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Korte beschrijving van 
de inhoud  
  

In deze workshop neemt het werk Facing the Planetary. Entangled 
Humanism and the Politics of Swarming van de Amerikaanse politiek 
filosoof William E. Connolly een belangrijke plek in.  
  
De grote mondiale opgaven van deze tijd zijn onlosmakelijk verbonden 
met fundamentele vragen over mens-zijn in relatie tot de aarde, 
waarvan wij deel uitmaken. Connolly bekritiseert vormen van 
hedendaags humanisme met een modernistisch- en antropocentrisch 
mensbeeld, waarin de mens wordt voorgesteld als autonoom individu 
en de wereld maakbaar naar de verlangens van de mens. Toch wil hij 
humanisme niet opgeven. Hij pleit voor een Entangled Humanism dat 
uitgaat van ‘verstrengeling’ of ‘verwevenheid’, d.w.z. wederzijdse 
afhankelijkheidsrelaties tussen alle verschillende bestaansvormen op 
aarde.  
  
In deze workshop doordenken we samen wat dat zou kunnen 
betekenen voor humanisme. We verkennen onder andere hoe de voor 
het humanisme belangrijke uitgangspunten en concepten, zoals 
zelfbeschikking, pluralisme en soevereiniteit, nieuwe invullingen 
zouden kunnen krijgen in de 21e eeuw, waarin klimaatverandering een 
belangrijke rol speelt in het streven om een ‘menswaardig bestaan voor 
iedereen’ mogelijk te maken.  
  

Naam facilitators 
  

Caroline Suransky en Henk Manschot  

Korte biografie 
facilitators 

Caroline Suransky  is universitair hoofddocent sociale verandering en 
hoger onderwijs aan de Universiteit voor Humanistiek en research 
associate van de Unit for Institutional Change and Social Justice aan de 
University of the Free State in Zuid-Afrika. In haar onderwijs en 
onderzoek richt zij zich op sociale verandering in een globaliserende 
wereld, pluralisme en dekolonialiteit. Samen met Hans Alma schreef en 
redigeerde zij het boek Verwevenheid. Essays over een verbindend 
humanisme (2021).  
  
Henk Manschot is emeritus hoogleraar filosofie en voormalig rector van 
de Universiteit voor Humanistiek. In zijn onderzoek richt hij zich op 
filosofische ecologie, in het bijzonder Nietzsche en ecologie en op 
kosmo-politieke vorming. Henk is auteur van Blijf de Aarde Trouw – 
pleidooi voor een Nietzscheaanse terrasofie ((2016) en Nietzsche and 
the Earth – Biography, Ecology, Politics (2021).  
  
Henk Manschot en Caroline Suransky werkten veertien jaar lang 
intensief samen met HIVOS in het Pluralisme Kennisprogramma en de 
daarmee verbonden internationale zomerscholen over pluralisme en 
sociale verandering, voor academici en activisten uit de Global North 
en – South. 

 


