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(...) 
 
Ik ben in 1969 gaan studeren en de eerste zin die 
ik ooit door een hoogleraar op een universiteit heb 
horen uitspreken was ‘Dames en heren studenten, 
wij zijn aangekomen in een milieucrisis’. Dat is echt 
het beeld van de jaren ‘60 en ‘70 en in 1972 verschijnt 
een belangrijk boekwerk, dat jullie waarschijnlijk 
allemaal wel kennen, ‘Limit to Growth’, grenzen 

aan groei, rapport van de Club van Rome. De jaren 
’60 en ’70 zijn in de westerse cultuurgeschiedenis 
hele belangrijke jaren, want daarin komt sterk het 
bewustzijn naar boven dat we met z’n allen deze 
wereld sterk aan het veranderen zijn en op zo’n 
wijze dat we onze toekomst aan het bedreigen zijn. 
Dertig jaar later zullen we zelfs spreken over het 
Anthroposceen, de tijdsfase in de geschiedenis van 
de planeet waarin de planeet in hoge mate door de 
mens beïnvloedt wordt. 

Nou hebben de jaren ’70 de wetenschap veranderd, 
maar ook de filosofie, in de jaren ’70 is er een hele 
nieuwe tak aan de grote boom verschenen die zich 
filosofie noemt, die tak is zich milieufilosofie gaan 
noemen. En milieufilosofen onderzoeken, of stellen 
de vraag: waarom doen mensen eigenlijk wat ze 
doen met hun omgeving? Waarom behandelen ze 
deze planeet zoals ze die behandelen? Waarom gaan 
ze zo om met de aarde? Waarom gaan ze zo om met 
hun ‘oikos’, hun huis, wat liggen daar voor sociaal-
economische processen achter, wat liggen er voor 

wetenschappelijk-technologische ontwikkelingen 
achter en nog belangrijker: wat liggen daar voor 
wereldbeelden achter? Wat voor beelden heeft de 
mensen van z’n relatie met de wereld? En vanaf de 
jaren 70 zijn de zogenoemde milieufilosofen dat 
ook gaan onderzoeken. 

Ik ben zelf ook een milieufilosoof en ik hou me 
ook bezig met dit onderzoek. We hebben in de 
jaren ‘70, ‘80 in de milieufilosofie een nieuwe term 
geïntroduceerd die nog altijd gebruikt wordt en dat 
is ‘grondhouding / basic attitude’, hiermee wordt 
bedoeld: het diep-gewortelde beeld dat de mens 
heeft van de relatie met de natuur en met de aarde. 

Milieufilosofen stellen dat 
elk mens zo’n grondhouding 
heeft, dat ieder mens een 
diep gevoerd, of geworteld, 
beeld heeft van hoe de mens 
met de aarde en natuur 
dient te verhouden of kan 
verhouden of zou moeten 
verhouden. En dat beeld is 
vaak niet geëxpliciteerd, 
als je mensen vraagt wat 
is jouw grondhouding ten 
aanzien van natuur, zullen 
mensen vaak even slikken 
en niet zo goed weten wat 
ze moeten zeggen. Maar, 
zeggen milieufilosofen, het 
is er en het zit diep in je 
wereldbeeld verankerd. En 
het bepaald hoe je over de 

natuur en aarde denkt en hoe je er mee omgaat. En 
(zeggen milieufilosofen) deze grondhouding heeft 
twee wortels, 

(...)

wij vinden dat er individueel verschillen zijn tussen 
grondhoudingen maar ook tussen culturen.
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