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NATUUR EN CULTUUR, SCHEPPING EN ECOLOGIE

Spreker: Dr. Gerrit Steunebrink (Nijmegen)
De ecologische beweging heeft het denken over de natuur weer een nieuwe impuls gegeven.
Tot nu toe was de filosofie, met name van de existentieel-fenomenologische richting, erg
antropocentrisch. De natuurfilosofie werd verwaarloosd. De cultureel antropoloog Claude
Lévi-Strauss heeft Sartre en het moderne denken in zijn geheel dit antropocentrisme
verweten. Andere denkers als Lynn White en Ton Lemaire stellen, in het voetspoor van de
Romantiek, de christelijke opvatting van de natuur als schepping zelf verantwoordelijk
hiervoor! De westerse cultuur als zodanig staat in het geding. Godsdienst- en
cultuurfilosofisch willen we nu aangeven welke rol religie in het algemeen en het christendom
in het bijzonder spelen in het vormen van ons begrip van de natuur. De verhouding tussen
natuur, kennen en moraal als cultureel geheel komt aan de orde. Voor sociologen als Max
Weber en Émile Durkheim, maar ook voor Lévi-Strauss, is de beleving van die verhouding de
kern van religie. Daarin plaatsen we de opvatting van de schepping van met name de filosoof
Immanuel Kant en van Max Weber. Wat is de bijdrage, positief of negatief, van die idee aan
onze moderne westerse opvatting van natuur, wetenschap en ook kunst?
Literatuur:
Gerrit Steunebrink, Natuur, cultuur en het verdwijnen van de schepping, Godsdienst en
cultuurfilosofische reflecties rond Immanuel Kant, Émile Durkheim en Claude Lévi-Strauss.
Oud-Turnhout/’s-Hertogenbosch: Gompel&Svacina 2018.
Dr. Gerrit Steunebrink (1948) doceerde godsdienst- en cultuurfilosofie aan de Radboud
Universiteit te Nijmegen. Hij publiceerde over godsdienst, metafysica en kunst bij G.W.F.
Hegel, W. Dilthey, K. Jaspers en Th. Adorno. Over dezelfde onderwerpen publiceerde hij ook
in multicultureel en politiek perspectief. Islam en christendom, Turkije en Europa stonden
daarbij centraal. Na zijn pensionering ging/gaat hij verder als geassocieerd onderzoeker bij
het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen.
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