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Diep in onszelf  

Diep in ons zelf dragen wij de hoop. 

Is ze niet daar, dan is ze nergens. 

Hoop is een bewustzijn 

en staat of valt niet met wat er in de wereld gebeurt. 

Hopen is voorspellen noch voorzien. 

Hoop zit ons in de ziel, in het hart gegrift, 

ligt voor anker voorbij de horizon. 

Hopen, 

in deze diepe en krachtige betekenis, 

is anders dan blij zijn om wat goed gaat 

of je graag inzetten voor wat zeker succes heeft. 

Hoop is de kunst om ergens aan te werken omdat het goed is, 

niet alleen omdat het kans van slagen heeft. 

Hoop is niet optimisme, 

niet de overtuiging dat iets goed zal aflopen. 

Hopen is zeker weten dat iets zinvol is, 

ongeacht de afloop. 

 

Václav Havel  
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Probleemstelling  

Afgelopen jaren heb ik veel demonstraties bijgewoond, petities ondertekend en uiteindelijk zelfs 

een dag lang de Stadhouderskade in Amsterdam geblokkeerd. Ik had nooit gedacht dat ik bereid 

zou zijn om mezelf vrijwillig te laten arresteren voor veranderingen in de samenleving. Dat zag 

ik als iets uit de geschiedenisboeken, maar in mijn eigen leven? Nee, dat had ik nooit verwacht. 

Ik ben verbaasd door het gebrek aan adequate actie tegen de ecologische crisis. Dat terwijl de 

ecologische crisis desastreuze gevolgen heeft, welke geregeld al pijnlijk duidelijk worden. 

Afgelopen jaren zag ik verscheidene nieuwsberichten over bosbranden, cyclonen en tsunami’s. 

Rampen ten gevolge van de ecologische crisis. Met soms doden, gewonden en mensen die hun 

huizen moeten verlaten. Nieuws dat ik met pijn en verdriet lees. Ik vraag me af waarom er nog 

geen radicale maatregelen zijn genomen tegen de ecologische crisis. En bovenal hoe kan ik 

omgaan met de onzekere toekomst die voor mij ligt?  

De filosoof en antroproloog Bruno Latour (2017) definieert de ecologische crisis als: “a 

profound mutation in our relation to the world” (8). We zijn volgens hem het crisispunt allang 

voorbij en is sprake van een definitieve mutatie in de relatie tussen mens en aarde. Een mutatie 

die we niet meer volledig kunnen herstellen. Filosoof en bioloog Donna Haraway (2016) sluit 

zich hierbij aan en stelt dat we moeten leren leven op een verwoeste planeet (67-69). Niet voor 

niets wordt de ecologische crisis de grootste uitdaging van deze tijd genoemd. Het is een 

complex probleem, waarvoor geen eenvoudige oplossing is. Het vraagt van de mens om 

verantwoordelijkheid te nemen op verschillende vlakken. (IPCC, 2013). Ons tijdperk wordt het 

Antropoceen genoemd, dat gekenmerkt wordt door de grote invloed van de mens op de aarde als 

geheel (IPCC, 2018, 51). In het Antropoceen zijn we als mensen gewend geraakt om de wereld 

naar onze hand te zetten voor het vervullen van onze behoeften en verlangens (Smitsman, 

Martens & Laszlo, 2014, 15).  

 

‘Hoe meer hoe beter’ is het credo binnen de rijkere delen van de wereld. Met als gevolg dat we 

denken gelukkig te worden van een grenzeloze consumptie, die een grote impact heeft op onze 

omgeving en ons welzijn. Zo voelen we ons door het grenzeloze consumeren uiteindelijk 

slechter. Het zorgt onder andere voor gevoelens van angst, woede en depressie. We focussen ons 

op consumeren en economische groei in plaats van op welzijn. (Lehtonen, Salonen & Cantell, 

2019, 341-342). Het veranderen van deze focus op economische groei, is lastig omdat die 
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samenhangt met het moderne wereldbeeld. In het moderne wereldbeeld is er een sterk geloof in 

vooruitgang, de markt, techniek (als oplossing voor alles), economische groei en de menselijke 

overheersing over de natuur. Het moderne wereldbeeld wordt dan ook beschouwd als de 

dieperliggende oorzaak van de ecologische crisis (UNESCO, 2020; Kemper et al., 2019; 

Laininen, 2019; Lehtonen et al., 2019; Smitsman et al., 2014).  

 

Dit betekent dat ‘oplossingen’ die vallen binnen het moderne wereldbeeld niet afdoende zijn. 

Denk aan de verschillende producten die de ecologische crisis zouden moeten ‘oplossen’, zoals 

duurzame consumptiemiddelen en technologische verbeteringen als zonnepanelen en elektrische 

auto’s. Het zijn belangrijke aanpassingen die de uitputting van natuurlijke bronnen beperken en 

vervuiling reduceren, maar nog steeds onderdeel uitmaken van ons geloof in de markt, 

economische groei en techniek als ultieme oplossing voor het probleem. Echte ecologische 

oplossingen vragen daarentegen om een meer fundamentele aanpak. Nodig is daarom een 

kritische reflectie van de wortel van het probleem, d.w.z. van het moderne wereldbeeld 

(UNESCO, 2020; Kemper et al., 2019; Laininen, 2019; Lehtonen et al., 2019; Smitsman et al., 

2014). De fundering van het moderne wereldbeeld is gelegd door René Descartes. Descartes zag 

de mens als een rationeel wezen dat tegenover de waarneembare natuurlijke wereld stond. De 

natuurlijke wereld is slechts materie en daarmee minderwaardig aan de mens. Descartes legde zo 

het fundament voor de moderne tweedeling tussen geest en lichaam, en tussen mens en 

natuurlijke omgeving (Kureethadam, 2017, 48, 141-142). De grote kritiek op de moderniteit is 

dan ook dat het gestoeld is op tweedelingen, ‘such as nature-culture, human-animal, global-

local, subject-object, mind-body, ratio-emotional, and individual-social’ (Lehtonen, et al., 2019, 

345). 

Naast de gemaakte tweedelingen heeft volgens filosoof Fernando Suárez Müller (2015) het 

klassieke sociale humanisme een belangrijke bijdrage geleverd aan het modernistische 

wereldbeeld. Binnen dit klassieke humanisme stond niet langer God, maar de mens centraal. Het 

centraal stellen van de mens, betekende dat alleen de mens zelf verantwoordelijk werd voor 

zijn/haar/hun eigen leven. Dit verantwoordelijkheidsbesef ging gepaard met een geloof in 

vooruitgang door het optimaliseren van de omgeving van de mens. Zo waren sociale 

humanisten, zoals Auguste Comte, Karl Marx en Emile Durkheim gefocust op de verbeteringen 

van de sociale omstandigheden van de mens. Met de focus op het optimaliseren van de 
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omgeving van de mens, werd de natuur ten dienste gesteld van de mens. De natuur werd zo een 

grenzeloze bron die mensen oneindig kunnen gebruiken (Suárez Müller, 2015). In de praktijk 

stuiten we echter steeds vaker op de grenzen van de natuur. Onze natuurlijke bronnen worden 

steeds schaarser en de aarde raakt uitgeput.   

In het licht van de ecologische crisis pleiten verschillende humanisten voor een herziening van 

het klassiek sociaal humanisme. Zo is er binnen het humanisme een stroming ontstaan gericht op 

ecologie, het zogenaamde ecohumanisme. Het ecohumanisme kent verschillende varianten, maar 

is gericht op een herziening van de menselijke relatie tot de aarde. In het boek Verwevenheid: 

Essays voor een verbindend humanisme (2021), geschreven door acht humanisten, wordt gepleit 

voor een nieuwe verbinding met de aarde. Een verbinding met de aarde betekent volgens hen 

onze afhankelijkheid met de aarde te herkennen en dientengevolg daarnaar te handelen. Met 

andere woorden we dienen onze relatie met de aarde te herzien en verantwoordelijkheid te 

nemen ten aanzien van de ecologische crisis.  

Verschillende hedendaagse humanisten, waaronder Fernando Suárez Müller, Hans Alma en 

Henk Manschot, pleiten in lijn met een herziening van het klassiek sociaal humanisme voor een 

verbreding van het humanistische verantwoordelijkheidsbegrip. Een begrip waarin we niet alleen 

onze verantwoordelijkheid nemen voor ons eigen leven, maar ook voor de aarde (Alma & 

Suransky, 2021). Verantwoordelijkheid heeft binnen het humanisme een prominente plaats. 

Binnen het humanisme betekent verantwoordelijkheid dat mensen ‘nooit enkel als een product 

van die omstandigheden kunnen worden begrepen, maar krachtens hun aard ook steeds als 

vormgevers van hun eigen lot’ (van Praag, 1978, 178). Verantwoordelijkheid wordt binnen het 

humanisme opgevat als inherent aan het menszijn, doordat de mens in tegenstelling tot 

bijvoorbeeld dieren een hogere mate van zelfbewustzijn kent (Suárez Müller, 2015, 8, 21-23). 

Bovendien wijst het humanisme als contextafhankelijk menselijk product volgens hoogleraar 

humanisme Peter Derkx op de verantwoordelijkheid van de mens voor zijn/haar/hun 

wereldbeeld (Derkx, 2015, 427).  

In de verbreding van het humanistische verantwoordelijkheidsbegrip, kunnen de filosofen Donna 

Haraway en Bruno Latour een belangrijke bijdrage leveren. Latour en Haraway vervangen het 

modernistische mens- en wereldbeeld, de onderliggende oorzaak van de ecologische crisis, met 

een alternatief mens- en wereldbeeld. Latour introduceert het Gaia-perspectief. Gaia, de naam 

van de Griekse Godin van de aarde, is niet meer een object, dat we oneindig kunnen gebruiken 
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en naar onze hand kunnen zetten. Het is een zelfregulerend systeem, dat reageert op het handelen 

van de mens. Zodra we het zelfregulerende systeem verstoren, ontstaan er problemen in Gaia, 

zoals een stijgende zeespiegel of natuurrampen. De mens is dus niet slechts een bewoner van 

Gaia, maar interacteert met haar (Latour, 2017). Haraway vervangt het modernistische 

wereldbeeld door wat zij met een zelfverzonnen term het Chthulucene noemt. Dit is geen 

zelfregulerend systeem, maar een ‘collectief-producerend systeem’. Het Chthulucene wijst op de 

(onzichtbare) relaties waarmee mensen en niet-mensen, zoals planten en dieren, met elkaar in 

verbinding staan. Wat Haraway wil illustreren, is dat bijna niets op zichzelf staat. Dingen 

ontwikkelen zich altijd in relatie tot andere dingen. Dit betekent dat de aarde niet een vaststaand 

iets is, dat we kunnen controleren, maar een systeem dat zich telkens geleidelijk ontwikkelt in 

relatie tot andere subjecten en objecten (Čičigoj, 2019, 1-3; Haraway, 2016).  

 

De metaforen Gaia en Chthulucene geven aan dat de aarde een web van verbindingen is, wat 

gekenmerkt wordt door een zogenaamde rizoomstructuur zoals beschreven door Deleuze en 

Guattari, zoals ook het internet of de wortelstructuur van een boom rizomen zijn. Binnen een 

rizoom verdwijnen vaststaande dichotomieën, zoals mens-natuur, mens-machine etc. In een 

netwerk van verbindingen is in wezen alles met elkaar verstrengeld en is het niet meer mogelijk 

om dingen van elkaar te scheiden. Beide wereldbeelden maken de wederzijdse afhankelijkheid 

van mens en aarde zichtbaar. Inzicht in het netwerk van verbindingen draagt volgens Latour en 

Haraway bij aan het nemen van verantwoordelijkheid voor onze relaties met mensen en niet-

mensen. Voor Haraway en Latour gaat verantwoordelijkheid over de mogelijkheid om te 

reageren binnen dit web van verbindingen. Haraway en Latour definiëren verantwoordelijkheid 

als response-ability, oftewel de mogelijkheid om te antwoorden (Latour, 2017, 29, 281; 

Haraway, 2016, 87; Suárez Müller, 2021a, 89).  

 

Vanuit dit oogpunt kunnen Haraway en Latour een belangrijke bijdrage leveren aan de 

conceptuele verdieping van het humanistische verantwoordelijkheidsbegrip, dat vraagt om een 

herziening van het modernistische mens- en wereldbeeld. Alhoewel Latour en Haraway beide 

een nieuw mens- en wereldbeeld schetsen, is de relatie tussen Gaia, het Chthulucene en het 

daarmee samenhangende verantwoordelijkheidsbegrip niet nader onderzocht. Tevens is niet 

eerder onderzocht wat de implicaties zijn van Gaia en het Chthulucene voor het humanistische 

verantwoordelijkheidsbegrip. Deze scriptie heeft tot doel om de relatie tussen de mens- en 
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wereldbeelden van Bruno Latour en Donna Haraway en het daarmee samenhangende 

verantwoordelijkheidsbegrip nader te onderzoeken ter verdieping van het humanistische 

verantwoordelijkheidsbegrip 

Onderzoeksvraag 

Welke veranderingen moet het moderne mens- en wereldbeeld volgens Donna Haraway en 

Bruno Latour ondergaan in het licht van een humanistisch verantwoordelijkheidsbegrip?  

Deelvragen 

1. Wat is het mens- en wereldbeeld van Bruno Latour in het licht van zijn kritiek op de 

moderniteit?  

