
‘’Humanisten, maak een nieuw verhaal!’’. Zet mensen in beweging voor de waarde van de aarde.  
Verslag van de bijeenkomst ‘‘de waarde van de aarde’’, op 24 september 2022 door 7 HV-afdelingen 
georganiseerd in Rotterdam. Met een oproep voor acties door leden en afdelingen.  
 
Op deze dag over een humanistische insteek tegen klimaatverandering gingen wetenschappers, activisten en 
zo’n 80 humanisten in gesprek, op zoek naar een nieuw, levensbeschouwelijk perspectief.    
 
Verslag. In het ochtendprogramma, onder leiding van actief HV-lid Luc Meuwese uit Den Haag, zag de 
gezaghebbende Vlaamsche ecoloog Ignace Schops reden voor een ‘’code rood’’: alles wijst op een te 
verwachten temperatuurstijging van meer dan 2 graden. Dat de economie geld wil verdienen aan spullen, die 
maar tijdelijk meegaan, is daarvan een grote oorzaak. En dus is onze grootste vijand nu: de tijd, de 10 jaar, die 
we nog maar hebben. Zijn oproep voor persoonlijke acties door ons, humanisten, is de drieledige ‘’call to 
action’’ van de wereldwijde klimaatbeweging: ‘’denk globaal, handel lokaal en verander persoonlijk’’. Met dat 
laatste bedoelen activisten: verander je gedrag, je waarden en wereldbeeld. Dus: ‘’Ga van ego naar eco’’. De 
gevraagde waardenverandering uit zich zo: 1) leef concreet in verbondenheid, sociaal en ecologisch, en 2) kies 
een andere ‘’world view’’, dus je wereldbeeld: geef nieuwe waarde aan de aarde. Dat werd de rode draad van 
de hele dag.  
 
Microbioloog Marjan Smeulders werkt als lid van Scientist Rebellion op basis van verzet, maar  vreedzaam 
verzet, want ‘’er zijn al lang geen nieuwe rapporten meer nodig’’. Zij toonde aan, dat we ondanks alle 
rapporten sinds 1972, zoals Grenzen aan de groei van de Club van Rome, toch doorgingen met toenemende 
CO2-uitstoot. Wat dan? Nu moeten sociale wetenschappers ons gaan vertellen hoe die gewenste 
gedragsverandering tot stand komt. ‘’Een sociale transitie’’ is volgens haar nodig, en snel. Ieder van ons kan en 
moet in actie komen: via ons stemrecht, als consument, door het overstappen naar een duurzame bank of 
door meedoen aan acties. (Ook acties in en door het HV).  
 
In het gesprek daarna met deze inleiders, ging het oa. over de haalbaarheid van die transitie. ‘’Haalbaar en 
betaalbaar’’ speelden bij COVID ook niet, dus behandel dit net als toen als een crisis. Er was veel instemming 
met de twee motiverende, maar toch ook wel confronterende bijdragen.  
 
Het middagprogramma. Na wandelingen langs groene projecten, bleek in onder leiding van actief lid Marco 
Oostdijk dat oud-politicus, oud-natuurkundige en schrijver Jan Terlouw, hoewel fysiek wat breekbaar, ook nog 
principieel en strijdbaar is. Hij wil af van marktwerking en wil weer actieve politieke sturing; hij wil 
nutsvoorzieningen als de energiesector, de infrastructuur en publieke diensten, zoals de zorg, weer gaan 
nationaliseren. We moeten stoppen met het subsidiëren van fossiele bedrijven en er moet verder een 
basisinkomen komen. Deze crisis vraagt een nieuwe maatschappelijke ideologie, want we moeten burgers 
weer inspireren, voorbij de verschillen. In een recent boekje bepleit hij: “we moeten onze grondlagen 
opschudden. Of ze nu religieus of humanistisch zijn’’. Want ‘’het gaat in ons leven om waarden; die bepalen 
hoe we omgaan met de natuur, bijv. waarden als natuurlijkheid en medemenselijkheid’’. Er zijn ook wetten 
nodig ter bescherming van natuur: geef haar rechten.   
 
Verhalen. Om mensen te inspireren, moeten we volgens Terlouw gebruik maken van de universele kracht van 
verhalen, die ons immers leren over onze waarden, ‘’over goed en kwaad’’. Die nu zo gemiste ideologieën zijn 
ook zo’n verhaal. Die oproep van Terlouw wordt recent gesteund door denkers en klimaat-wetenschappers, 
die nu ook om ‘’betekenisgevende verhalen’’ vragen. De vraag kwam op of ons humanisme zo’n verhaal kan 
helpen bieden? Ja, ‘’daarbij is het humanisme belangrijk’’, zei Terlouw. Hij bevestigt dus Schops’ oproep in de 
ochtend voor een nieuw mensbeeld en wereldbeeld, een beeld van de aarde. Hier kwam een rol voor het HV 
als collectief naar voren.     
 



