. Het doel van deze vorm van economie verschuift van maximale winst, naar het
ondersteunen van het gemeenschappelijke goed, waarbij het succes van bedrijven afhangt van
de bijdrage aan de common good (Felber, 2019).

Figuur 4.

Er kan nog veel meer gezegd worden over the economy of the common good en the donut
economy, echter dienen ze meer ter illustratie en inspiratie van mogelijke nieuwe vormen van
economie die rekenschap houden met de grenzen van de planeet en die een ethische relatie tot
deze planeet stimuleren. Deze nieuwe vormen van economie, die normatief zijn en de focus
verschuiven van winst voor een kleine groep, naar rekenschap houden met al het leven en de
grenzen van de aarde, sluiten aan bij de idealen van een humanisme dat een goede relatie

tussen de mens en de natuur uitdraagt.

In bovenstaande paragrafen is naar voren gekomen dat er vanuit humanistisch perspectief
inspiratie geboden kan worden voor nieuwe relaties tussen mens en de natuur. Bovenstaande
voorbeelden zijn pas een begin van wat er vanuit humanistisch perspectief aan inspiratie
geboden kan worden aan de maatschappij. Humanisten die hun humanisme naar een meer
levens gecentreerd humanisme transformeren, zouden nog veel meer inspiratie kunnen bieden
in tijden van ecologische crisissen.
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De vraag die dit oproept is of de humanisten deze inspiratie ook voldoende aanbieden
aan de maatschappij. Mogelijk ontbreekt het Nederlandse humanisten aan een luide stem en
zichtbaarheid om de ideeën over een duurzame politiek en economie in te brengen in het
maatschappelijk debat. In de volgende paragraaf zal nog kort toegelicht worden waarom er
vraagtekens zijn bij de zichtbaarheid van het humanisme en het mogelijke effect hiervan op
het behoud van het humanisme. Deze vraag zal echter nog geen volledige beantwoording
kunnen krijgen in deze paragraaf, maar een opening vormen naar mogelijk nieuwe thema’s
die vragen om verder onderzoek.

5.3 De humanistische betrokkenheid in het maatschappelijke debat
Bovenstaande paragraaf eindigde in de vraag naar het mogelijk ontbreken van een luide stem
en zichtbaarheid van het humanisme. Deze stem is nodig voor de verspreiding van de
humanistische inspiratiebronnen wat betreft nieuwe relaties tussen mens en natuur en
inspiratie voor een omgang met de gevolgen van de ecologische crisissen (zoals aandacht

voor de existentiële vragen en emoties die opgeroepen worden door de crisissen).
Uit onderzoek blijkt dat relatief weinig mensen zich in Nederland humanist noemen
en dat maar een klein deel van de humanisten zich aangesloten heeft bij het georganiseerd
humanisme van het Humanistisch Verbond, dat 17.000 leden telt.Veel mensen hangen wel
humanistische waarden en gedachten aan, maar typeren zichzelf niet als humanist. Het
onderzoek van het Verwey-Jonkers Instituut (2004) laat zien dat 39% van de bevolking een
humanistisch mens- en wereldbeeld aanhangt, waarvan 17% zich ook daadwerkelijk rekent
tot één van de humanistische stromingen. Recenter onderzoek van Stalpers (2021) onder ruim
400 studenten van het hoger onderwijs, naar zingeving en levensbeschouwing, laat echter
zien dat maar 1% zichzelf humanist noemt (tegenover bijvoorbeeld 14 % atheïst), terwijl
waarschijnlijk een veel grotere groep humanistische waarden aanhangt en zich mogelijk
humanist noemt als ze bekend zouden zijn met wat dit betekent21. De zelftypering als
humanist lijkt anders dan de zelftypering van bijvoorbeeld een katholiek: veel katholieken
noemen zich katholiek zonder dit te praktiseren, terwijl bij het humanisme lijkt te gelden dat

21

Stalpers, C. in een mailwisseling op 19-12-2020. Stelling gebaseerd op reeds ongepubliceerd artikel van
Stalpers, C. & M. Stokmans (ter perse). Onderzoek onder studenten hoger onderwijs naar zingeving en
levensbeschouwing.
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veel meer mensen het gedachtegoed praktiseren en humanistische waarden aanhangen zoals
autonomie, vrijheid en verbondenheid, zonder het etiket humanist te dragen22.
De vraag die hieruit reist, is of het humanisme wel zichtbaar genoeg is. Waar
miljoenen katholieken luisteren naar de Paus, en de Islam diverse Imams heeft als geestelijk
leiders, lijkt het humanisme deze geestelijk leiders te missen. Er is geen duidelijk publiek
figuur die oproept om de abstracte (humanistische) waarden inzake het milieu in te brengen.
Het humanisme in Nederland is niet zo georganiseerd dat het een geestelijk leider of publiek
figuur heeft die de humanistische ideeën vertegenwoordigd. Daarbij lijkt binnen het
humanisme het actief overbrengen van de eigen ideeën niet centraal te staan. Dit is ook terug
te zien in het bestuursverslag van 2019 van het Humanistisch Verbond, waarin ze het
onderwerp duurzaamheid alleen via het bieden van inspiratie voor het individu zullen
agenderen en niet in het maatschappelijk debat. Het HV geeft hiermee aan dat ze hun stem
wat betreft dit onderwerp niet laat horen in het maatschappelijk debat. Daarbij komt dat het
humanisme ook geen eigen politieke partij heeft die deze stem zou kunnen
vertegenwoordigen in de maatschappij.
Het humanisme heeft wel een eigen omroep, omroep HUMAN, dat 63.000 leden telt,

maar dit is vergeleken met andere omroepen erg klein (omroep MAX telt plusminus 400.000
leden, de EO 440.788 en BNN 747.927). Daarbij liggen de kijkcijfers van tv programma’s
van HUMAN ver beneden de kijkcijfers van tv programma’s van bijvoorbeeld RTL en SBS
6. Het humanisme heeft via HUMAN een spreekbuis, maar de vraag is of deze stem wel echt
het grotere publiek bereikt.