2. Welk verantwoordelijkheidsbegrip volgt uit Latours mens- en wereldbeeld en wat zijn hiervan 

de praktische implicaties?  

3. Wat is het mens- en wereldbeeld van Donna Haraway in het licht van haar kritiek op de 

moderniteit? 

4. Welk verantwoordelijkheidsbegrip volgt uit Haraways mens- en wereldbeeld en wat zijn 

hiervan de praktische implicaties?  

5. Hoe verhouden de verantwoordelijkheidsbegrippen en de mens- en wereldbeelden van Donna 

Haraway en Bruno Latour zicht tot elkaar in het kader van een ecologische verdieping van de 

humanistische levensbeschouwing? 
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Maatschappelijke- wetenschappelijke relevantie  

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (2018) – een organisatie bestaande uit 

honderden wetenschappers die wetenschappelijke publicaties over klimaatverandering evalueren 

– stelt dat we nu moeten handelen om het voortbestaan van een leefbare aarde te kunnen 

garanderen. Indien we niet handelen, zullen we te maken krijgen met desastreuze gevolgen 

verbonden met de opwarming van de aarde. Denk aan extreme weersomstandigheden, verlies 

van biodiversiteit, voedselschaarste en smelten van de ijskappen (IPCC, 2018, 240-245). Zonder 

ingrijpende veranderingen die de ecologische crisis tegengaan, stevenen we af op verschillende 

humanitaire en natuurlijke rampen. Bovenal zijn een aantal gevolgen nu al merkbaar. Om de 

gevolgen van de ecologische crisis te beperken, is het volgens het IPCC noodzakelijk om 

verantwoordelijkheid te nemen voor onze handelingen. In de probleemstelling heb ik daarin 

duidelijk gemaakt dat we de ecologische crisis niet los kunnen zien van ons huidige 

modernistische mens- en wereldbeeld. 

Inzicht in de manier waarop we onze verantwoordelijkheid kunnen nemen ten aanzien van de 

ecologische crisis, vraagt om een ontologisch onderzoek en een transformatie van het 

modernistische mens- en wereldbeeld (Suárez Müller, 2021b, 15). Bruno Latour en Donna 

Haraway bekritiseren de moderniteit en het klassieke sociale humanisme en geven met een 

nieuw mens- en wereldbeeld een andere kijk op de actuele problemen en het humanistische 

verantwoordelijkheidsbegrip. Daarin is oog voor zowel de urgentie als de complexiteit en 

onzekerheid waar de ecologische crisis ons mee confronteert. Mijn onderzoek wil meer inzicht 

geven in de levensbeschouwelijke betekenis van verantwoordelijkheid in het werk van Latour en 

Haraway. Daarmee hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan de kritiek en hervorming van een 

humanistisch verantwoordelijkheidsbegrip wat een nieuwe richting voor het handelen van de 

moderne mens kan bieden. 
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Methodesectie 

Dit onderzoek is een literatuurstudie met een filosofische insteek en vindt plaats in het kader van 

mijn studie Humanistiek. Volgens Van Praag (1965) is Humanistiek “de fenomenologische 

doordenking van de humanistische levensovertuiging” (111). Humanistiek is dus een 

filosofische insteek die de representatie onderzoekt die mensen hebben van de wereld. Binnen de 

fenomenologie zijn er verschillende stromingen, maar het komt erop neer dat we de wereld van 

binnenuit dienen te onderzoeken. De humanistische levensbeschouwing wordt gevoed vanuit een 

ontologisch onderzoek naar het zijn der dingen (Van Praag, 1965; Suárez Müller, 2021a, 90-101) 

Omdat het humanisme verantwoordelijkheid inherent aan ons menszijn koppelt, is 

verantwoordelijkheid ook verstrengeld met de ontologie die de achtergrond vormt van een 

antropologie (Suárez Müller, 2021b, 15). In het kader van dit perspectief op Humanistiek vraagt 

de verbreding van het humanistische verantwoordelijkheidsbegrip derhalve om ontologisch 

onderzoek met een fenomenologische insteek. Deze benadering is ook bij Donna Haraway en 

Bruno Latour te herkennen. Die neemt de vorm aan van een doordenking van de moderniteit en 

de ontwikkeling van een nieuw mens- en wereldbeeld. Ze starten daarbij fenomenologisch van 

de subjectieve ervaring van het in de wereld zijn. Om hun werken te analyseren maak ik gebruik 

van een hermeneutische benadering, waarbij de teksten zoveel mogelijk binnen hun context 

worden geïnterpreteerd (Gadamer, 2014).  

 

Bij Latour ligt daarin de focus van mijn onderzoek op zijn werken ‘Facing Gaia. Eight lectures 

on the new climate regime’ (2017) en ‘Down to earth’ (2018), waarin Gaia en zijn visie op 

verantwoordelijkheid uiteengezet wordt. Voor zijn kritiek op de moderniteit maak ik gebruik van 

zijn boek ‘We have never been modern’ (1993). Bij Haraway worden het Chthulucene en de 

visie op verantwoordelijkheid uiteengezet in haar boek ‘Staying with the Trouble. Making Kin in 

the Chthulucene’ (2016). Voor haar kritiek op het moderne mensbeeld maak ik gebruik van haar 

boek ‘Cyborgs Simians and Women. The Reinvention of Nature’ (1991). Tevens zal ik gebruik 

maken van auteurs die het werk van Donna Haraway en Bruno Latour expliciteren en 

bekritiseren. Een criticus die daarin centraal staat is de Australische ethicus Clive Hamilton die 

bekend staat om zijn werk over de ecologische crisis en zijn visie op de menselijke 

verantwoordelijkheid. In zijn boek ‘Defiant Earth. The Fate of Humans in the Anthropocene’ 

(2017) neemt hij het het werk van Latour en Haraway onder de loep en werpt hij een andere blik 
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op verantwoordelijkheid. Aangezien dit onderzoek tot doel heeft om het humanistische 

verantwoordelijkheidsbegrip te verdiepen, maak ik ook gebruik van belangrijke humanistische 

auteurs waaronder Jaap van Praag en Peter Derkx. Tevens maak ik gebruik van hedendaagse 

humanisten die zich richten op de relatie tussen ecologie en humanisme, zoals Fernando Suárez 

Müller, Hans Alma en Henk Manschot.  
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Wie zijn Bruno Latour en Donna Haraway?  

Zowel Bruno Latour als Donna Haraway zijn niet in één discipline te vangen. Latour is een 

Franse filosoof en antropoloog. Geboren in een katholiek gezin in de Bourgogne (1947) is zijn 

werk lastig te plaatsen: hij wordt geschaard onder zowel filosofie, antropologie, geschiedenis als 

sociale wetenschap. Zijn werk wordt gekenmerkt door het kritisch bevragen van wat we als 

vanzelfsprekend beschouwen en is een uitnodiging aan de lezer om de wereld aandachtiger te 

observeren. Het aandachtig observeren van de wereld loopt als een rode draad door zijn werk en 

is, wat later terugkomt in mijn scriptie, een belangrijk onderdeel van Gaia (de Vries, 2016, vii/3). 

Donna Haraway is een Amerikaanse filosoof, bioloog en feminist. Ze is opgegroeid in een 

katholiek gezin in Denver (1944). Het vertellen van verhalen, was een dagelijkse praktijk in haar 

familie. In haar persoonlijke leven praktiseert ze vormen van samenleven die non-

heteronormatief en non-reproductief zijn. Verhalen en andere manieren van samenleven, vormen 

een belangrijk onderdeel van haar werk. Voor Haraway staat haar persoonlijk leven niet los van 

haar academisch werk, beide beïnvloeden elkaar wederzijds. Zo beschrijft ze hoe haar hond 

Cayenne, vrienden en de politieke, sociale context waar ze zich in bevindt, haar denken 

beïnvloeden (Haraway, 2004, 2; Terranova, 2016).  

Zowel Haraway als Latour worden bestempeld als posthumanisten. Het posthumanisme staat 

bekend om het verwerpen van het (klassiek sociale) humanisme dat de mens als middelpunt 

beschouwt. Volgens posthumanisten maakt de mens onderdeel uit van een systeem waarin 

mensen, dieren, planten en niet-menselijke objecten met elkaar interacteren. Alhoewel ze beiden 

de term posthumanisten verwerpen, vertoont hun werk veel overeenkomsten met het post-

humanistische gedachtegoed. Haraway (2016) noemt zichzelf liever een compostist: ‘I am a 

compostist, not a posthumanist: we are all compost, not post-human’(101-102). Ook Latour kan 

een ‘compostist’ worden genoemd. Beiden halen de wereld uit elkaar en componeren weer een 

nieuwe. Ook mijn eigen onderzoek kan in dit licht worden gezien. Daarom nodig ik je uit je 

onder te dompelen in de composthoop van mijn onderzoek om voor jezelf een nieuw 

verantwoordelijkheidsbegrip te componeren waarmee je je kunt verhouden tot de ecologische 

crisis.  
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Hoofdstuk 1 

Wat is het mens- en wereldbeeld van Bruno Latour in het licht van zijn kritiek op de 

moderniteit? 

 

In dit hoofdstuk zal allereerst Latours kritiek op de moderniteit en het Antropoceen uiteengezet 

worden om zicht te krijgen op de oorzaak van de problemen. Vervolgens zal ingegaan worden 

op het nieuwe wereldbeeld van Latour: Gaia. Gaia vraagt om een andere omgang en kijk op de 

wereld, en wil zo bijdragen aan het bestrijden van de ecologische crisis. Naast de inzichten die 

Gaia ons biedt voor een andere omgang met de wereld, wil ik ook ingaan op de tekortkomingen 

van Gaia. Het hoofdstuk eindigt met een uiteenzetting van Latours beeld van de mens. Gaia is 

niet alleen een herdefiniëring van de wereld, maar bevraagt tegelijkertijd ons menszijn. In het 

gehele hoofdstuk zullen elementen terugkomen van Latours visie en kritiek op de wetenschap, 

aangezien het een rode draad vormt in al zijn geschreven werk.  

1.1 Kritiek op de moderniteit 

Het definiëren van de moderniteit is geen gemakkelijke opgave. De moderniteit kent 

verschillende definities, met als overeenkomst dat ze allemaal verwijzen naar een breekpunt in 

de historische tijd. Volgens Latour wordt de moderniteit vaak gedefinieerd als het tijdperk 

waarin god werd verbannen en de mens centraal kwam te staan. Op basis van deze definitie stelt 

hij dat we structureel een ding over het hoofd zien: niet-mensen. Denk aan de natuur, dieren of 

dingen. Dit onderscheid vormt Latours belangrijkste kritiekpunt op de moderniteit, die hij heeft 

uitgewerkt in zijn boek ‘We have never been modern’ (Latour, 1993, 10-15). Latour acht de 

moderniteit als paradoxaal, omdat ze is gestoeld op een scheiding tussen mensen en niet-mensen 

die tegelijkertijd altijd met elkaar verweven zijn. Dit noemt Latour de paradox van ‘purification’ 

en ‘translation’ of ‘mediation’. Dit laatste verwijst naar de vermenging van mensen en niet-

mensen. Purification duidt op het gemaakte onderscheid tussen mensen en niet-mensen (Latour, 

1993, 10-11; Schmidgen, 2015, 116-118). 

  

Om het proces van purification te begrijpen moeten we terug naar de oorsprong van de 

moderniteit. Het proces van purification begon volgens Latour in de 17e eeuw bij de Ierse 
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natuurfilosoof Robert Boyle en de Engelse politieke denker Thomas Hobbes. De ideeën van 

beide filosofen illustreren de manier waarop er een onderscheid werd gemaakt tussen mensen en 

niet-mensen. Boyle bedacht hoe de mens aan de hand van experimenten in een laboratorium als 

objectieve buitenstaander de natuurlijke omgeving kon onderzoeken. Hiermee legde hij de basis 

voor de huidige experimentele wetenschappen. Hobbes was geïnteresseerd in de vraag hoe 

mensen het best gerepresenteerd kunnen worden binnen de politiek. Hij liet zich inspireren door 

Boyle. Net als de natuur zouden ook wij volgens Hobbes de samenleving als objectieve 

buitenstaanders moeten bestuderen (Latour, 1993, 13-20; Schmidgen, 2015, 116-118). 

  

Beiden maken in hun ideeën over de natuur en de politiek volgens Latour een strikt onderscheid 

tussen natuur en mens. Zo ging Boyle ervan uit dat de mens geen invloed had op de natuur: “It is 

not men who make Nature; Nature has always existed and has always already been there; we are 

only discovering its secrets” (Latour, 1993, 30). Hobbes ging ervan uit dat alleen de mens 

invloed had op de samenleving: “Human beings, and only human beings, are the ones who 

construct society and freely determine their own destiny” (Latour, 1993, 30). Hobbes 

veronderstelde volgens Latour dat andere elementen, zoals dieren, landschappen of dingen niet 

bijdroegen aan de vorming van de menselijke samenleving. Latour gebruikt Hobbes en Boyle ter 

illustratie om aan te geven hoe het onderscheid tussen de natuur- en maatschappijwetenschappen 

in de moderniteit ontstond.  