Waarden. Lotte Huijing van het HV, die Robbert Bodegraven (directeur HV) verving, schetste daarna de 
insteek van het eco-humanisme, waar het HV nu aan werkt. De kern is een ander mensbeeld, vanuit 
‘’verbondenheid met de aarde’’ en ‘’met al het levende, ook na ons eigen leven’’. Zij herinnerde aan Van 
Praags traditionele waarden verbondenheid, natuurlijkheid en medeverantwoordelijkheid, die al werden  
bevestigd in een HV-resolutie uit 2017. Zij ziet een publieke taak voor het HV als waardengemeenschap. Het 
HV biedt straks -- naast activerende jaarprogramma’s voor leden in afdelingen – ook een Klimaat-vrijplaats 
met weerbaarheidstrainingen voor klimaatactivisten; deze worden verzorgd door onze geestelijk verzorgers. 
Vanwege de beperkte kracht van het HV, beperken we onze energie door een toegevoegde waarde te bieden 
in allianties, zoals de grote Klimaatcoalitie. Onze insteek is dan een  levensbeschouwelijke, waardengerichte 
visie een ons optimistisch zelf-reflectieve mensbeeld. Lotte put zelf hoop uit een boek van filosofe Joanna 
Macy over ‘‘koppig optimisme’.   
 
Kunst. Activiste Bobbi schetste de doelen van Extinction Rebellion: 1) wees eerlijk, mensen moeten weten wat 
er op hen afkomt, 2) doe wat nodig is en 3) betrek burgers erbij. Bobbi gaat zelf kunst gebruiken om de ideale 
toekomst te verbeelden, positief of negatief. Ook het HV wil dat. Kunst kan het  nieuwe verhaal over de 
waarde van de aarde verbeelden. Diverse media doen dat (zie bronnen hierna).   
 
In het zaalgesprek werd oa. een Week van het Goede Voorbeeld voorgesteld. Leden verwezen naar potentiële 
samenwerkingspartners als Grootouders voor het Klimaat, stichting Klimaatgesprekken en Land van Ons. 
Actief vrijwilliger Sanneke Bolhuis pleitte voor inzet van gedragswetenschappers om de gewenste 
gedragsverandering te bevorderen, want ‘’dat waardengesprek alleen is niet genoeg’’. Dilemma’s voor acties 
zijn: hoe gaan we in gesprekken praktische gedragsverandering bevorderen, zonder te betuttelen en wat doen 
we met klimaatontkenners?  Lotte: ‘’Richt al je energie op de redelijke en gemotiveerde middenmoot’’. 
Terlouw: ‘’klimaat-ontkennende politici zijn onverantwoordelijk bezig’’.  
 
Conclusie en oproep door de organisatie. Op deze dag werd de urgentie gedeeld: ‘’ieder kan wat doen en 
ieder moet wat doen’’. Onze eigen oproep is daarom om in HV-afdelingen elkaar te bewegen tot een praktisch 
veranderproces: in mensbeeld, wereldbeeld, waarden. Maak daar samen ‘’een nieuw verhaal over de waarde 
van de aarde’’ voor het HV als waardengemeenschap. Voor onze levensbeschouwelijke insteek vraagt het 
geschetste ecohumanisme nog verdere verdieping. Naast persoonlijke bezinning verandering vraagt de 
urgentie nu om collectieve actie namens het HV, in het publiek debat en in klimaatcoalities. We vragen 
afdelingen een vervolg op deze dag te organiseren, bijv. in een samenwerkingsverband (info: 
marianpater@me.com). En we roepen leden met expertise op mee te doen in eco-werkgroepen van actieve 
leden (info via marco@zinenzaak.nl). De powerpoints van de 2 wetenschappers uit het ochtendprogramma 
zijn ook zo op te vragen. 
  
Leestips voor actieve leden en leesgroepen in afdelingen: Ignace Schops, Gered door de boomkikker, 2022; 
klimaatexpert Folke in De Groene, 14 juli; ‘Nederland in 2050’ in De Groene, 22 september; De woorden van 
Terlouw, ISVW, 2020; Rotmans, Omarm de chaos, 2021; Robbert Bodegraven, Radicaal anders, 2022; 
Humanistisch Verbond, Klimaatresolutie en visietekst, ALV, 2017; Joanna Macy, Actieve hoop, 2022.  
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