Wat bovenstaande laat zien, is dat de humanistische levensbeschouwing niet zo breed
vertegenwoordigd lijkt te zijn in de samenleving. Dit zegt nog niet direct iets over de

maatschappelijke betrokkenheid van humanisten, maar roept wel de vraag op over de
reikwijdte van de humanistische levensbeschouwing in de maatschappij. Humanisten zouden
vanuit hun humanistisch perspectief inspiratie kunnen bieden in tijden van ecologische
crisissen, maar het is de vraag of deze inspiratie wel bij het grote publiek terecht komt. De
vraag die open blijft is wat de minimale reikwijdte van het humanisme voor effect heeft op
het behoud van het humanisme. De vraag waar deze scriptie mee eindigt is of het behoud van
het humanisme in tijden van ecologische crisissen, naast het transformeren van de ethiek en
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mens- en wereldbeeld, niet ook afhangt van de mate van bekendheid in de samenleving van
het humanisme als inspiratie volle levensbeschouwing.

5.4 Conclusie hoofdstuk 5
In dit hoofdstuk is de vraag gesteld of de betrokkenheid van humanisten in het
maatschappelijke debat nog een voorwaarde is voor het behoud en de levensvatbaarheid van

het humanisme. Hierbij is het de vraag of humanisten voor het behoud van het humanisme
naar buiten dienen te treden in het maatschappelijke debat.
Vanuit het humanisme kunnen er waardevolle perspectieven geboden worden voor
mens- en wereldbeelden die de relatie tussen mens en natuur centraal plaatsen, waarbij er
inspiratie en ideeën zijn voor duurzame vormen van politiek- en economie voering. Hierbij
hebben de verschillende humanistische denkers laten zien dat er ideeën zijn voor een andere
invulling van de politiek en economie als the politics of swarming, het parlement der dingen,
the donut economy en the economy of the common good. Deze ideeën hebben als

overeenkomst dat de relatie tussen de mens en de natuur centraal komt te staan in het
politieke en economische domein, waarbij mensen als niet-mensen een stem krijgen en
meegenomen worden in politieke en economische besluitvormingsprocessen.
Via humanisten zouden deze inspiratiebronnen, waar bovenstaande ideeën pas een
begin zijn, verder uitgewerkt kunnen worden en in het maatschappelijke debat ingebracht
kunnen worden. De menging van humanisten in het publieke domein zou bij kunnen dragen
aan het behoud van het humanisme.
Echter is het de vraag of humanisten deze inspiratie voldoende uitdragen in de
maatschappij, en of het uitdragen van de humanistische visie en inspiratie een voorwaarde is
voor het behoud van het humanisme als waardevolle levensbeschouwing in tijden van
ecologische crisissen. Deze vragen blijven in deze scriptie nog onbeantwoord, maar worden
wel al aangestipt omdat het in deze scriptie als mogelijkheid wordt gezien dat het naar buiten
treden van humanisten in het maatschappelijk debat een voorwaarde zou kunnen zijn voor
behoud van het humanisme.
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Hoofdstuk 6: Conclusie en discussie
6.1 Conclusies
In deze scriptie is de volgende hoofdvraag onderzocht:
Welke gedachten hebben humanistische en andere filosofen over het spanningsveld tussen
ecologie en humanisme en wat zijn de voornaamste voorwaarden voor behoud van het
humanisme als waardevolle levensbeschouwing in tijden van ecologische crisissen?
In dit hoofdstuk zullen de belangrijkste conclusies uit dit onderzoek besproken
worden. Voor een duidelijke beantwoording van de hoofdvraag zal deze in tweeën gesplitst
worden. In het eerste deel zullen de conclusies over het spanningsveld tussen ecologie en
humanisme beschreven worden. In het tweede deel zullen de belangrijkste conclusies gedeeld
worden over de vraag wat de voornaamste voorwaarden zijn voor behoud van het humanisme
als waardevolle levensbeschouwing in tijden van ecologische crisissen. Tot slot zal er
aandacht besteed worden aan de vragen die open zijn gebleven, of nieuw gerezen zijn uit
deze scriptie.

6.1.1 Welke gedachten hebben humanistische en andere filosofen over het
spanningsveld tussen ecologie en humanisme- de belangrijkste conclusies
Betreft het spanningsveld tussen ecologie en humanisme, zijn er hoofdzakelijk drie
conclusies te onderscheiden. De belangrijkste conclusie over het spanningsveld tussen
ecologie en humanisme, is dat het humanisme filosofieën en ideeën vorm geeft, aanhangt en
voorschrijft, die een scheiding tussen de mens en de natuur creëren. Het humanisme is een
levensbeschouwing die de individuele en rationele mens centraal plaatst en hiermee los is
gekomen van verbindingen met de natuur en niet-menselijk leven. Ervaringen uit-,
gevoeligheid voor- en gerichtheid op verbinding met de natuur zijn door de instrumenteelrationele focus van veel humanisten uit het oog geraakt. Deze scheiding tussen de mens en de
natuur, en het centraal plaatsen van enkel de mens, wordt heden ten dage gelinkt aan het
ontstaan en verder ontwikkelen van de ecologische crisissen. Dit raakt aan de vraag of
mensen, waaronder ikzelf, zich op den duur willen laten inspireren door een
levensbeschouwing die nauw verbonden is met het ontstaan van deze crisissen.
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Een tweede conclusie is dat er een ontwikkeling gaande is binnen het humanisme,
waarbij de relatie tussen het humanisme en ecologie bevraagd en onderzocht wordt. Deze
ontwikkeling is voornamelijk in de afgelopen vijf jaar in een stroomversnelling gekomen,
waarbij mogelijk voorbeeldfiguren als Greta Thunberg en activistische groeperingen als
Extinction Rebellion en Fridays for Futures de ecologische crisissen extra onder de aandacht
hebben gebracht bij de humanistische denkers.
De geconstateerde stroomversnelling is gebaseerd op de opkomst van humanistische
literatuur over het onderwerp ecologie, waarbij de onderzochte bronnen in deze scriptie
grotendeels komen uit de periode vanaf 2016. Dit laat zien dat humanisten meer oog krijgen
voor ecologie en duurzaamheid. Deze bevinding heeft het idee genuanceerd dat humanisten
nauwelijks aandacht hebben voor ecologie en dat er wel degelijk groeiende aandacht is voor
dit thema.