 

Het gemaakte onderscheid tussen de sociale en natuurlijke wereld, is volgens Latour echter een 

illusie. We veronderstellen ten onrechte dat het sociale enkel tot het domein van de mens 

behoort. Latour verwijst hiervoor naar de Zwitserse plantsocioloog Augustine Candolle uit de 

18e eeuw die al stelde dat “(...) corals, baboons, trees, bees, ants, and whales are also social” 

(Latour, 2005, 41). Het sociale behoort niet enkel tot het domein van de mens, ook de natuurlijke 

wereld zelf is sociaal (Latour, 2005, 248, 115-118). In de ‘echte’ wereld beïnvloeden mensen en 

niet-mensen elkaar wederzijds, wat Latour het proces van translation noemt. Er zijn immers een 

heleboel dingen die we niet kunnen vangen in één van de categorieën natuur, cultuur, object, 

subject etc. (Latour, 1993; 2005; 2017). In onze huidige ecologische crisis wordt deze hybriditeit 

van de wereld volgens hem steeds duidelijker:  
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“But where are we to classify the ozone hole story, or global warming or 

deforestation? Where are we to put these hybrids? Are they human? Human 

because they are our work. Are they natural? Natural because they are not our 

doing. Are they local or global? Both” 

(Latour, 1993, 50).  

 

De moderne cultuur zit vol met hybriden, denk aan robots, gentechnologie of het gat in de 

ozonlaag. Mens en natuur zijn volgens Latour vormen van co-creatie. Hij omschrijft het als twee 

kanten van hetzelfde muntstuk dat we in de moderniteit kunstmatig in tweeën hebben gesplitst. 

Hiermee wordt zijn kritiek op de ‘moderniteit als paradox’ duidelijk. Aan een kant ontstaan 

hybriden, aan de andere kant worden de hybriden ontkend door het scheiden van mensen en niet-

mensen. Latour concludeerd dat we nooit modern zijn geweest. Daarmee bedoelt Latour dat het 

scheiden van natuur en cultuur in de praktijk nooit gelukt is, gezien de complexiteit en hybriden 

in de wereld. De ecologische crisis is een voorbeeld die de verwevenheid tussen mens en cultuur 

duidelijk maakt. Volgens Latour kunnen we de ecologische crisis alleen begrijpen en zicht 

krijgen op de consequenties van ons handelen, zodra we stoppen met het maken van een 

onderscheid tussen natuur en cultuur. We moeten volgen hem de wereld anders bestuderen, 

zodat we zicht krijgen op de interactie tussen mensen en niet-mensen (Latour, 1993, 12-13; 

Latour, 2017, 35-36, 14-20). Voordat ik in ga op Latours manier om de wereld te bestuderen, 

richt ik me in de volgende paragraaf op zijn kritiek op het Antropoceen die samenhangt met zijn 

kritiek op de moderniteit.  

1.2 Kritiek op het Antropoceen  

Het Antropoceen is het tijdperk waarin we nu leven dat begon rond circa 1800 met de industriële 

revolutie. Latour sluit zich aan bij de definitie van het Antropoceen zoals geformuleerd door de 

International Geological Congress die het Antropoceen definiëren als een nieuw geologisch 

tijdperk met de mens als belangrijkste kracht voor de vorming van de aarde (Latour, 2017, 112). 

Het Antropoceen ligt volgens Latour in het verlengde van de moderniteit en is gestoeld op de 

moderne wetenschap. Om zijn kritiek op het Antropoceen te begrijpen is het van belang om 

nader in te gaan op zijn kritiek van de moderne wetenschap. 
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Binnen de moderne wetenschap hebben we de aarde volgens Latour onderzocht als feitelijk, 

objectief en vaststaand ‘ding’. Dit noemt Latour matters of fact (Latour, 2005, 114, Latour, 

2004, 35-36). Daarnaast hebben we de aarde vanaf een afstand onderzocht, als een aardbol 

tussen andere planeten. Dit noemt Latour de opvatting van nature-as-universe. Hierin ligt de 

opvatting besloten dat we kennis alleen van buitenaf kunnen verkrijgen: “to know is to know 

from the outside” (Latour, 2018, 70). De wereld bestuderen als matters of fact en nature-as-

universe, heeft ertoe geleid dat we de aarde gereduceerd hebben tot een levenloos object. Met het 

idee van de aarde als object, is de mens steeds meer gaan ingrijpen in de natuur. De natuur werd 

gezien als onderdeel van productie, welke wij mensen kunnen vormen, controleren en gebruiken. 

Latour noemt als voorbeeld hoe we de natuurlijke meandering van rivieren controleren door het 

plaatsen van dijken en sluizen. In plaats van hun natuurlijke stroming te laten zoals die is, 

bepalen we hoe en waar ze naartoe stromen (Latour, 2017, 52-53; Latour, 2018).   

 

Inmiddels heeft de mens dusdanig ingegrepen in de natuur, met een ecologische crisis tot gevolg. 

Het is volgens mij logisch dat het Antropoceen verweven is met de ecologische crisis, gezien het 

Antropoceen verwijst naar de mens als belangrijkste kracht. De vraag is hoe we het tij kunnen 

keren? Volgens Latour is het bestrijden van de ecologische crisis binnen het Antropoceen lastig. 

De opvatting van de aarde als object, onze kennis over de manier waarop de wereld in elkaar zit 

en de rol van de mens, liggen volgens hem al besloten in het Antropoceen. Het lijkt me duidelijk 

dat de ecologische crisis vraagt om een andere rol van de mens. Voor Latour is dit, echter, niet 

voldoende. We moeten de aarde volgens hem niet zien als een levenloos object, maar als een 

subject. Op dit punt kom ik later terug in mijn beschrijving van Latours nieuwe wereldbeeld. Het 

andere punt dat Latour bekritiseert is het verkrijgen van kennis van buitenaf, vanuit het 

universum. Dit betekent volgens hem dat we slecht zicht hebben op de consequenties van ons 

handelen.  

 

Latour pleit voor een verandering van perspectief, zodat we zicht krijgen op de consequenties 

van ons handelen. In plaats van de aarde vanaf een afstand te bestuderen als nature-as-universe 

moeten we de aarde van binnenuit bestuderen als nature-as-process. Binnen nature-as-process 

worden natuur en cultuur niet langer los van elkaar bestudeerd, maar de relatie tussen beide 

onderzocht. Dit is volgens Latour noodzakelijk om te leren hoe we kunnen leven op een wereld 

die zowel mensen als niet-mensen omvat. Het Antropoceen maakt volgens hem zichtbaar dat de 
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aarde sensitief is voor het handelen van de mens. Nu is het zaak dat de mens sensitief wordt voor 

de aarde en zijn/haar/hun verantwoordelijkheid neemt. Vanaf het universum, een afstand, zijn 

we niet in staat om geraakt te worden. We worden volgens Latour alleen sensitief als we de 

interactie tussen mens en aarde zien (Latour, 2005; 2017; 2018; 67-77; de Vries, 2016, 124-126). 

Het punt van sensitiviteit en de aarde als subject, wordt duidelijker in Latours mens- en 

wereldbeeld. Voor nu is het van belang om Latours kritiek op het antropoceen te begrijpen, 

namelijk de opvatting van de aarde als object en het generen van kennis vanaf een afstand.  

 

Wat Latour het Antropoceen verwijt, dat de mens zichzelf buiten de aarde plaatst, moeten we 

volgens Clive Hamilton juist accepteren. Als het Antropoceen een ding heeft duidelijk gemaakt 

dan is het dat de mens een supermacht is. Volgens Hamilton heeft geen enkele andere kracht, 

organisme of wezen het in zich om de hele wereld dusdanig te veranderen als de mens. De mens 

heeft de keuze om zichzelf tot op zekere hoogte buiten de aarde te plaatsen en kan ervoor kiezen 

om de krachten en acties van het Antropoceen te weerstaan. Daarmee hebben we, volgens 

Hamilton, ook de keuze om het anders te doen (Hamilton, 2017, 98-102). 

 

Ik sluit me aan bij Hamilton dat we de kracht van de mens moeten erkennen, maar feit is dat we 

nog te weinig doen ten aanzien van de ecologische crisis. Volgens Latour dienen we allereerst 

zicht te hebben op de consequenties van ons handelen, wat ik eerder illustreerde met de 

verschuiving van perspectief van nature-as-universe naar nature-as-process. Ten tweede wil 

Latour de normativiteit van de ecologische crisis zichtbaar maken. Dit vraagt om een 

verschuiving van matters-of-fact naar matters-of-concern. Binnen de ecologische crisis komen 

de matters of concern aan het licht. Dat de zon de aarde opwarmt, is in eerste instantie een 

matter of fact. Binnen de ecologische crisis is dit feit, echter, problematisch geworden. Dat de 

zon de aarde opwarmt, is dan niet langer alleen een descriptief element, maar normatief, een 

matter of concern (Mijland, 2013, 32-33).  

 

Matters of concern staan dus niet los van hun consequenties. Tevens zijn matters of concern niet 

vaststaand en begrensd, maar veranderlijk en onzeker. We moeten volgens Latour wegblijven 

van de vaststaande zekerheden waarmee we bepalen hoe de wereld eruitziet, maar juist de 

wereld als onzeker en veranderlijk onderzoeken (Latour, 2005, 114-115, Latour, 2018). Zodra 

we de wereld beschouwen als veranderlijk, biedt dit volgens hem ook mogelijkheden om de 
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wereld te veranderen. Om te begrijpen hoe we de wereld volgens Latour kunnen veranderen en 

dus de ecologische crisis kunnen bestrijden, licht ik hieronder zijn nieuwe wereldbeeld Gaia toe.  

1.3 Een nieuw wereldbeeld 

We weten nu dat Latour de aarde als object bekritiseert. Als tegenhanger van de aarde als object, 

wordt de aarde vaak opgevat als synoniem voor de natuur. Ik moet denken aan de slogan van 

klimaatactivisten: ‘wij zijn de natuur’. Volgens Latour is dit onterecht. De natuur zijn de bossen, 

de zeeën, de bloemen etc., wat onderdeel is van de aarde. Hij bekritiseert het idee van het 

herstellen van onze relatie met de natuur. Het begrip relatie impliceert een scheiding tussen de 

mens (cultuur) aan een kant en de natuur aan de andere kant. De aarde is volgens Latour zowel 

natuur als cultuur. We kunnen de aarde als object daarom niet vervangen door de aarde als 

natuur. We vervallen dan opnieuw in dezelfde paradox, waarin mensen en niet-mensen van 

elkaar worden gescheiden (Latour, 2017, 14-20, 35-38; Latour, 2018, 67-77).  

 

Latour gaat daarom op zoek naar een herdefiniëring van de aarde. Hiervoor maakt hij gebruik 

van de Gaia-hypothese. De Gaia-hypothese is in 1969 bedacht door de Engelse wetenschappers 

James Lovelock en uitgediept door de Amerikaanse biologe Lynn Margulis. Volgens de Gaia-

hypothese is de aarde geen levenloze substantie, maar een levend organisme. Niet alleen wordt 

de aarde bewoond door verschillende organismen, maar de aarde zelf is één organisme. Zijn idee 

van de aarde als levend organisme, vernoemde Lovelock naar de Griekse godin van de aarde: 

Gaia. Op basis van mijn eigen associaties en verschillende Googleplaatjes stelde ik Gaia voor als 

een liefdevolle godin/moeder van de aarde, echter, ze is nu eerder een bitch, zegt Latour (Latour, 

2017, 81-86; Manschot, 2016, 170). Binnen de Griekse mythologie is Gaia ontstaan uit Chaos en 

Eros en representeert zij allesbehalve harmonie. In plaats daarvan is Gaia “a figure of violence, 

genesis, and trickery, a figure that is always antecedent and contradictory” (Latour, 2017, 83). 

Wat geldt voor Gaia binnen de Griekse mythologie, geldt ook voor Lovelocks idee van Gaia. 

Gaia moeten we niet opvatten als een harmonieus geheel, maar als een organisme met 

verschillende tegenstrijdige eigenschappen: “And these performances are multiple, 

contradictory, hopelessly confused. Gaia has a thousand names. What is certain is that she is not 

a figure of harmony” (Latour, 2017, 82)  
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Volgens Latour is de definitie van Gaia als een levend organisme, echter, niet adequaat. Gaia 

vormt geen geheel en kunnen we daarmee niet opvatten als één. Bovendien is Gaia geen 

organisme, omdat het niet afhankelijk is van een levende omgeving. Gaia bestaat op zichzelf. 

Gaia met vele tegenstrijdige eigenschappen is volgens Latour daarom lastig te definiëren. In de 

eerste plaats omdat Gaia een uniek fenomeen is. We kunnen Gaia niet vergelijken met een 

andere leefbare planeet, voor zover we weten is er maar een Gaia. Ten tweede vraagt Gaia wat 

eerder al benoemd is, om een verandering van perspectief. We kunnen Gaia alleen van 

binnenuit, nature-as-process, bestuderen. We kunnen dan ook niet een eenduidige definitie van 

Gaia geven, maar slechts een beeld van haar schetsen (Latour, 2017, 81-87; Latour, 2018, 67-77; 

Latour & Lenton, 2019, 1-3).  

