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Van milieu-ethiek naar natuurfilosofie. Pleidooi voor een vergroening van de filosofie

Spreker: prof. dr. Koo van der Wal (Rotterdam)
Het besef van onze verstoorde relatie tot de natuur begint nu wel in steeds bredere kring door te
dringen. In de filosofie is de reflectie daarop lang een zaak van (alleen) de ethiek geweest. Maar ook
hier bleek die benadering te smal: ethiek blijft zonder samenhang met de andere filosofische
disciplines (ontologie/werkelijkheidsleer en kennistheorie) tamelijk tandeloos. Zo verwijdde de
milieu-ethiek zich tot natuurfilosofie. Daarbij bleek die natuur, in tegenstelling tot een lang
gehuldigde opvatting, geen geheel van dode dingen die zich onbeperkt naar menselijke wensen
schikken, een dynamische, rijk geschakeerde en zelfs creatieve, zichzelf organiserende werkelijkheid
die niet naar believen exploiteerbaar is, kortom een symfonisch geheel. Zij nodigt de mens uit om zijn
plaats te midden van zijn medeschepselen in het orkest van de natuur weer in te nemen en zo van
een exploitant tot een participant in het natuurgebeuren te worden. De voordrachten zijn gewijd aan
een expositie van dat nieuwe natuurbeeld en de consequenties daarvan voor de mens-natuur-relatie.
Vanuit dat nieuwe natuurconcept valt tevens, zeer interessant, nieuw licht op allerlei filosofische
kwesties zoals die van de relatie van ziel en lichaam en die van de wilsvrijheid.
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