De vraag naar de gedachten over het spanningsveld tussen ecologie en humanisme is
uitgelopen in de vraag naar het behoud of de eindigheid van het humanisme in tijden van
ecologische crisissen. Hoe dienen humanisten om te gaan met het spanningsveld tussen

ecologie en humanisme in tijden van ecologische crisissen?

6.1.2 Wat zijn de voornaamste voorwaarden voor behoud van het humanisme
als waardevolle levensbeschouwing in tijden van ecologische crisissen?
In dit deel van de conclusie zal er verder ingegaan worden op wat de voornaamste
voorwaarden zijn voor het behoud van het humanisme als waardevolle levensbeschouwing in
tijden van ecologische crisissen. Er zal eerst een overkoepelende conclusie gedeeld worden,
waaruit conclusies over de voorwaarde voor het behoud van het humanisme zullen volgen.

De belangrijkste conclusie uit deze scriptie is dat humanisten al het leven centraal zouden
moeten plaatsen, in plaats van enkel de mens. Dit zou het begin kunnen zijn van een
antwoord vanuit humanistisch perspectief, op de vragen die samenhangen met de ecologische
crisissen. Deze conclusie is ontstaan uit de vraag of er vanuit de humanistische
levensbeschouwing antwoorden geboden kunnen worden op existentiële vragen die de
crisissen oproepen. Uit de scriptie is naar voren gekomen dat er vanuit humanistisch
perspectief inspiratie en mogelijke antwoorden geboden kunnen worden. Echter zullen
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humanisten hiervoor kritisch moeten reflecteren op de relatie tussen hun humanisme en
ecologie, en hierbij elementen van hun humanisme moeten herzien.
Uit deze overkoepelende conclusie is naar voren gekomen dat de humanistische
denkers en schrijvers nieuwe verbindingen tussen het humanisme en ecologie zien als
voornaamste voorwaarde voor behoud van het humanisme als waardevolle
levensbeschouwing in tijden van ecologische crisissen. Voor het creëren van deze nieuwe
verbindingen zijn er uit de ideeën van de humanistische denkers en schrijvers een viertal
voorwaarden gedestilleerd. De voorwaarden zullen één voor één kort benoemd worden. Tot
slot zal er geëindigd worden met een laatste mogelijke voorwaarde, los van het creëren van
nieuwe verbindingen tussen het humanisme en ecologie, voor behoud van het humanisme.

Voorwaarden
1) De eerste conclusie voor de voorwaarde voor nieuwe verbindingen hangt samen
met het humanistische mens- en wereldbeeld. Nieuwe verbindingen tussen het humanisme en
ecologie beginnen in het onderliggende mens-en wereldbeeld dat het humanisme uitdraagt.
Dit mens- en wereldbeeld is nu nog erg mensgericht. De alternatieve mens- en wereldbeelden

van Latour (2017) en Manschot (2016) brengen het perspectief in van de aarde als actor en de
mens als onderdeel van een groter geheel. Hierbij brengen zij een perspectief in waarbij de
mens inherent verbonden is met al het leven. Deze alternatieve mens- en wereldbeelden
hebben gevolgen voor de relatie tussen het humanisme en ecologie, omdat het de focus
verschuift van de unieke rol van de mens, naar de inherente connectie tussen de mens en zijn
omgeving, wat een basis kan vormen voor een andere omgang met deze omgeving. De
alternatieve mens- en wereldbeelden van Latour en Manschot bieden mij, en mogelijk andere
humanisten, inspiratie om mijn humanistische mens- en wereldbeeld te verrijken en/of te

transformeren naar een wereldbeeld gebaseerd op de inherente connectie tussen mijzelf en de
wereld. Hun visies vormen een basis voor een goede relatie tot de natuur en ecologie, wat
inhoudt dat de relatie tussen mens en natuur gebaseerd is op respect, inlevingsvermogen,
gevoeligheid, verbondenheid en intrinsieke waarde van menselijk en niet-menselijk leven.
2) De tweede voorwaarde voor nieuwe verbindingen tussen ecologie en humanisme
die ter sprake is gekomen in deze scriptie, is de transformatie van de humanistische ethiek.
Binnen het humanisme zijn er een aantal kernwaardes die de basis vormen van waar men
vanuit humanistisch perspectief voor staat, en die richtinggevers zijn voor hoe men kan

handelen. Uit deze scriptie is gebleken dat het includeren van ecologie en duurzaamheid in de
humanistische ethiek een voorwaarde vormt voor nieuwe verbindingen tussen het humanisme
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en ecologie. Hierbij zou het voornamelijk gaan om het uitdiepen, herzien en verrijken van de
reeds centrale waarden binnen het humanisme, eerder dan het toevoegen van nieuwe
waarden. Waarden als uniciteit, autonomie en waardigheid zouden zo ingevuld en
uitgedragen kunnen worden dat ze niet enkel over de mens gaan, maar toegekend worden aan
al het leven. Door niet-menselijk leven te includeren in de menselijke ethiek, krijgt het een
waarde en een stem en kan de omgang met de natuur ook afgewogen worden langs de meetlat
van de ethiek. Het transformeren van de humanistische ethiek door humanisten wordt als één
van de voornaamste voorwaarde gezien voor het behoud van het humanisme in tijden van
ecologische crisissen, omdat de ethiek een centrale vormgever is van de relatie tussen de
mens en de natuur.
3) De derde voornaamste voorwaarde die in deze scriptie besproken is, betreft de plek
van transcendentie binnen het humanisme. Voortbouwend op de ideeën van Alma (2016),
Davidson (2020) en Connoly (2017) wordt transcendentie gezien als dé humanistische
motivatie om verbinding te maken met ecologie en niet-menselijk leven. Transcendentie is
een onderwerp dat binnen het humanisme ingebed is, maar afhankelijk van de stroming
binnen het humanisme een centrale of minimale plek inneemt. Alma (2016), Davidson (2020)