1.4 Gaia is een compositie  

Gaia is in de eerste plaats een samenstelling van actoren, een compositie. Een actor is elk mens 

of niet-mens die andere entiteiten beïnvloedt. Simpel gezegd een actor is iets dat handelt (Latour, 

2004, 237). Om Gaia als compositie te begrijpen, maakt Latour een vergelijking tussen Lovelock 

en Louis Pasteur. Beiden onderzochten micro-organismen en waren geïnteresseerd in 

verrassingen. Zo vroeg Pasteur zich af hoe het kan dat suiker transformeert in alcohol met de 

toevoeging van gist. Gist had een zogenaamd verrassingseffect. Voor veel van zijn tijdgenoten 

werd gist beschouwd als een passief product. Pasteur ontdekte daarentegen dat gist bestaat uit 

micro-organismen die verantwoordelijk zijn voor het fermentatieproces. Gist bleek dus geen 

passief product te zijn, maar een samenstelling van ‘organized agents’ (Latour, 2017, 75-110)  

Pasteurs ontdekking van micro-organismen helpt in het begrijpen van Lovelocks onderzoek naar 

de aarde. Lovelock vroeg zich af hoe het kan dat de aarde in tegenstelling tot Mars, die van een 

afstand lijkt op de aarde, een levende planeet is. Volgens de biologen, scheikundige en 

aardwetenschappers van zijn tijd werd de leefbaarheid van de aarde bepaald door natuurlijke en 

scheikundige wetten. Volgens Lovelock zijn de natuur- en scheikundige wetten niet voldoende 

om de leefbaarheid van de aarde te verklaren. Lovelock neemt als voorbeeld water. Volgens de 

natuurwetten had water allang moeten verdwijnen uit de aarde. Toch is het er nog steeds. 

Waarom? Lovelock veronderstelt dat naast de natuur en scheikundige wetten, organismen 

onderdeel uitmaken van de leefbaarheid van de aarde. Met andere woorden de leefbaarheid van 
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de aarde wordt niet bepaald door ‘wetten’, maar organismen zelf beïnvloeden de aarde (Latour, 

2017, 75-110). Wat geldt voor de gist bij Pasteur, geldt ook voor de aarde:  

“The Earth’s behavior is inexplicable without the addition of the work accomplished by 

living organisms, just as fermentation, for Pasteur, cannot be started without yeast. Just 

as the action of microorganisms, in the nineteenth, agitated beer, wine, vinegar, milk, and 

epidemics, from now on the incessant action of organisms succeeds in setting in motion 

air, water, soil, and, proceeding from one thing to another, the entire climate” (Latour, 

2017, 93) 

De ecologische crisis maakt volgens Latour de ontwrichting van de verschillende actoren steeds 

zichtbaarder. Gaia is actief en reageert op ons handelen, met een stijgende zeespiegel, 

opwarming van de aarde etc. Gaia is daarmee niet hetzelfde als de natuur, maar een 

wisselwerking tussen menselijke en geografische activiteiten. Met andere woorden Gaia 

representeert een zogenaamde metamorphic zone, waarin geen onderscheid meer te maken is 

tussen menselijke en geografische activiteiten. Denk aan de ozonlaag of ontbossing, wat zowel 

menselijke als geologische veranderingen teweegbrengt. Dat de natuur verandert, betekent dat 

geschiedenis niet alleen van toepassing is op mensen, maar ook op niet-mensen zoals dieren, 

bacteriën, bossen. Latour vat geschiedenis daarin op als een gebeurtenis die iemands bestaan 

beïnvloedt. Zo hebben dier- en plantensoorten ook een geschiedenis waarbij hun bestaan door de 

eeuwen heen is veranderd (Latour, 2017, 110-122, 206-209; Latour & Lenton, 2019, 5 de Vries, 

2016, 124-126).  

Latour geeft mij het inzicht dat Gaia complex is, waarin mensen en niet-mensen elkaars bestaan 

beïnvloeden. Niet langer is er sprake van twee verschillende domeinen, natuur en cultuur, maar 

oneindig veel actoren die elkaar wederzijds beïnvloeden. Het analyseren van Gaia kan dan ook 

alleen door te focussen op relaties tussen verschillende actoren zonder deze voorafgaand te 

categoriseren. Dit maakt meteen duidelijk waarom we Gaia van binnenuit dienen te 

onderzoeken. Onderzoeken we haar vanaf een afstand, is het lastig om alle actoren op de wereld 

te kunnen zien. Vanuit deze visie lijkt het volgens Latour alsof we gevoelens toeschrijven aan de 

feiten, in plaats dat de actoren voor zichzelf spreken: “It is easy to understand that, from the 

vantage point of the nature-universe, the earth’s agency looks like a subjective illusion, like a 
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simple projection of feelings onto an indifferent “nature””(Latour, 2018, 74, 75-110; Latour & 

Lenton, 2019, 16-19).  

1.5 Gaia is een dramatisch toneelstuk 

Het is nu duidelijk dat Gaia een compositie is van levende organismen die met elkaar 

interacteren. Doordat de organismen met elkaar interacteren kunnen we ze niet opvatten als losse 

organismen, ze staan immers altijd in relatie tot andere organismen. Tegelijkertijd kunnen we 

Gaia niet opvatten als één geheel, maar is eerder een warboel van verbindingen waar levende 

organismen onderdeel vanuit maken. De opvatting van Gaia als één geheel zou volgens 

Lovelock bovendien veronderstellen dat er sprake is van enige vorm van organisatie in de vorm 

van God of natuurwetten. Een vorm van organisatie welke in Gaia ontbreekt (Latour, 2017, 100). 

Het gebrek van organisatie wijst terug op Latours kritiek van de aarde als object, namelijk dat de 

aarde iets is dat we kunnen controleren. Gaia is daarentegen een chaos, zonder organisatie en 

zonder de mogelijkheid van controle. Om Gaia als compositie beter te begrijpen maak ik gebruik 

van een van Latours eerdere werk ‘Reassembling the social. An introduction to Actor-Network-

Theory’ (2005). In dit werk introduceert Latour de Actor-Netwerk-Theorie (ANT), die gaat over 

de manier waarop objecten en subjecten elkaar wederzijds beïnvloeden.  

Latour legt zijn theorie van ANT uit aan de hand van de metafoor van een toneelstuk. Actor, in 

het Engels, betekent acteur. Als we naar een toneelstuk kijken, is het niet alleen de acteur die 

speelt. De acteur wordt omringd door andere mensen die het toneelstuk vormen. Denk aan 

mensen van de backstage, scenarioschrijvers, het publiek en objecten zoals licht en geluid: “To 

use the word ‘actor’ means that it’s never clear who and what is acting when we act since an 

actor on stage is never alone in acting” (Latour, 2005, 46). Een acteur staat dan ook nooit op 

zichzelf, maar interacteert met andere subjecten en objecten op het podium. Dit betekent tevens 

dat de grens tussen de werkelijkheid en namaak vervaagt, je weet niet meer wat echt of nep is. 

Wie wel acteert en wie niet. Alles binnen het toneelstuk is onzeker (Latour, 2005, 46-55).  

  

Volgens Latour zijn we allemaal acteurs, actoren, op een podium: de aarde. Hetzelfde geldt voor 

dieren, planten en objecten. Net als de acteur in het toneelstuk, worden we beïnvloed door 

andere dingen in onze omgeving. Als we spreken over een actor dan verwijst dat tegelijkertijd 

naar een netwerk waar het onderdeel van is. Dit betekent dat je actoren niet kan categoriseren. 

Door het te categoriseren, zoals natuur en cultuur, vergeet je dat ze allebei onderdeel uitmaken 
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van hetzelfde netwerk en elkaar wederzijds beïnvloeden. Een actor staat dan ook niet op 

zichzelf, maar maakt altijd onderdeel uit van een netwerk oftewel de wereld. Net als een 

toneelstuk, zijn ook de acties van actoren onzeker. Acties van actoren zijn continu betrokken op 

anderen actoren. Hierdoor kunnen we nooit met zekerheid zeggen waar de actie vandaan komt, 

doordat het continu beïnvloed wordt door andere actoren. Een actie is daarmee nooit vast 

omlijnd, afgerond, coherent of controleerbaar, maar wel altijd ontwrichtend (Latour, 2005, 46-

55).  

Zodra we ANT toepassen op Gaia, zouden we Gaia kunnen omschrijven als een netwerk waarin 

actoren elkaar wederzijds beïnvloeden. Daarin is het niet zo dat een actor zich aanpast aan een 

omgeving, maar vormt elk organisme zijn/haar/hun eigen omgeving: “each one bends the 

environment around itself, as it were, the better to develop” (Latour, 2017, 98). Over het 

algemeen wordt alleen de mens beschouwd als een organisme die zijn/haar/hun omgeving 

manipuleren. Lovelock trekt dit idee door naar alle organismen. Het is niet alleen menseigen dat 

we de wereld naar onze hand zetten, maar iets dat alle organismen doen (Latour, 2017, 98-99). 

Latour schrijft dus intentionaliteit toe aan alle actoren. Dat wil zeggen dat actoren volgens 

Latour altijd al ergens op gericht zijn en hun omgeving beïnvloeden. Agency behoort volgens 

hem niet langer enkel tot het domein van de mens, maar ook dieren, planten of zelfs objecten 

hebben agency. Onder agency verstaat Latour het uitoefenen van invloed. Het hebben van een 

auto is bijvoorbeeld niet zomaar een ding, maar oefent tegelijkertijd een bepaalde invloed op je 

uit. Wellicht reduceert het je hoeveelheid lichaamsbeweging of vergroot het de mogelijkheid om 

je oma te bezoeken (Kipnis, 2015, 55).  Zo behoort agency binnen Gaia niet langer enkel tot het 

domein van de mens, maar is agency verdeeld. Gaia zèlf heeft agency en reageert op de 

ecologische crisis.  

Volgens Clive Hamilton (2017) is het toeschrijven van agency aan alle actoren kwalijk. Door 

agency toe te schrijven aan alle actoren, ontnemen we de mens zijn macht en verandert het 

begrip agency: “Taking the monopoly of agency away from humans, and giving it to non-human 

and non-living forces or entities, changes the meaning of “agency” so that it no longer means to 

act with a purpose (as living things do)” (Hamilton, 2017, 100). De agency van de mens als 

zelfbewust en reflexief wezen is anders dan die van dieren/planten die doelmatig handelen of 

niet-mensen met consequenties. Voor Hamilton staat agency gelijk aan intentie. Kom ik terug op 

het voorbeeld van de auto dan beïnvloedt de auto wellicht het aantal bezoeken aan mijn oma of 
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mijn lichaamsbeweging, maar een auto heeft niet de intentie om een van beide doelen te 

bereiken. Bij Latour spelen intenties en doel geen rol, agency gaat enkel over de mogelijkheid 

van een actor om invloed uit te oefenen. Daarmee ondermijnt Gaia volgens Hamilton de macht 

van de mens, terwijl het Antropoceen juist wijst op de macht en uniekheid van de mens. Een 

uniekheid die we volgens Hamilton moeten erkennen, willen we verantwoordelijkheid kunnen 

nemen ten aanzien van de ecologische crisis. Alleen de mens kan de aarde bewust beïnvloeden 

en is daarin van groot belang in het bestrijden van de ecologische crisis (111).  

Mijns inziens verandert Latour met het toeschrijven van intentionaliteit aan alle actoren niet 

zozeer de invulling van agency, maar komt Hamiltons kritiek voort uit een andere vraagstelling. 

Hamilton vertrekt vanuit de vraag wie de meeste macht heeft. Latour wil daarentegen de mens 

evenals de wereld ontleden. We moeten volgens Latour niet spreken over de universele mens, 

maar de universele mens ontleden in verschillende mensen met hun belangen, interesses en 

conflicten, zodat we zicht krijgen op de problemen van het Antropoceen (Latour, 2017, 122). 

Latour focust zich dan op agency om inzicht te krijgen in de manier hoe dingen ons beïnvloeden 

en uiteindelijk hoe ons handelen Gaia beïnvloedt. Dat inzicht stelt de mens in staat om 

zijn/haar/hun handelen te veranderen. Dit maakt onderzoek naar agency in het bijzonder van 

belang als het gaat om de ecologische crisis; het vraagt om een herziening van onze agency. Het 

probleem is dan niet zozeer dat Latour agency toeschrijft aan alle actoren, maar dat hij het punt 

van macht buiten beschouwing laat. Macht gaat mijns inziens over de hoeveelheid invloed die 

een actor heeft. Greta Thunberg heeft misschien net zoveel agency als Mark Rutte, maar Rutte 

heeft meer macht dan Thunberg. Daarmee heeft de agency van Rutte grotere consequenties dan 

die van Thunberg. Bovendien kan macht zowel kwantitatief als kwalitatief opgevat worden. Niet 

alleen heeft Rutte meer macht dan Thunberg, de macht die ze hebben is ook anders. Rutte heeft 

macht door zijn positie, terwijl Thunberg macht uitoefent door ervoor te zorgen dat mensen 

emotioneel geraakt worden of geïnspireerd om te gaan protesteren (Kipnis, 2015, 54-55, 85).   

 

Hierin sluit ik me aan bij  de kritiekpunten van Hamilton en Kipnis dat het van belang is om een 

onderscheid te maken tussen macht en agency. Macht komt in Latours werk slechts impliciet ter 

sprake. Hij wijst op het punt dat de mens niet langer de enige is met macht, Gaia is net zo 

machtig. Het verschil in macht, laat hij daarin buiten beschouwing. Dat is jammer omdat het wel 

degelijk van belang is. Zeker ten aanzien van de ecologische crisis die gaat over de machtige 
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positie van de mens ten aanzien van de aarde. Gaia is dan vooral gericht op het inzichtelijk 

maken van de consequenties van ons handelen. Latour wil dat we de wereld aandachtiger 

observeren en de verschillende relaties die actoren met elkaar aangaan onderzoeken. Gaia is als 

het ware een groot dramatisch toneelstuk en Latour nodigt ons uit om het drama in zijn volle 

complexiteit te zien (Latour, 2017; de Vries, 2016, 124-126; Bordeleau, 2015, 157).  

 

1.6 Kritiek op Gaia  

Het toeschrijven van agency op alle actoren is niet de enige kritiek op Latour. Andere 

kritiekpunten zijn gericht op Lovelocks voorstelling van Gaia die aan de basis ligt van Latours 

perspectief. De aarde als compositie waarin verschillende actoren op elkaar reageren en op het 

handelen van de mens vertoont overeenkomsten met de opvatting van de aarde als systeem 

binnen de aardwetenschappen. Clive Hamilton definieert het systeem aarde als volgt: “It is a 

single, dynamic, integrated system, and not a collection of ecosystems” (Hamilton, 2017, 12). 

Het systeem aarde is dus geen verzameling van ecosystemen, maar net als Gaia een dynamische 

compositie. De opvatting van een systeem aarde kent een wetenschappelijke onderbouwing 

binnen klimaatwetenschappen. Lovelocks theorie omtrent Gaia wordt daarentegen als 

controversieel beschouwd. Er is immers een groot verschil tussen Pasteurs theorie omtrent gist 

als levend organisme en Lovelocks theorie omtrent de aarde als levend organisme. In 

tegenstelling tot Lovelock kon Pasteur de werking van micro-organismen, aan de hand van 

experimenten, bewijzen. Lovelocks theorie van de aarde als levend organisme is niet gestoeld op 

bewijzen, maar is gestoeld op zijn intuïtie (Latour, 2017, 85-86; Latour & Lenton, 2019, 1-3, 6).  

 

Waarom sluit Latour niet aan op de reeds bestaande inzichten over het systeem aarde? Mijns 

inziens hangt dit samen met het punt waar Lovelocks theorie op gestoeld is, namelijk intuïtie. 

Latour onderzoekt Gaia niet enkel in natuurlijk opzicht (matters of fact), maar tevens in cultureel 

opzicht. Gaia omvat zowel natuur als cultuur en raakt ons niet alleen fysiek in de vorm van 

ecologische rampen, maar ook cultureel en emotioneel. Binnen de ecologische crisis is de 

werking van actieve organismen en de activiteit van Gaia inmiddels voelbaar. We kunnen Gaia 

als het ware ‘intuïtief” voelen (Latour, 2017, 94-95).  

  

Latour tracht met Gaia niet alleen het zicht op de consequenties van ons handelen te vergroten, 

maar wil ons tegelijkertijd sensitief maken ten aanzien van Gaia. Aandacht en gevoeligheid voor 
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onze omgeving veronderstelt dat we ‘lichamelijk, zintuiglijk, gevoelsmatig, verstandelijk, 

motivationeel’ geraakt worden (Alma, 2018, 130). In het geval van de ecologische crisis is dit 

een pijnlijke ervaring, welke gevoelens van angst, verdriet en onzekerheid oproepen. Dit is 

volgens Alma noodzakelijk, omdat de ecologische crisis pas werkelijk wordt als we toestaan dat 

we erdoor geraakt worden. Sensitiviteit vraagt om het veranderen van je overtuigingen en 

vanzelfsprekende zienswijzen. Het is een open ontmoeting met de wereld, waarin je je zowel 

gevoelsmatig als verstandelijk laat raken. Je gaat bijvoorbeeld aandachtig kijken naar een 

alledaags gebruiksvoorwerp of je wordt geraakt door een muziekstuk. Aandacht zorgt ervoor dat 

je even uit de dagelijkse gang van zaken wordt gehaald. Je stelt je open voor de wereld en laat je 

verrassen (Alma, 2018, 130-131, Manschot, 2016, 170). Zo werd ik afgelopen jaar geraakt door 

een liedje van de k-popband BTS. Vanuit die geraaktheid raakte ik geïnteresseerd in de 

koreaanse taal en cultuur. Niet langer is Korea zomaar een land, maar voel ik me betrokken op 

hun cultuur. Hetzelfde kan gebeuren met een alledaagse koffiemok die je herinnert aan je oma. 

Vanuit aandacht en een geraaktheid ben je niet langer onverschillig, maar ontstaat een 

betrokkenheid ten aanzien van datgene wat je raakt, je wil er zorg voor dragen, erover praten en 

je erin verdiepen (Alma, 2018, 130-137). Matters of fact worden matters of concern.  

  

Dit is precies wat Latour met Gaia tracht te bereiken, om ons sensitief te maken voor de wereld 

om ons heen. We moeten ons laten raken, openstellen en laten verrassen door Gaia, zodat we 

zorg voor haar gaan dragen (Latour, 2017). Juist doordat Gaia de wereld complexer en 

chaotischer maakt, kunnen we open blijven staan voor de ambiguïteit en vele transformaties in 

en op Gaia (Bordeleau, 2015, 166-167). We moeten dan ook niet denken dat we alle actoren en 

de relatie tussen verschillende actoren allemaal kennen of kunnen vaststellen. In de toekomst 

zullen er nieuwe actoren ontstaan en relaties ontstaan. De wereld is onderhevig aan 

veranderingen en onzeker. Dit maakt tegelijkertijd zichtbaar dat we haar niet kunnen controleren 

(Latour, 2017, 139-145).  

Geraakt worden door de wereld is volgens Hans Alma (2018) noodzakelijk om voorbij te gaan 

aan de verlangens van controle en beheersing en het ontwikkelen van alternatieven handelingen. 

Bij Latour is het dan niet zozeer de vraag wie de meeste agency heeft, maar hoe de mens 

sensitief kan worden voor het ontwikkelen van een partnerschap met Gaia. De totstandkoming 

van een partnerschap lukt volgens Latour en de humanisten Hans Alma en Henk Manschot niet 
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met cognitie alleen. Ze stellen dat het ontwikkelen van een partnerschap met Gaia vraagt om 

emotionele/spirituele geraaktheid en andere manieren van waarnemen. Latour introduceert Gaia 

dan ook met het doel om de mens sensitief te maken zodat hij/zij/hen dientengevolge 

verantwoordelijk handelt (Kipnis, 2015; Manschot, 2016, 170-173; Alma, 2018, 15, 125-131). 

Hoe Gaia zich verhoudt tot verantwoordelijkheid, werk ik uit in het volgende hoofdstuk. Eerst ga 

ik in op Latours mensbeeld van de mens als aardbewoner. 

1.7 Aardbewoners  

Voor Latour is het zaak dat de mens sensitief wordt voor de aarde. De mens wordt volgens 

Latour sensitief zodra hij/zij/hen zicht heeft op de relationele verbindingen tussen mensen en 

niet-mensen. Zijn we eenmaal sensitief dan zijn we niet langer mens, maar een aardbewoner. 

Een Aardbewoner of Earthbound, zijn de bewoners op Gaia. De aardbewoners zijn gebonden 

aan de aarde en beseffen dat ze zich bevinden in een relationeel netwerk met andere wezens. Ze 

weten dat ze afhankelijk zijn van de aarde. In tegenstelling tot de mens, realiseren ze zich dat ze 

nooit als een God boven de natuur kunnen staan. Ze weten dat ze met Gaia moeten leven en niet 

met de natuur als een passieve entiteit. Het grote verschil tussen de aardbewoner en de mens is 

dat de aardbewoners de problemen, Gaia, onder ogen komen. Ze zijn in tegenstelling tot de 

mens, sensitief voor Gaia (Latour, 2017, 251, 281- 283; Latour, 2018, 86). 

 

In het bestrijden van de ecologische crisis is het, volgens Latour van belang dat we allemaal 

aardbewoners worden. Sensitiviteit ontstaat volgens Alma en Manschot vanuit aandacht voor de 

wereld om je heen (Alma, 2018; Manschot, 2016). Zo vergat ik steevast mijn planten water te 

geven, totdat mijn huisgenoot voorstelde om ze allemaal een naam te geven. Hierdoor ging ik ze 

opeens met aandacht bestuderen. Sindsdien zijn mijn planten niet langer een passieve entiteit die 

water nodig hebben, maar zie ik hoe ze groeien en wat ze nodig hebben. Vanuit aandacht ben ik 

gaan zorgen voor mijn planten, met water, verse grond en de juiste hoeveelheid zonlicht. Het is 

het verschil van zorgen als aardbewoner of zorgen als mens. Henk Manschot (2016) omschrijft 

sensitief worden voor de aarde als een proces van het inlijven van de natuur. Het betekent dat we 

vanuit aandacht, creativiteit en zorgzaamheid verweven raken met de natuur. Zodat we ons 

uiteindelijk verbonden, of wat hij noemt ingelijfd, voelen met de natuur (47,173). Ik vind 

Manschot hierin sterker dan Latour. Latour definieert zijn begrip aardbewoner slechts 

sporadisch, terwijl Manschot duidelijk expliciteert hoe het inlijven van de natuur eruitziet. Hij 
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noemt verschillende voorbeelden van ‘inlijven’, zoals tuinieren of het aandachtig proeven van je 

eten. Bij Latour ontbreekt het aan concrete voorbeelden van sensitiviteit. Zijn visie op 

aardbewoners is verstrengeld met zijn verantwoordelijkheidsbegrip, wat ik toelicht in het 

volgende hoofdstuk.  

1.8 Conclusie  

In deze deelvraag heb ik Latours mens- en wereldbeeld onderzocht in het licht van zijn kritiek op 

de moderniteit. Volgens hem zijn de moderniteit en het Antropoceen gestoeld op een 

onderscheid tussen mensen en niet-mensen en is de aarde vanaf een afstand bestudeerd. Hierdoor 

is de aarde gereduceerd tot object, met de ecologische crisis tot gevolg. Zijn grote bezwaar tegen 

de moderniteit en het Antropoceen is gericht op het gemaakte onderscheid tussen mensen en 

niet-mensen, waardoor we slecht zicht hebben de consequenties van ons handelen. Gaia is 

daarentegen niet langer een passieve entiteit, maar reageert op ons handelen. Er is geen 

onderscheid meer tussen geologische en menselijke activiteiten. Gaia is een compositie van 

actoren die met elkaar interacteren. Latour schrijft daarmee agency toe aan alle actoren. Elke 

actor beïnvloedt zijn/haar/hun eigen omgeving. Latour nodigt ons uit om Gaia aandachtig te 

observeren zodat we zicht krijgen op de relaties tussen mensen en niet-mensen en de 

consequenties van ons handelen. Door met aandacht te observeren, worden we sensitief voor 

Gaia. Zijn we eenmaal sensitief dan zijn we niet langer mensen in de natuur, maar aardbewoners 

op aarde. De aardbewoners weten dat ze afhankelijk zijn van Gaia en zijn vanuit sensitiviteit in 

staat om op haar te reageren.  
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Hoofdstuk 2 

Welk verantwoordelijkheidsbegrip volgt uit Latours mens- en wereldbeeld en wat zijn hiervan de 

praktische implicaties? 

In dit hoofdstuk wordt Latours visie op verantwoordelijkheid uiteengezet. Verantwoordelijkheid 

vat Latour op als de mogelijkheid om te kunnen antwoorden op de wereld, “to become capable  

of responding” (Latour, 2017, 281). Wat deze definitie verder behelst werk ik uit in dit 

hoofdstuk. Voordat we kunnen ingaan op de vraag hoe we onze verantwoordelijkheid kunnen 

nemen, is het allereerst van belang om te begrijpen waarom er sprake is van een gebrek aan 

verantwoordelijkheid. Volgens Latour heeft dit te maken met een gebrek aan oriëntatie binnen 

de politiek. Om te onderzoeken hoe we onze verantwoordelijkheid kunnen nemen onderzoekt 

Latour de huidige politieke posities. Van daaruit komen we terug bij Gaia, die een nieuwe 

politieke oriëntatie mogelijk maakt. Het hoofdstuk eindigt  met een uiteenzetting over wat 

Latours visie op verantwoordelijkheid betekent voor de praktijk.  

2.1 Waarom is er een gebrek aan verantwoordelijkheid?  

Latour vraagt zich hoe het komt dat we te weinig doen met de waarschuwingen en adviezen ten 

aanzien van de ecologische crisis. Hij stelt dat dit komt doordat de waarschuwingen worden 

beschouwd als apocalyptisch spreken. De wetenschappelijke feiten wijzen op het belang om in 

actie te komen voor behoud van een leefbare planeet, maar de moderne mens gelooft volgens 

Latour niet langer in de mogelijkheid van een apocalypse. De moderne mens heeft de hemel op 

aarde gecreeërd. We leven in het ‘paradijs’ en zijn gericht op vooruitgang. Zelfs nu de 

bedreigingen serieus zijn, zoeken we volgens Latour eerder naar mogelijkheden om te leven op 

Mars dan voor het behoud van de leefbaarheid van de aarde. De moderne mens staat volgens 

Latour niet langer in verbinding met de aarde, ze zien zichzelf als onschendbaar en geloven niet 

dat hun ‘iets’ kan overkomen (Latour, 2017, 7-15, 185-219; Latour, 2018, 17-24). 

 

Daarnaast stelt Latour dat de elite ervoor gekozen heeft om de feiten en waarschuwingen niet 

serieus te nemen, omdat het vraagt om aanpasssingen van onze huidige moderne levensstijl 

(Latour, 2018). Een levensstijl die is gericht op consumptie, vooruitgang en economische groei, 
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welke gelijkgesteld is aan geluk (Lehtonen, Salonen & Cantell, 2019, 341-342). 