en Connoly (2017) pleiten ervoor om transcendentie als kernthema te maken van het
humanisme, omdat vanuit hier nieuwe verbindingen met ecologie kunnen ontstaan. Het geven
van betekenis en het ontlenen van zin aan dat wat ons overstijgt en overleeft, motiveert ook
om zorg te dragen voor dat wat ons overleeft. Transcendentie is daarmee de voornaamste
mogelijkheid tot een nieuwe verbinding met de natuur, omdat het al een humanistisch thema
is dat in een radicalere vorm kan motiveren om zorg te dragen voor de wereld die na ons
komt.
4) Een vierde voorwaarde voor nieuwe verbindingen tussen het humanisme en

ecologie betreft de aandacht voor gevoeligheid en resonantie. Gevoeligheid en resonantie zijn
ingebracht als thema’s omdat ze enerzijds de instrumentele rationaliteit binnen het
humanisme kunnen verrijken door andere vormen van kennis, als de ervaring en intuïtie, in te
brengen. Anderzijds zijn ze ingebracht omdat aandacht van humanisten voor resonantie,
gevoeligheid en emoties een transformatieve kracht hebben volgens Nowak (2020) en Burke
(in Nowak, 2020). Manschot’s (2016) inbreng voor een verrijking van het humanistische
mensbeeld sluit hierop aan, waarbij het toevoegt dat juist positieve emoties een
transformatieve kracht bezitten die het humanistische mens- en wereldbeeld kunnen

verrijken.
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Aandacht voor emoties maakt ruimte voor nieuwe betekenissen en kan oproepen om
te handelen, en politieke en ethische keuzes te maken (Nowak, 2020). Het ruimte maken voor
nieuwe betekenissen en het inzetten van elementen die een transformatieve kracht hebben,
kunnen waardevol zijn voor mij en andere humanisten in een proces waarin men zoekt naar
een betekenisvolle invulling van hun humanisme in tijden van ecologische crisissen.

Binnen de bovenstaande voorwaarden zijn ook alternatieve visies ingebracht, die mij in de
zoektocht naar mijn humanisme hebben kunnen inspireren. Hierbij hebben de besproken
mens- en wereldbeelden, ideeën over een andere invulling van de ethiek en het aandacht
besteden aan gevoeligheid, resonantie en transcendentie mij geïnspireerd voor de
ontwikkeling van mijn humanisme, waarbinnen ecologie en de natuur meer centraal komen te
staan.
Een laatste conclusie uit deze scriptie betreft de zichtbaarheid van humanisten in het
maatschappelijk debat. In hoofdstuk 5 is er besproken dat er vanuit humanistisch perspectief
inspiratie te bieden valt op politiek en economisch voor het publieke debat. Hierbij zijn er

ideeën in gebracht voor meer duurzame en ecologisch gerichte vormen van politiek en
economie. Echter kan er ook geconcludeerd worden dat humanisten hun ideeën en inspiratie
onvoldoende zichtbaar weten te maken in het maatschappelijke debat. De vraag die hieruit is
gevolgd is in hoeverre is het nodig om de humanistische visies zichtbaar te maken in het
maatschappelijke debat voor het behoud van het humanisme als waardevolle
levensbeschouwing in tijden van ecologische crisissen? Is het voldoende om het humanisme
te transformeren naar een ecologisch en levens gerichte levensbeschouwing, of dienen
humanisten deze visie ook actief de wereld in te brengen en te verspreiden?

In bovenstaande is antwoord gegeven op de vraag welke gedachten er zijn over het
spanningsveld tussen ecologie en humanisme en wat de voornaamste voorwaarden zijn voor
behoud van het humanisme als waardevolle levensbeschouwing in tijden van ecologische
crisissen. Uit de conclusies van deze scripties zijn meerdere vragen gerezen. Deze zullen in
de discussie die volgt verder besproken worden.
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6.2 Discussie
In deze discussie zal er eerst besproken worden welke vragen er gerezen zijn uit deze scriptie
en welke aanbevelingen en vragen voor vervolgonderzoek hieruit reizen. Vervolgens zal er
aandacht besteed worden aan reflectie over het onderzoeksproces en de punten van discussie
die hieruit zijn ontstaan.

6.2.1 Nieuwe vragen en mogelijkheden voor vervolgonderzoek
Uit dit onderzoek zijn nieuwe- en nog onbeantwoorde vragen ontstaan. In deze paragraaf
zullen de drie voornaamste vragen besproken en kort toegelicht worden.
De eerste en voornaamste vraag die ontstaan is uit deze scriptie is in hoofdstuk 5 al
gedeeltelijk gesteld, maar dient ook hier kort besproken te worden. Deze vraag betreft de
zichtbaarheid van het humanisme in de maatschappij. Zou het voor het voortbestaan van het
humanisme in tijden van ecologische crisissen niet ook nodig zijn om duurzame
inspiratiebronnen, vanuit humanistisch perspectief, actief te agenderen in de maatschappij?

En wie of wat zou deze stem kunnen vertegenwoordigen en luider laten klinken; is er ‘een
humanist des vaderlands’ nodig die deze stem kan vertolken? Een mogelijke vraag voor
vervolgonderzoek zou kunnen zijn: in hoeverre hangt het behoud van het humanisme als
waardevolle levensbeschouwing in tijden van ecologische crisissen samen met de
zichtbaarheid van het humanisme in het maatschappelijke debat?
Een tweede vraag die ik zou willen bespreken hangt samen met het transformeren van
de humanistische ethiek. Uit deze scriptie is gebleken dat de verschillende denkers bijna
allemaal pleiten voor een herziening of verruiming van de humanistische ethiek. Echter