Klimaatontkenning is daarbij een krachtig middel om het nemen van verantwoordelijkheid te 

omzeilen. In het bijzonder heeft de elite volgens Latour bijgedragen aan het ontkennen van de 

feiten, adviezen en waarschuwingen en daarmee de solidariteit met de rest van de wereld in de 

ban gedaan. “If they wanted to survive in comfort, they had to stop pretending, even in their 

dreams, to share the earth with the rest of the world” (Latour, 2018, 19). Niet door te erkennen 

dat ze niet willen, maar door te zeggen ‘de feiten zijn er niet’. Latour wijst naar de actieve lobby 

van tegenstanders die er alles aan doen om de feiten in twijfel te trekken. Volgens Latour is er 

dus een gebrek aan verantwoordelijkheid, doordat de feiten worden gepresenteerd als onzeker én 

vragen om aanpassingen van onze huidige levensstijl (Latour, 2017, 25-27). De vraag is dan: hoe 

kunnen we ervoor zorgen dat er wèl naar de wetenschappelijke feiten geluisterd wordt? 

2.2 Hoe kunnen we onze verantwoordelijkheid nemen?  

De ontkenning van de feiten laat volgens Latour zien dat wetenschap alleen niet voldoende is. 

Het is volgens Latour zaak dat niet-mensen vertegenwoordigd worden binnen de politiek. Hij 

illustreert dit aan de hand van het zogenaamde ‘parlement van de dingen’. In het parlement der 

dingen nodigt Latour ons uit om de wereld niet enkel te onderzoeken vanuit de mens, maar 

vanuit dingen. Zodra we ons gaan identificeren met bijvoorbeeld de zee of de ozonlaag, krijgen 

we zicht op hun belangen (Latour, 1993, 144). Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat 

‘dingen’, welke in eerste instantie niet tot de politiek behoorden, onderdeel worden van de 

politiek. De Partij voor de Dieren is een voorbeeld die ‘dingen’, zoals dierenwelzijn en 

natuurbehoud, op de politieke agenda heeft gezet.  

 

Toch zijn de ecologische bewegingen er vooralsnog niet in geslaagd om de ecologische crisis 

daadwerkelijk te bestrijden. Volgens Latour hebben de ecologische bewegingen gefaald, omdat 

ze geen duidelijke positie innemen binnen de politiek. Ze zijn links noch rechts, conservatief 

noch progressief en hebben ecologie daarmee tot een controverse gemaakt. Daarbij hadden 

ecologische bewegingen het idee dat ze moesten kiezen tussen sociale en ecologische 

vraagstukken. In plaats van dat ecologische bewegingen ook sociale conflicten oppakken en 

andersom, zaten we vast tussen sociale en ecologische conflicten (Latour, 2018, 45-48, 56-58).  
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Mijns inziens komt daar inmiddels verandering in en richten ecologische bewegingen zoals 

Milieudefensie, Greenpeace of Extinction Rebellion (XR), zich niet meer alleen op ecologische 

vraagstukken. Zo heeft Milieudefensie een rechtszaak tegen Shell gewonnen voor het sociale 

onrecht ten gevolge van olieproductie voor mensen in Nigeria en vraagt XR niet alleen aandacht 

voor de vervuiling in de kledingindustrie, maar ook voor de dwangarbeid van de Oeigoeren 

binnen de kledingindustrie.1 Een verandering die Latour aanmoedigt. Vooralsnog wordt de 

huidige politiek volgens Latour gekenmerkt door een gebrek aan oriëntatie. Latour wil de mens 

lokaliseren zodat we ons kunnen oriënteren naar een andere richting. Om een nieuwe oriëntatie 

te kunnen geven aan de politiek, onderzoekt Latour welke huidige politieke posities er allemaal 

zijn in zijn boek ‘Down to Earth’ (2018). Daarin onderscheidt hij vier politieke posities genaamd 

local, global, out-of-this-world en introduceert de Terrestrial als het nieuwe oriëntatiepunt.  

 

De eerste twee posities (local en global) zijn onderdeel van de moderniteit. Het politieke 

handelen binnen de moderniteit wordt gekenmerkt door een strijd tussen local en global. Twee 

complementaire bewegingen die door de moderniteit met elkaar in conflict zijn gebracht. De 

modernen zijn volgens Latour gericht op global. Dit staat voor de globaliserende wereld, 

vooruitgang en gerichtheid op de toekomst. De niet-modernen houden vast aan het lokale en 

daarmee het verleden, zij worden gezien als de achterblijvers en moeten nog gemoderniseerd 

worden. Om te moderniseren moest het lokale verbannen worden. Latour noemt dit een nieuwe 

paradox van de moderniteit, het plaatsen van het lokale tegenover het globale. Het lokale staat 

niet op zichzelf maar in contrast met global, een anti-global. Elke vorm van hechting of 

betrokkenheid op het lokale wordt binnen de moderniteit daarmee beschouwd als een vorm van 

achteruitgang. Hierdoor zijn andere vormen van lokaal en globaal uitgesloten (Latour, 2018, 12-

 
1 Milieudefensie (29 januari 2021). Milieudefensie en 4 Nigerianen winnen rechtszaak tegen Shell. 
Geraadpleegd op 3 februari 2021, van https://milieudefensie.nl/actueel/milieudefensie-en-4-nigeriaanse-
boeren-winnen-rechtszaak-tegen-
shell#:~:text=Nooit%20eerder%20ging%20een%20rechter,eindelijk%20zijn%20rotzooi%20moet%20opru
imen.&text=Alleen%20samen%20kunnen%20we%20het%20opnemen%20tegen%20grote%20vervuilers
%20als%20Shell. 
Boeddhistisch Dagblad (red.).(20 augustus 2020). Extinction Rebellion Fashion Action in actie tegen 
culturele genocide Oeigoeren. Geraadpleegd op 3 februari 2021, van 
https://boeddhistischdagblad.nl/maatschappij/mensenrechten/151128-extinction-rebellion-fashion-action-
in-actie-tegen-culturele-genocide-oeigoeren/ 
 
 

https://milieudefensie.nl/actueel/milieudefensie-en-4-nigeriaanse-boeren-winnen-rechtszaak-tegen-shell#:~:text=Nooit%20eerder%20ging%20een%20rechter,eindelijk%20zijn%20rotzooi%20moet%20opruimen.&text=Alleen%20samen%20kunnen%20we%20het%20opnemen%20tegen%20grote%20vervuilers%20als%20Shell
https://milieudefensie.nl/actueel/milieudefensie-en-4-nigeriaanse-boeren-winnen-rechtszaak-tegen-shell#:~:text=Nooit%20eerder%20ging%20een%20rechter,eindelijk%20zijn%20rotzooi%20moet%20opruimen.&text=Alleen%20samen%20kunnen%20we%20het%20opnemen%20tegen%20grote%20vervuilers%20als%20Shell
https://milieudefensie.nl/actueel/milieudefensie-en-4-nigeriaanse-boeren-winnen-rechtszaak-tegen-shell#:~:text=Nooit%20eerder%20ging%20een%20rechter,eindelijk%20zijn%20rotzooi%20moet%20opruimen.&text=Alleen%20samen%20kunnen%20we%20het%20opnemen%20tegen%20grote%20vervuilers%20als%20Shell
https://milieudefensie.nl/actueel/milieudefensie-en-4-nigeriaanse-boeren-winnen-rechtszaak-tegen-shell#:~:text=Nooit%20eerder%20ging%20een%20rechter,eindelijk%20zijn%20rotzooi%20moet%20opruimen.&text=Alleen%20samen%20kunnen%20we%20het%20opnemen%20tegen%20grote%20vervuilers%20als%20Shell
https://milieudefensie.nl/actueel/milieudefensie-en-4-nigeriaanse-boeren-winnen-rechtszaak-tegen-shell#:~:text=Nooit%20eerder%20ging%20een%20rechter,eindelijk%20zijn%20rotzooi%20moet%20opruimen.&text=Alleen%20samen%20kunnen%20we%20het%20opnemen%20tegen%20grote%20vervuilers%20als%20Shell
https://boeddhistischdagblad.nl/maatschappij/mensenrechten/151128-extinction-rebellion-fashion-action-in-actie-tegen-culturele-genocide-oeigoeren/
https://boeddhistischdagblad.nl/maatschappij/mensenrechten/151128-extinction-rebellion-fashion-action-in-actie-tegen-culturele-genocide-oeigoeren/
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32).   

 

Het contrast tussen local en global, verwijt Latour een verkeerde opvatting over globalisering. 

De moderniteit heeft global gelijkgesteld aan modernisering. Dat betekent dat elke weerstand 

tegen globalisering ook een weerstand is tegen modernisering. Vasthouden aan het lokale wordt 

gezien als tegenreactie en heeft daarom binnen de moderniteit geen plek. Deze opvatting van 

global noemt Latour global-minus. Alhoewel binnen global-minus geen plek is voor het lokale, 

ontstaat er als tegenreactie juist een beweging naar het lokale. Door de focus op global, willen 

mensen juist vasthouden aan hun eigen grond, traditie en identiteit. Het vasthouden aan de eigen 

identiteit en bescherming van eigen etnische en nationale grenzen, noemt Latour local-minus. 

Net als de andere paradoxen van de moderniteit, beschouwt Latour het contrast tussen global en 

local als een misvatting. De opvatting van globalisering binnen de moderniteit heeft ons beeld 

van de wereld vernauwd. Een wereld gericht op global-minus met oneindige groei, vooruitgang 

en ontwikkeling is bovendien niet langer houdbaar (Latour, 2018, 12-32).  

  

Hij concludeert dat de wereld te klein is voor globalisering, maar te groot voor enkel het lokale. 

In plaats van global-minus moeten we volgens Latour streven naar global-plus. Global-plus 

betekent een vorm van globalisering waarin ruimte is voor verschillende perspectieven, meer 

variatie, verschillende culturen en alternatieven. Zo introduceert hij ook een alternatief voor 

local-minus, local-plus waarbij mensen open staan voor het globale maar tegelijkertijd ook 

verbonden kunnen blijven met hun eigen stuk land, identiteit en manier van leven. Inmiddels zijn 

er volgens Latour bijna geen plekken meer die nog gemoderniseerd kunnen worden. Global en 

local bestaan steeds vaker naast elkaar en de scheidslijnen tussen globaal en lokaal, links en 

rechts, vooruitgang en behoudend of verleden en toekomst worden steeds vager. (Latour, 2018, 

12-32).  

 

Naast de politieke posities local versus global van de moderniteit is er volgens Latour een 

nieuwe positie ontstaan, genaamd Out-of-this-world. Dit overstijgt het conflict van modern/niet-

modern en global/local. De Out-of-this-world positie is zichtbaar gemaakt door het Amerikaanse 

presidentschap van Donald Trump. Het Trumpisme is volgens hem gebaseerd op systematische 

klimaatontkenning. Door global-minus (globalisering) en local-minus (nationalisme) bij elkaar te 

brengen. Trump maakt de beweging naar oneindige groei en maximale winst en tegelijkertijd de 
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beweging naar het behouden van etnische en nationale grenzen (Latour, 2018, 35). Latour 

beschouwt de opkomst van Trump als verhelderend: het maakt zichtbaar wat de elite al sinds de 

jaren ‘80 doet: de rest van de wereld aan zijn lot overlaten. Ze willen ‘The American dream’ 

behouden, terwijl ze naar een onwerkelijke wereld bewegen. Volgens Latour wijst het Trumpism 

de wereld af die het bewoont en is daarmee een politiek zonder object en zonder doel. Latour 

noemt dit een vorm van post-politics: “Trumpian politics is not “post-truth,” it is post-politics - 

that is, literally, a politics with no object, since it rejects the world that it claims to inhabit” 

(Latour, 2018, 38, 33-39).  

2.3 Terrestrial 

De huidige politieke posities zijn volgens Latour drie utopieën: local, global en out-of-this-

world. Het lokale dat vasthoudt aan een stuk land en zich wil afsluiten voor de rest van de 

wereld. Het globale dat zich focust op oneindige groei en out-of-this-world die 

klimaatverandering ontkent. De modernen hebben volgens Latour geen contact meer met de 

aarde. Ze leven in een utopie: het paradijs. De modernen hebben de wereld immanent gemaakt. 

Latour zegt daarover het volgende: 

“But for those who have immanentized Heaven, there is no longer any accessible earth.   

The whole paradox of modernization is that it has lost sight, more and more, of any    

contact with the down-to-earth, with materiality: it no longer sees anything in this world   

below but the other world simply immanentized” (Latour, 2017, 200).  