blijven de ideeën hierover erg theoretisch. In de literatuur wordt er aandacht besteed aan
welke waarden er herzien moeten worden en wat ze dienen te includeren, maar er wordt
nauwelijks gesproken over welke stappen er nodig zijn om waarden daadwerkelijk te herzien.
Zoals besproken in bovenstaande vraag is het doel van filosofie niet om na te denken over de
implementatie van een herziene ethiek. Echter blijft de vraag open wie deze implementatie
wel vorm kan geven in de praktijk. Is het aan mij en andere humanisten om die plek op te
vullen? Een vraag die hiermee samenhangt en die kan dienen als vraag voor
vervolgonderzoek zou kunnen zijn: In hoeverre zijn er mogelijkheden voor een herziene

duurzame humanistische ethiek en wat is er nodig om deze te implementeren in de praktijk?
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Een laatste vraag is een wat persoonlijkere vraag. In deze scriptie zijn de voorwaarden
voor het behoud van het humanisme onderzocht, waaruit gebleken is dat het humanisme een
transformatie moet ondergaan. Dit thema is voornamelijk filosofisch benaderd: er zijn diverse
ideeën van humanistische filosofen besproken, vergeleken en samengevoegd, om antwoord te
krijgen op de hoofdvraag in deze scriptie. Echter is het humanisme niet enkel een filosofie.
Als Master student heb ik mij de afgelopen zes jaar verdiept en verbonden met de
humanistische filosofie en levensbeschouwing, en tegelijkertijd heb ik mij steeds verhouden
tot de praktijk door bijvoorbeeld stage te lopen in de geestelijke verzorging en deel te nemen
in protesten tegen klimaatverandering. Zoals eerder beschreven is hier voor mij een
spanningsveld ontstaan: de filosofieën en de levensbeschouwelijke inspiratie zijn belangrijk
voor de vormgeving van mijn visie op de wereld, zoals bepleit is in deze scriptie. Maar deze
staan niet altijd in directe verbinding met de praktijk. Er wordt een appèl op mij gedaan om
anders te leven dan ik nu doe, waarbij de filosofieën zoals beschreven in deze scriptie
inspiratie hebben geboden, maar hierbij weinig concrete handelingsalternatieven in hebben
gebracht. Dit spanningsveld tussen enerzijds de filosofische basis van mijn
levensbeschouwing en anderzijds het appèl uit de wereld, is een belangrijke aanleiding tot dit

onderzoek geweest. De eerste stappen voor een verbinding tussen de filosofische ideeën en
de praktijk zijn in deze scriptie gezet, maar kunnen nog verder onderzocht worden. Deze
scriptie kan de basis vormen voor vervolgonderzoek naar de praktische toepassing of de
verbinding tussen de humanistische filosofieën en de praktijk.

6.2.2 Reflectie en discussiepunten betreft het onderzoeksproces
Het proces van onderzoek doen vraagt om reflectie en een kritische blik op het
onderzoeksproces. In deze paragraaf zal een kritische reflectie gegeven worden op het

onderzoeksproces.
Uit het vooronderzoek bleek dat ecologie minimale aandacht krijgt van humanisten.
Het vooronderzoek leek er op te wijzen dat er wel ideeën over humanisme en ecologie waren,
maar dat de stromingen die dit aankaarten minimaal vertegenwoordigd waren in het
mainstream humanisme. In eerste instantie leken organisaties als het Humanistisch Verbond
en de Universiteit voor Humanistiek weinig aandacht te besteden aan het thema ecologie.
Echter is uit deze scriptie gebleken dat zowel het Humanistisch Verbond, als de Universiteit
voor humanistiek momenteel veel actiever zijn in het onderzoeken en centraal stellen van

ecologie: er loopt vanuit het HV een onderzoek naar de relatie tussen ecologie en humanisme

82

door Socrates hoogleraar Marc Davidson. En ook is er vanuit het HV onlangs een advies
geschreven betreft ecologie, voor in de algemene leden vergadering. Vanuit de (nieuwe)
werkgroep duurzaamheid op de Universiteit voor Humanistiek wordt er momenteel een
nieuw strategisch plan geschreven, waarbij er een vertaling gemaakt wordt van ideeën naar
concrete doelstellingen op het vlak van bedrijfsvoering, onderwijs en onderzoek en er is een
boek in ontwikkeling over het thema ecologie door de docenten van de Universiteit voor
Humanistiek. Het gaat hier om voormalig hoogleraar en rector Hans Alma, Universitair
hoofddocent Caroline Suransky en UD Fernando Suàrez-Müller.
Waar ik vertrok vanuit het idee dat ecologie nauwelijks een plek heeft binnen het
humanisme, heb ik mijn idee aan moeten passen naar dat het thema ecologie in volle
ontwikkeling is (wat ook één van de conclusies is geworden). Deze ontdekkingen hebben
invloed gehad op de ontwikkeling van deze scriptie. Dit roept twee vragen ter discussie op.
De eerste gaat over de vraag of ik in deze scriptie niet te stellig kritiek op het humanisme heb
gegeven, terwijl dat waar ik kritiek op heb geuit momenteel in volle ontwikkeling is. Het
tweede punt betreft de ambitie om een zo uitgebreid mogelijk overzicht te schetsen van het
veld van ideeën van humanistische denkers en schrijvers over het humanisme en ecologie.

Door de uiteindelijke veelheid aan perspectieven heeft niet elk idee de aandacht kunnen
krijgen die ik het in eerste instantie wilde geven.
Dit heeft ook mogelijk invloed gehad op de betrouwbaarheid van het onderzoek. De
wetenschappelijkheid van dit onderzoek is goed vast te stellen; alle bronnen zijn
wetenschappelijk en de overgrote meerderheid is gepubliceerd. Echter valt het combineren
van bronnen en bevindingen ook onder de betrouwbaarheid. Gezien de breedte van dit
onderzoek is er niet genoeg ruimte geweest om de complexiteit van de verschillende
perspectieven volledig over te brengen. Zo zijn bijvoorbeeld de filosofische ideeën van

Latour en Manschot niet in zijn volledigheid weergegeven. De belangrijkste elementen voor
dit onderzoek zijn weergegeven in dit onderzoek, maar beide denkers hebben nog veel meer
in te brengen in het debat. Ook zijn denkers als Peter Sloterdijk en Harry Kunneman
minimaal aan bod gekomen. Retro-perspectief hebben zij nog veel meer toe te voegen aan het
debat dan naar voren is gekomen in deze scriptie. Mogelijk heeft de reductie van de ideeën
geleid tot een afname in nuance en in mogelijk te grote conclusies, gebaseerd op te kleine
verschillen.
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8. Bijlagen
8.1 Bijlage 1
In deze bijlage zullen de vier kenmerken van het humanisme volgens Bullock (1985)
toegelicht worden en zullen de drie overige betekenissen van het humanisme volgens Derkx
(1998) kort beschreven.

8.1.1 Vier kenmerken van het humanisme volgens Bullock (1985)
Binnen deze traditie onderscheidt Bullock (1985) vier kenmerken die bij de verschillende
visies op het humanisme terug lijken te komen. Deze vier kenmerken zijn 1) dat het
humanisme zich richt op de mens en daarbij de ervaring van de mens als uitgangspunt neemt.
2) dat het humanisme menselijke waardigheid als basiswaarde stelt, waarbij de mens
vaardigheden beheerst die hem onderscheiden van ander leven, zoals; taal, cultuur,
verbeelding en de rede waarmee hij zichzelf kan observeren. 3) de mens is gesitueerd in een

historische, sociale en individuele context die de situatie bepalen. 4) de rede heeft binnen het
humanisme een speciale plek; sommige stromingen stellen de rede centraal, terwijl andere
stromingen de rede juist als controversieel zien (Bullock, 1985, p.155-156).

8.1.2 Drie betekenissen van het humanisme volgens Derkx (1988)
Moreel humanisme: Hij heeft teruggekeken in de ontwikkeling van het gebruik van
het woord humanisme om te begrijpen welke verschillende vormen van humanisme er zijn.
De eerste betekenis is het humanisme als moreel humanisme. Dit is de oudste vorm waarin

het woord wordt gebruikt in Nederland, voor het eerst gebruikt in 1847 in De Gids (Derkx,
1998). Het moreel humanisme betekent “‘liefde voor de mensheid als geheel' of 'besef van
verbondenheid met alle mensen’” (Derkx, 1998, p.20). Het moreel humanisme heeft een
focus op de samenleving en het streven deze zo te humaniseren dat ieder mens tot zijn recht
kan komen.
Renaissance- humanisme: De tweede betekenis die Derkx (1998) onderscheidt is het
Renaissance- humanisme. Dit is het humanisme dat terug kijkt in zijn Oud Griekse en
Romeinse bronnen en hieruit put.

Pedagogisch en esthetisch humanisme De derde betekenis is het pedagogisch en
esthetisch humanisme wat als doel heeft om ‘de hogere mensheid’ te vormen.
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8.2 Bijlage 2 De vier hoofdstromen en de substromen binnen het
humanisme
8.2.1De vier hoofdstromen
Zoals benoemd bij de kernbegrippen zijn er binnen het humanisme als levensbeschouwing
vier verschillende hoofdstromingen te herkennen: het pluralistisch humanisme, seculier
humanisme, religieus humanisme en het sociaal kritisch humanisme (Gasenbeek &

Winkelaar, 2007). In deze scriptie worden het pluralistisch humanisme en het seculier
humanisme gezien als de hoofdstromen. Echter zijn er ook tal van kleinere stromingen te
onderscheiden volgens Bolsenbroek (2008). De meeste van deze kleinere stromingen zijn een
reactie op de vier grotere stromingen. Later in deze scriptie zullen sommige van deze
stromingen nog ter sprake komen, omdat de meeste humanisme kritiek over de verhouding
tussen ecologie en humanisme komt uit deze kleinere stromingen. In onderstaande paragraaf
zullen de vier grotere stromingen toegelicht worden zodat er een beter beeld kan ontstaan
over de verschillen en overeenkomsten binnen de stromingen. Hiermee wordt de basis

geschetst van wat er verstaan wordt onder het humanisme, wat later in de scriptie kritisch
onderzocht wordt.

Pluralistisch/Pluriform humanisme
Het pluralistisch humanisme, of door Gasenbeek & Winkelaar (2007) het pluriform
humanisme genoemd, kenmerkt zich door zijn grote verdraagzaamheid en openheid naar
andere opvattingen en het aangaan van de dialoog met deze andere opvattingen (Gasenbeek
& Winkelaar, 2007). De pluriformiteit aan opvattingen wordt juist als waardevol gezien.
Hierbij is menselijke waardigheid erg belangrijk. Het pluriform humanisme kenmerkt zich
ook doordat het aandacht besteedt aan dat de menselijke intelligentie niet meer gezien kan
worden als “het ultieme uitgangspunt van waaruit alleen en uitsluitend de wereld begrepen
kan worden en verklaard” (Gasenbeek & Winkelaar, 2007, p.124). Aandacht voor de
emotionele vermogens is dan ook meer in de aandacht. Tot slot is er veel aandacht voor
zaken als sociaal economische rechtvaardigheid, menswaardig asielbeleid en menswaardig
zorgstelsel, de euthanasieregeling, pluriform openbaar onderwijs en de scheiding van kerk en
staat (Bolsenbroek, 2008).
Het pluralistisch/pluriform humanisme wordt voornamelijk vertegenwoordigd door
het Humanistisch Verbond en heeft ook veel raakvlakken met het humanisme zoals
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omschreven door Van Praag. Deze stroming van het humanisme kan gezien worden als de
hoofdstroom binnen het Nederlands humanisme.