Dat Latour wil wegblijven van bovenstaande utopieën, betekent niet dat transcendentie of 

idealen bij Latour geen rol spelen. Fernando Suárez Müller benadrukt dat een ideaal gericht op 

het goede van groot belang blijft. Het biedt perspectief op verbetering en ontwikkeling (Suárez 

Müller, 2021a, 90-101). Bij de drie utopieën ontbreekt, echter, een duidelijke richting en 

perspectief. Het zijn politieke oriëntaties die niet geëngageerd zijn met iets en bovenal niet 

langer houdbaar. Een politiek zonder doel of richting maakt volgens Latour dat we 

gedesoriënteerd zijn en ecologie tot een controverse maken. Hij pleit daarom voor een nieuwe 

politieke positie met een duidelijk oriëntatiepunt dat wèl perspectief geeft op verbetering en 

ontwikkeling. Hiervoor introduceert hij het begrip Terrestrial. Het perspectief van de Terrestrial 

erkent de alomtegenwoordigheid en de zwaarte van de ecologische crisis. Het is een combinatie 

van global-plus en local-plus (Latour, 2018, 33-70).  
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Volgens Latour is er sprake van een onzichtbare oorlog. We leven in verschillende werelden, die 

met elkaar in strijd zijn. De aardbewoners zijn zich bewust van de oorlogssituatie en dienen de 

mensen die leven in utopieën terug te brengen naar de aarde, richting de Terrestrial. Dat we ons 

bevinden in een oorlogssituatie betekent dat we moeten bepalen wie vriend is en wie vijand om 

duidelijk te maken met wie en tegen wie we moeten strijden. Latour heeft hierin sympathie voor 

de tegenstanders. De ecologische crisis maakt ons volgens Latour allemaal gek, zelfs als je die 

ontkent. Welk focuspunt je ook hebt, de situatie is voor iedereen oncomfortabel. Volgens Latour 

zijn de mensen die geloven in alternatieve feiten niet dom, maar verraden. Hij zegt daarover het 

volgende: “Before accusing “the people” of no longer believing in anything, one ought to 

measure the effect of that overwhelming betrayal on people’s level trust. Trust has been 

abandoned along the wayside” (Latour, 2018, 23, Latour, 2017, 221-254). 

 

De klimaatontkenners zijn volgens Latour het resultaat van de grote verspreiding van 

desinformatie. Volgens Latour betekent alle desinformatie dat we klimaatontkenners en 

tegenstanders niet moeten beschuldigen als irrationeel. We moeten daarentegen gaan inzien dat 

deze mensen zijn verraden en hun vertrouwen is aangetast. Bovendien zijn de tegenstanders 

tegelijkertijd de enige potentiële bondgenoten. De enige mogelijkheid om de oorlog te stoppen is 

volgens Latour door het sluiten van vrede. Het sluiten van vrede moet niet verward worden met 

het sluiten van een overeenkomst. Het sluiten van overeenkomsten is de politiek van de aarde, 

zoals de klimaatconferentie van Parijs (COP21). Het sluiten van vrede betekent daarentegen dat 

we moeten leren op welke manieren we afhankelijk van elkaar zijn. We moeten leren 

samenleven met mensen en niet-mensen op basis van wederzijdse afhankelijkheidsrelaties. Dit 

brengt ons terug naar Gaia, die inzicht geeft op wederzijdse afhankelijkheidsrelaties (Latour, 

2017, 1-23; Latour, 2018, 221-254). Hoe Gaia zich verhoudt tot verantwoordelijkheid, zal in het 

volgende stuk nader worden toegelicht. 

 

2.4 Hoe ziet verantwoordelijkheid eruit in Gaia? 

Volgens Latour gaan we alleen richting de Terrestrial zodra we de wereld accepteren zoals die is 

zonder geloof in valse utopieën. We moeten Gaia onder ogen komen: “To stand up to the threat, 

we first have to understand why we feel that it is coming toward us, and why it is so hard to face 

up to it head on” (Latour, 2017, 241). Eerder is al duidelijk geworden dat we Gaia alleen kunnen 

onderzoeken van binnenuit. Onderzoeken we Gaia vanuit het universum, is het niet duidelijk 
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waar we het precies over hebben. Het kan over van alles gaan van zwarte gaten, bomen, de 

ozonlaag, natuurkrachten, wormen etc. Zonder duidelijkheid is het volgens Latour logisch dat 

we onverschillig zijn ten aanzien van de ecologische crisis. We kunnen het ons veroorloven om 

onverschillig te zijn ten aanzien van het universum. Over onderzoeken op mars of zwarte gaten, 

maar niet ten aanzien van de bodem en de ozonlaag. Door de wereld op een afstand te 

bestuderen blijft deze ook op afstand. Hierdoor is het volgens Latour moeilijk om mensen te 

mobiliseren om in actie te komen. Mensen zullen geen verantwoordelijkheid nemen zolang ze 

niet weten waarvoor ze precies verantwoordelijkheid zijn (Latour 2017, 221-254; Latour, 2018, 

70-86). Willen we mensen mobiliseren dan moeten we volgens Latour concreet worden en ons 

focussen tot de enkele kilometers waarin het leven op aarde zich afspeelt. Dit noemt Latour The 

Critical Zone. Binnen the Critical Zone onderzoeken we de natuur als proces. Zo krijgen we 

zicht in de verschillende manieren waarop actoren met elkaar interacteren en verbreden we onze 

kennis op de wereld. Vanuit the Critical Zone hebben we niet langer het privilege om 

onverschillig te zijn ten aanzien van Gaia. Vanuit de Critical Zone kunnen we volgens Latour 

leren hoe we van elkaar afhankelijk zijn en onszelf opnieuw positioneren op de aarde (Latour, 

2018, 79). 

 

De Terrestrial is dan gestoeld op een ander politiek systeem dan die van de moderniteit. Binnen 

de moderniteit is er volgens Laotur sprake van een systeem van productie, waarin de aarde wordt 

beschouwd als product. Dit systeem is gestoeld op het principe van vrijheid, waarin de mens kan 

doen en laten met de aarde wat die wil. Gaia is daarentegen gestoeld op het systeem van 

onderhoud dat uitgaat van het principe van afhankelijkheid. Het gaat niet langer over het 

produceren van goederen, maar over hoe we alle wezens op aarde kunnen onderhouden in plaats 

van alleen de mens. Hiermee wordt duidelijk dat Gaia als een nieuw wereldbeeld de richting van 

de politiek kan veranderen, omdat ze wijst op onze afhankelijkheidsrelaties. De Terrestrial als 

oriëntatiepunt wijst dan niet in de richting vooruit (global), achteruit (local) of naar een 

onrealistische werkelijkheid (out-of-this-world), maar naar Gaia zelf (Latour, 2018, 70-86).  

 

Daarin zie ik een verschil tussen de ecologische politiek van Latour en de ecologische politiek 

van Clive Hamilton. Ook Hamilton (2017) stelt dat de belangrijkste taak voor het bestrijden van 

de ecologische crisis bij de politiek ligt. Eerder heb ik al zijn kritiek op agency uiteengezet. Voor 

Hamilton behoort agency enkel tot het domein van de mens, omdat alleen de mens de vrijheid 
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heeft om te kiezen. Daarmee heeft de mens tegelijkertijd de plicht om zijn/haar/hun 

verantwoordelijkheid te nemen (142). Hamilton vertrekt daarin evenals Latour vanuit de vraag 

naar het zijn van de mens: “Who are we and what is the nature of our responsibility?” (149). 

Voor Hamilton heeft alleen de mens de vrijheid en macht om het anders te doen. Zijn opvatting 

van vrijheid komt daarbij overeen met Latours opvatting van afhankelijkheid: 

 

"We begin to approach an answer when we understand human freedom as woven into the 

fabric of nature-as-a-whole, and how that truth was forgotten when we became besotted 

with our demands for freedoms and power over nature. It is only through a deep, pre-

ethical sense of responsibility, lodged in the agent who accepts our collective 

embeddedness, that humans and nature can live together” (149).  

 

Hamilton concludeert dat we moeten leren leven op aarde en onze afhankelijkheid van haar 

moeten erkennen. Hamilton wijst daarin op de macht van de mens en de noodzaak om de 

politiek te veranderen, maar vertelt niet hoe we dat moeten doen. Latour geeft daarentegen met 

de Terrestrial een oriëntatiepunt, waarin hij onderzoekt hoe de mens zijn/haar/hun agency kan 

gebruiken om de politiek te veranderen. De Terrestrial brengt local-plus en global-plus samen. 

Het betekent dat we een verbinding aangaan met een lokaal stuk grond en tegelijkertijd open 

blijven staan voor de globale wereld. Aan de ene kant moeten we ons verbinden met en zorg 

dragen voor een lokaal stuk grond. Aan de andere kant moeten we openstaan voor de rest van de 

wereld en erkennen dat het niemands eigendom is. Dit betekent bijvoorbeeld dat ik bloemen 

plant voor de bijen in mijn wijk, terwijl ik tegelijkertijd bereid ben om mijn wijk te delen met 

vluchtelingen die een nieuwe woonplek zoeken. Gaia maakt immers zichtbaar dat er geen 

grenzen zijn en daarmee zijn er ook geen grenzen om te bewaken. Het nemen van 

verantwoordelijkheid in Gaia betekent dan: “attaching oneself to the soil on the one hand, 

becoming attached to the world on the other” (Latour, 2018, 92). Hiermee bedoelt Latour dat we 

moeten zorgen voor een lokaal stuk grond waarin we samenleven met mensen en niet-mensen, 

zonder het te claimen als je eigendom.  

 

Latour gaat, echter, niet in op de vraag hoe we land op een andere manier kunnen bewonen en 

stelt in zijn boek ‘Down to Earth’ zelf ook de vraag wat dit betekent voor de praktijk: “The 

hypothesis may be attractive, though it still waits to be proved, but what are we to do with it, 
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practically speaking, and what does it change for me?” (Latour, 2018, 90). Zijn antwoord hierop 

is dat we ons bevinden in een tussenpositie. Nog steeds zijn er bewegingen richting de Global, 

Local en Out-Of-This-World en tegelijkertijd zien we allerlei initiatieven richting de Terrestrial 

(91). De mens is dan wat Henk Manschot noemt een overgangsfiguur. Overleven moet volgens 

hem niet het streven zijn, maar de mens die onderzoekt wat leven als aardbewoner betekent 

(Manschot, 2016, 180).  

 

Latour zegt niet wat we als individu moeten doen, maar stelt de lezer een vraag: waar wil jij 

wonen en met wie ben jij bereid om samen te leven? Ik zie hierin iets terug in de houding van de 

geestelijke verzorger. Binnen de geestelijke verzorging is niet-weten een belangrijk kenmerk. 

Dit betekent dat we de ander nooit volledig kunnen kennen en we onszelf moeten openstellen 

voor de ander (van Praag, 1978, 169-172). Wat geldt voor de ander als mens geldt mijns inziens 

ook voor Gaia. Gaia is continu aan verandering onderhevig en kunnen haar daarmee nooit 

volledig kennen. Daarmee is het logisch dat Latour niet een eenduidig antwoord geeft. Zou hij 

dat wel doen, dan blijven we hangen in het Antropoceen waarin we alles al weten en is het niet 

mogelijk om verandering teweeg te brengen. Latour wil dat mensen zelf manieren zoeken in het 

creeëren van nieuwe vormen van samenleven. Een praktisch voorbeeld hiervan is Ecolonie. 

Ecolonie is sinds 1989 een woon- werkgemeenschap waarin mensen leven op een manier om de 

aarde zo min mogelijk te belasten. Ecolonie is een vereniging en niemands eigendom, maar wèl 

verbonden aan het lokale waarin ze zorgdragen voor de natuur en de mensen die er wonen. 

Tegelijkertijd staan ze open voor het globale doordat iedereen die dat wil zich tijdelijk of 

permanent kan vestigen en meewerken tegen kost en inwoning.2 Het is een praktisch voorbeeld 

waarin local-plus en global-plus samenkomen.  

 

Mijns inziens is het anders bewonen van land, zoals Ecolonie, in overeenkomst met Latours 

verantwoordelijkheidsbegrip. Voor het realiseren van woonplekken op basis van local-plus en 

global-plus dienen we volgens Latour te beginnen met het onderzoeken van onze eigen 

woonplek. Hij definieert een woonplek als “that on which a terrestrial depends for its survival, 

while asking what other terrestrials also depend on it?” (Latour, 2018, 95). Door het 

onderzoeken van onze eigen woonplek krijgen we inzicht in de verschillende manieren waarop 

 
2 Geraadpleegd op 8 januari 2021: https://www.ecolonie.eu/nl 
 

https://www.ecolonie.eu/nl
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we van elkaar afhankelijk zijn. We moeten volgens Latour zicht krijgen op datgene wat de 

verschillende actoren zijn, willen, doen en verlangen. Dit geldt zowel voor een paardenbloem, 

bacterie, werknemer of een leidinggevende van een multinational. Het komt neer op het concreet 

maken van de verschillende manieren waarop de leefbaarheid van de aarde, onze woonplekken, 

bedreigd worden. Uiteindelijk is het volgens Latour zaak dat Gaia vertegenwoordigd wordt 

binnen de politiek. Hoe dit er in de praktijk uitziet, licht ik toe in de volgende paragraaf.  

2.5 Hoe ziet verantwoordelijkheid eruit in de praktijk?  

Om te begrijpen hoe Gaia vertegenwoordigd kan worden in de politiek, kom ik terug op het 

onderscheid tussen matters of fact en matters of concern. Feiten staan volgens Latour niet op 

zichzelf, maar krijgen pas kracht als ze worden ondersteund door een gedeelde cultuur, 

instituties en media die we vertrouwen. Daarmee stuiten we volgens hem gelijk op een 

probleem, want de instituties en media die ik vertrouw worden door anderen weggezet als 

onbetrouwbaar. Er is volgens hem niet alleen een elite die twijfels zaait over de feiten, maar ook 

een grote groep die ze vertrouwt (Latour, 2018, 21-25).  