Seculier humanisme
Het seculier humanisme is een stroming die uitgesproken tegen (bepaalde elementen van)
godsdienst is (Gasenbeek & Winkelaar, 2007). Iedere vorm van transcendentalisme wordt
door hen afgewezen en zelfs verafschuwd.
Het seculier humanisme stelt, net als het pluriform humanisme, dat het humanisme in
staat is tot het ontwikkelen van een ethiek. Deze ethiek is objectief, gebaseerd op de ratio en
de menselijke ervaring en is beschikbaar voor ieder mens die ervoor open staat bepaalde
waarden te onderzoeken. Ze willen een ‘planetaire ethiek’ ontwikkelen, waarbij
wetenschappelijk onderzoek de basis kan vormen voor de visies over de mens en de wereld.
De seculier humanisten zijn rationalistisch ingesteld en hebben een wetenschappelijk en
naturalistisch wereldbeeld. De waarden die zij centraal stellen zijn vrijheid, autonomie,
solidariteit, gelijkheid en gelijkwaardigheid, menselijke waardigheid en verantwoordelijkheid
(Gasenbeek & Winkelaar, 2007, p.125). Hierbij staat vrijheid van religie en vrijheid van

politieke en sociale controle centraal. Er wordt hierbij veel belang gehecht aan het
individualisme, waarbij emancipatie van het individu een belangrijk doel is.

Religieus humanisme
Het religieus humanisme stelt de ervaring centraal en ziet in ervaringen die “de
vanzelfsprekendheden van het eigen bestaan overschieten” een bepaalde transcendentie die
raakvlakken heeft met religieuze ervaringen (Gasenbeek & Winkelaar, 2007, p.126). Van
Praag, die geschreven heeft over het religieus humanisme en er volgens sommige zelf ook

één was, ziet een onderscheid tussen religie en godsdienst. Volgens hem is er door de
opkomst van het humanisme een principieel onderscheid gemaakt tussen godsdienst en
religie, waarbij religie gaat om de menselijke beleving zonder een God of een openbaring
(Van Praag, 1981). Het is de beleving van het subject waar de religiositeit volgens Van Praag
mee raakt.
In deze ervaringen treedt er vaak zoiets op als een wegvallen van het ik-besef en
ontstaat er een gevoel van deel zijn van het ‘andere’ (Van Praag, 1981). Ervaringen van deel
zijn en deelnemen aan het grotere geheel zijn volgens Van Praag een grote inspiratiebron

voor aandacht voor de eigen ontwikkeling, betrokkenheid bij de natuur en sociale
betrokkenheid (Van Praag, 1981).
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Anders dan de seculier humanisten, zien de religieus humanisten de wetenschap niet
als ultieme bron voor antwoorden op levensbeschouwelijke vragen en zingeving kwesties. Zij
zien de wetenschap als bron naast kunst, filosofie en andere religies. Volgens de religieus
humanisten kunnen voelen, denken, religiositeit en intellectualiteit elkaar juist aanvullen
(Bolsenbroek, 2008).

Sociaal kritisch humanisme
De sociaal kritisch humanisten zijn erg sociaal en politiek geëngageerd. Het sociaal kritisch
humanisme kenmerkt zich door een radicaal democratische oriëntatie die zich kritisch opstelt
tegenover grote wereld vragen rondom rechtvaardigheid en duurzaamheid (Bolsenbroek,
2008). Ze zien het als taak om het denken en het doen met elkaar te verbinden en vinden
zichtbaarheid en betrokkenheid van groot belang (Gasenbeek & Winkelaar, 2007). Deze
stroming is dan ook erg maatschappijkritisch en zien het ook als taak om zelf kritisch te
blijven en bewust te zijn van de eigen historische en culturele gesitueerdheid.
Het kritisch humanisme richt zich op het praktisch omzetten van humane waarden in
een specifieke context. In andere woorden is het kritisch humanisme “een zoektocht naar
inspirerende antwoorden op context specifieke productie- en beheersvragen en daarmee
verbonden met morele dilemma’s en zingevingsvragen in het overgangsgebied tussen
systeem en leefwereld” (Kunneman, 2005, p.211). Hierbij is het waarde georiënteerd, waarbij
gelijkwaardigheid, mensenliefde, opvoeding, individuele ontwikkeling, politieke
emancipatie, maatschappelijke rechtvaardigheid, kritische argumentatie en dialoog centraal
staan (Bolsenbroek, 2008, p.67). Het individu, het maatschappelijke, het systeem en de
wereld als ecologisch systeem zijn allen van centrale waarde (Kunneman, 2005).

In de bovenstaande stromingen is een gemeenschappelijke kern te herkennen. Bij alle
stromingen zijn menselijke waardigheid, vrijheid, autonomie, gelijkheid en
verantwoordelijkheid belangrijke waarden. Daarnaast wordt de uniciteit van elk individu
erkent en vormen humanisering en zingeving de basis waarnaar veel aandacht naar uit gaat.
Het vertrekpunt is de menselijke ervaring en hoewel de verschillende stromingen andere
ideeën hebben over een ‘iets wat de mens overstijgt’, zijn ze het allen met elkaar eens dat er
niet zoiets is als een God die beschikt over de mens. Dit maakt ook dat de mens zelf op
onderzoek uit moet gaan om te ondervinden wat het goede is om te doen en hierbij zijn eigen

morele en ethische kaders moet vormen.
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8.2.2 Kleinere stromingen binnen het humanisme
De stromingen die Bolsenbroek (2008) onderscheidt zijn het seculier naturalistisch
humanisme dat vertegenwoordigd wordt door het Nederlandse Center for Inquiry en het
Amerikaanse Counsel for Secular Humanism, de existentieel spiritueel humanisten
vertegenwoordigd door Brouwer (1994), & Jorna (2003,2005), het filosofisch humanisme
vertegenwoordigd door Achterberg (1992) & Wissenburg, (2005), de Vrijdenkers (Blom,
2006), de sociaal kritische stroming van Kunneman (2005) het sociaal humanisme van
Houten (2004), het moreel humanisme van Derkx (2010, 2011) en het spiritueel humanisme
van Ijssel (2007). De verschillende stromingen vormen geen homogeen geheel en ze zijn ook
niet evenredig vertegenwoordigd (Bolsenbroek, 2008).

8.3 Bijlage 3
In deze bijlage staat de extra uitleg beschreven over de vier verschillende houdingen tot
ecologie volgens Oelberg (2002). In het tweede deel van deze bijlage is een schema
opgenomen dat inzicht geeft op de indeling van de verschillende humanistische denkers in de
verschillende categorieën.

8.3.1De vier houdingen tot ecologie
Pure Naturalistic Humanism
Het puur naturalistisch humanisme is gefocust op de mens. Volgens Oelberg (2002) is het
elitair en enkel gericht op het belang van de mens. De waarde van de natuur hangt hierbij af
van de waarde die de natuur heeft voor de mens en of de mens profijt kan hebben aan de
natuur of niet.

Ethical Naturalistic Humanism
Het ethisch naturalistisch humanisme komt voort uit de focus van het humanisme op ethisch
en moreel juist handelen waarbij de morele waarden in de ervaring van de mens zelf liggen,
of zoals het 2e Manifest beschrijft: “that ‘moral values derive their source from human
experience’ and that ‘ethics is autonomous and situational’”(Kurz & Wilson,1973, p.4).
Vanuit deze houding is de natuur vooral iets waar we ons ethisch toe moeten verhouden,
omdat dit voor de mens zelf ook het beste is. De ethiek en de moraal dient zich ook bezig te
houden met de relatie tussen mens en natuur (Oelberg, 2002). Een voorbeeld hiervan is dat
planten, dieren en land rechten zouden moeten hebben, net als mensen dat hebben. Volgens
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Aldo Leopold betekent dit dat “there are obligations to land over and above those dictated by
self interest’ obligations grounded in the recognition that humans and other components of
nature are ecological equals.”(Leopold, 1940 in Oelberg, 2002, p.298). Mens en natuur zijn
in deze houding vanuit ethisch en moreel oogpunt gelijke.

Ecological Naturalistic Humanism
De derde benadering gaat een stap verder dan de ethische houding ten opzichte van de natuur.
Vanuit dit perspectief worden de mens en de natuur gezien als intrinsiek verbonden met
elkaar: “the human response to nature has to go beyond human need and interest, for the
need and interest of humans and nature are intrinsically intertwined to such an extent that
they cannot be separated.” (Oelberg, 2002, p.299). De mens is onderdeel van het ecologische
geheel, wat betekent dat acties van de mens gevolg hebben voor zowel de natuur als voor
zichzelf. Het gaat hierbij om onderlinge afhankelijkheid, wat maakt dat de houding van de
mens respectvol en beschermend moet zijn naar zijn omgeving; “because it is so interwoven
with everything else that no one species or atom can be isolated; thus the continued existence
not only of humankind, but of all life, depends on preserving anything.” (Oelberg, 2002,

p.300).

Reverential Ecological Humanism
Het reverential ecologisch humanisme, of vrij vertaald, het eerbiedig ecologisch humanisme
verbindt het ethische en het ecologische en gaat hierin een stap verder. Het gaat bij deze
houding om een gevoeligheid voor het hele leven volgens Norman Cousins: “It is a sense of
the whole, a capacity for wonder, a respect for the intricate universe of individual life. It is
the supreme awareness of awareness itself.” (In Oelberg, 2002, p.300). De aandacht gaat uit

naar de verwondering over het leven en het deel zijn van de wereld. Volgens Wilson (1999)
is er zelfs een bepaalde diepere relatie tussen mens en natuur, biophilia genoemd, dit is het
idee van een onderbewust verwantschap tussen al het leven van waaruit de mens niet anders
kan dan ethisch om te gaan met de natuur, omdat wij zelf de natuur ook zijn (Oelberg, 2002,
p.301). Of zoals Albert Schweitzer zegt: “a man is ethical only when life, as such, is sacred
to him, that of plants and animals as well as that of his fellow men” (in Oelberg, 2002,
p.300).
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8.3.2 Schema indeling op basis van het model van Oelberg (2002)

Onderstaand schema is gebaseerd op het model van Oelberg (2002). Oelberg maakt een
onderscheid tussen vier verschillende humanistische houdingen tot ecologie, zoals hierboven
beschreven. De verschillende humanistische auteurs heb ik zelf ingedeeld in dit model. De
keuzes voor de plaatsing van de auteurs op het spectrum is gebaseerd op uitspraken die deze
auteurs hebben gemaakt in hun werk. Zo noemt Bullough (2002) bijvoorbeeld dat ecologie
een mens-gecentreerd probleem is, waarbij eerst de menselijke problemen als
dehumanisering opgelost dienen te worden voor er verandering kan komen in onze relatie tot

ecologie. Bullough houdt met deze visie de aandacht voornamelijk op de mens, wat neigt
naar het puur naturalistisch humanisme.Aan het andere eind van het spectrum is Connoly
(2017) geplaatst, omdat hij naar mijn interpretatie het meest gericht is op de relatie tussen de
mens en de natuur, waarbij de waarde van beide gelijk is. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het
volgende citaat waarin hij stelt dat we de “inextricable interdependency of all forms of
being” dienen te erkennen (Connoly, 2017, p.172).
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8.4 Bijlage 4
8.4.1 Het Antropoceen nader verklaard

Nauw verweven met de moderniteit is het ontstaan van de (geologische) periode van het
Antropoceen. De moderniteit vormt volgens Paul Crutzen (2002) de basis voor het
Antropoceen, wat een term is die door Paul Crutzen en de hoogste internationale commissie
van geologisch onderzoek bedacht is voor het ‘tijdperk van de mens’, dat ongeveer vanaf de
industriële revolutie tot nu loopt (Crutzen, 2002; Crutzen, Grinevald, Mcneill & Steffen,
2011). Het Antropoceen is een tijd waarin de mens de grootste invloed is op de geologische
situatie van de aarde, die daardoor ingrijpend verandert. De mens beïnvloedt processen van
erosie, sedimentatie, chemische samenstellingen en biologische processen. De gevolgen van
deze invloed door de mens zijn duidelijk terug te zien en leiden momenteel tot
klimaatverandering en de zesde massa-extinctie van plant- en diersoorten die de aarde tot nu
toe heeft gekend (Zalasiewicz et al., 2010). De mens beïnvloedt daarmee de planeet en heeft
een negatieve en vernietigende invloed.
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