Volgens Latour is het niet zaak dat we de ander overtuigen, maar we moeten zichtbaar maken 

waar de feiten op betrokken zijn. Oftewel de gedeelde cultuur, instituties, mensen en niet-

mensen die ermee verbonden zijn. Door wie worden de feiten gepresenteerd? Welke problemen 

en zorgen representeren ze? Complotdenkers scharen zich immers ook achter de ‘feiten’. Bij 

matters of fact blijft datgene waar de feiten op betrokken zijn onzichtbaar. Bij matters of concern 

worden de consequenties van de feiten zichtbaar. Dit verschil acht Latour van politiek belang. 

We zijn veel meer met elkaar verbonden op basis van onze zorgen, concerns, dan op basis van 

meningen of principes (Latour, 2004, 35-40, 75-79; Latour, 2017, 255-292; Latour, 2018, 77-82, 

94-99; Mijland, 32-33).  

 

Dit betekent dat de aardbewoners moeten stoppen met te doen alsof ze enkel de objectieve feiten 

representeren. Door te doen alsof je enkel de feiten vertegenwoordigt, kunnen de feiten worden 

weggezet als onjuist en onzeker hetgeen nu ook gebeurt. In plaats van je enkel te verschuilen 

achter de objectieve feiten, moeten we zichtbaar maken wat de feiten vertegenwoordigen zoals 

de natuur, dieren en de stemmen van de onderdrukte. We moeten volgens Latour diplomaten 

worden van de natuur, binnen de politiek. Diplomatie in Latours opvatting betekent dat je bereid 

bent om je waarden te betwisten en meningen te bediscussiëren. Dit betekent dat klimatologen, 
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ecologische bewegingen en activisten, of ander die zichzelf beschouwen als aardbewoner, 

duidelijk moeten maken waar ze voor staan en welke belangen zij behartigen. Latour stelt dat 

alle aardbewoners diplomaten moeten zijn, zonder te moraliseren of de ander weg te zetten als 

‘dom’ (Latour, 2017, 32, 164, 258-288; Latour, 2018, 84-88). 

 

In 2015 heeft Latour zijn politieke ecologie in de praktijk gebracht aan de hand van een politieke 

simulatie van de COP21, genaamd ‘The Theatre of Negotiations’. Tijdens de simulatie werd er 

onderhandeld over het klimaat, terwijl verschillende mensen en niet-mensen werden 

vertegenwoordigd zoals de oceanen, atmosfeer, Frankrijk, oorspronkelijke bevolkingsgroepen 

etc. In het theater gingen de onderhandelingen niet langer over het klimaat, maar participeerde 

het klimaat actief in de onderhandelingen. De oceanen waren bijvoorbeeld geen passieve 

entiteiten meer, maar maakte duidelijk wie ze zijn, wat ze doen en wat ze willen. ‘The Theatre of 

Negotiations’ is dan een visualisatie van onze afhankelijkheid van Gaia door een representatie 

van ‘dingen’ (Latour, 2017, 255-292; Latour, 2018).   

Latours oproep voor diplomatie komt overeen met de dialogische houding van het humanisme. 

Peter Derkx (2015) zegt hierover het volgende: “It also draws from a critical and dialogical 

attitude, and requires willingness to account for one’s views and actions with openness, 

tolerance, and an appreciation of diversity” (428). Een dialogische houding betekent dat we open 

blijven staan voor veranderingen en verrassingen of in het geval van de ecologische crisis voor 

een diversiteit aan oplossingen. Een dialogische houding dienen we zowel te hebben ten aanzien 

van Gaia, als partner waarmee we interacteren en die we ‘nooit’ helemaal kunnen kennen, als 

mensen. Een dialogische houding vraagt juist om een verplaatsing in de ander. Suárez Müller 

spreekt in lijn met Hans Jonas over een innerlijke dialoog met een toekomstige mensheid 

(Suárez Müller, 2015, 391). Een dialogische houding betekent dan dat we bereid zijn om in de 

schoenen van een ander te stappen, klimaatontkenner, modernen, complotdenker, niet-mensen of 

iemand die er nog niet is.  

Latour maakt, echter, niet duidelijk hoe diplomatiek uiteindelijk leidt tot bondgenootschappen. 

De humanist Hans Alma (2018) maakt mijns inziens wel duidelijk waarom de bestrijding van de 

ecologische crisis baat heeft bij een dialogische houding of diplomatie. Volgens haar wekt het 

verplaatsen in de ander sympathie. Het betekent dat we voorbijgaan aan het direct zichtbare en 

de persoonlijke meningsverschillen. De focus komt dan te liggen op de gelijkenissen in plaats 
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van op de verschillen (113-114). “Wanneer ook de ander in staat is van perspectief te wisselen - 

en wanneer beide partijen   van elkaar weten dat ze dat doen - ontstaat een gedeelde en 

wederkerige dialogische ruimte. In die ruimte kunnen veranderingsmogelijkheden worden 

onderzocht, er kunnen nieuwe, verbindende waarden tevoorschijn komen en er kan een nieuw 

‘wij’ ontstaan” (Alma, 2018, 111). Met andere woorden een dialogische houding maakt het 

mogelijk om de kloof tussen klimaatontkenner en klimaatwetenschapper te verkleinen en samen 

opzoek te gaan nieuwe handelingsmogelijkheden. Oftewel het sluiten van bondgenootschappen 

dat Latour voor ogen heeft.  

 

Latours politieke ecologie blijft vooralsnog abstract en is daarin inderdaad wat hij zelf noemt een 

nieuwe richting. Bart Mijland schreef in 2013 dat we Latours ecologische politiek moeten zien 

als een uitnodiging om te experimenteren (Mijland, 2013, 75). Sindsdien is er veel veranderd en 

zijn er nieuwe experimenten ontstaan. Neem alleen al de toename van klimaatprotesten, waarin 

mensen hun waarden verkondigen. Een ander experiment zie ik terug in het burgerberaad. Een 

burgerberaad is een experiment die overeenkomsten vertoont met Latours ‘Theatre of 

Negotiations.’ In een burgerberaad komen mensen bij elkaar die een dwarsdoorsnede van een 

samenleving vormen. Zij laten zich informeren door verschillende experts, belanghebbende en 

ervaringsdeskundigen over een probleem, welke ze discussiëren met elkaar en uiteindelijk 

aanbevelingen geven in het aanpakken van het probleem. Doordat een burgerberaad gevormd 

wordt door burgers creëert het draagvlak en weerspiegelt het eerder de waarden van een 

samenleving dan de belangen van bedrijven en de politiek gericht op de volgende verkiezingen. 

Het burgerberaad staat pas in de kinderschoenen, maar komt steeds vaker in het nieuws als een 

reële optie en de eerste experimenten zijn al uitgevoerd3. 

 
3 Geraadpleegd op 8 januari 2021: https://extinctionrebellion.nl/app/uploads/2020/07/XRNL-gids-
Burgerberaad.pdf 
 

https://extinctionrebellion.nl/app/uploads/2020/07/XRNL-gids-Burgerberaad.pdf
https://extinctionrebellion.nl/app/uploads/2020/07/XRNL-gids-Burgerberaad.pdf
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2.7 Conclusie 

In deze deelvraag heb ik onderzocht welk verantwoordelijkheidsbegrip volgt uit Latours mens- 

en wereldbeeld en wat hiervan de praktische implicaties zijn. Volgens Latour heeft de huidige 

ecologische politiek gefaald door een gebrek aan een helder oriëntatiepunt. Hij presenteert de 

Terrestrial als een nieuw oriëntatiepunt. De Terrestrial is gestoeld op het principe van 

afhankelijkheid en gericht op het onderhouden van alle wezens op aarde. Het betekent dat we 

onszelf verbinden met een lokaal stuk grond en tegelijkertijd openblijven voor de rest van de 

wereld. Om dit te bereiken dienen we onze eigen woonplek te onderzoeken, zodat we zicht 

krijgen op de verschillende manieren waarop we van Gaia afhankelijk zijn. De uitkomst van 

verantwoordelijkheid is dan een nieuwe verbintenis met de aarde. Om ervoor te zorgen dat 

anderen verantwoordelijk worden, moeten we diplomaten worden. Dit vraagt om het verbinden 

van waarden aan feiten. Het is dus niet zaak dat we de ander overtuigen, maar duidelijk maken 

waar we voor staan. Op de vraag hoe we dit precies moeten doen, geeft Latour geen concreet 

antwoord. Hij wijst op de Terrestrial als een nieuw oriëntatiepunt. De weg ernaartoe is er een 

van obstakels, een strijd, die we desalniettemin moeten bewandelen door te experimenteren met 

handelingsalternatieven.  
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Hoofdstuk 3 
Wat is het mens- en wereldbeeld van Donna Haraway in het licht van haar kritiek op de 

moderniteit? 

 

In dit hoofdstuk zal allereerst Haraways kritiek op de moderniteit en het Antropoceen 

uiteengezet worden om zicht te krijgen op de oorzaak van de problemen. Haraway onderzoekt 

naast het Antropoceen, het Capitaloceen en Gaia als alternatief wereldbeeld. Vervolgens zal 

ingegaan worden op Haraways eigen nieuwe wereldbeeld: het Chthulucene. Het hoofdstuk zal 

eindigen met haar mensbeeld. Om Haraways werk te begrijpen zal tevens haar visie en kritiek op 

de wetenschap terugkomen.  

3. 1 Kritiek op de moderniteit 

Om de moderniteit te begrijpen richt Haraway zich tot de moderne biologie. Dieren, in het 

bijzonder primaten, zijn veelal onderzocht om te leren over onszelf. Primatologie heeft op deze 

manier bijgedragen aan het begrijpen van de mens, de samenleving en de wereld. Voor Haraway 

is de natuur, net als voor Latour, niet iets dat we objectief kunnen bestuderen of ontdekken, maar 

iets dat we tegelijkertijd zelf vormgeven. Onze observaties van de natuur worden gemedieerd 

door modellen, meetinstrumenten en theorieën. Biologie is volgens Haraway niet alleen een 

weerspiegeling van onze wereld, maar creëert ze tegelijkertijd de wereld (Haraway, 1991, 11-

21).  

 

In haar boek Cyborgs, Simians and Woman. The Reinvention of Nature (1991) noemt Haraway 

als voorbeeld een experiment van de Amerikaanse primatoloog Clarence Ray Carpenter (1905-

1975) eind jaren ‘30. In dit experiment werden 400 verschillende rhesusapen uit Azië in Cayo 

Santiago geplaatst, waarbij geobserveerd werd hoe de apen zich organiseerden. In dit experiment 

verwijderde Clarence het meest dominante mannetje, het zogenaamde alfamannetje, uit een 

groep rhesusapen. Dit had tot gevolg dat er meer sociale onrust ontstond binnen de groep en 

gevechten tussen de verschillende groepen. Na een periode van sociale onrust en competitie 

tussen verschillende mannetjesapen, ontstond er een nieuw alfamannetje. Waarop Carpenter het 

proces herhaalde en opnieuw het alfamannetje verwijderde van de groep. Aan de hand van dit 
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experiment concludeerde Carpenter dat dominantie en hiërarchie noodzakelijk zijn voor de 

sociale orde van rhesusapen (Haraway, 1991, 12-20). 

 

Haraway beschouwt het experiment van Carpenter als problematisch, omdat de uitkomst van 

Carpenters experiment werd opgevat als een objectieve waarheid. Dominantie, competitie en 

hiërarchie werden naar aanleiding van Carpenters experiment opgevat als inherent aan de 

menselijke natuur in plaats van een concept of theorie. Volgens Haraway moeten we de 

wetenschap niet opvatten als de objectieve waarheid, maar als een beschrijving van de 

werkelijkheid die onze wereld tegelijkertijd creëert. Wetenschap definieert ze als een strijd over 

datgene wat telt als publieke kennis en wat niet, ‘meaningladen public knowledge’.  

Tegenbewegingen, zoals ecologie of feminisme, ziet ze als een strijd voor nieuwe publieke 

betekenissen. Begrippen zijn volgens Haraway dan ook niet objectief en neutraal, maar altijd 

beladen: ”Facts are theory-laden; theories are value-laden; values are history-laden” (Haraway, 

1991, 77).  

 

De opvatting van neutrale objectieve wetenschap is volgens Haraway een mythe, een leugen. 

Wetenschap is volgens haar een subjectieve aangelegenheid. Kennis ontstaat niet vanuit het 

‘niets’, maar komt tot stand binnen een sociale/politieke/historische/natuur/culturele context. 

Kennis is dus altijd gesitueerd, maar wordt ten onrechte neergezet als objectief en neutraal 

(Haraway, 1991, 111). Bovendien wordt een objectief en neutraal perspectief volgens haar 

vooral toegeschreven aan dominante groepen, zoals de witte man. Gemarginaliseerde groepen, 

mensen van kleur of vrouwen, wordt veel eerder een subjectief perspectief toegeschreven en 

minder serieus genomen. Het idee van neutrale, objectieve wetenschap is daarom volgens haar 

een mythe. Haraway wil dat de gesitueerdheid van wetenschap expliciet wordt gemaakt, omdat 

het altijd het pespectief en waarden van de onderzoeker bereflecteert. Zo baseerde Carpenter zijn 

onderzoek op de embryotheorie, die stelde dat competitie tussen cellen ontstaat, zodra de actieve 

cellen van een organisme worden verwijderd, om zo het organisme te herstellen. Carpenter paste 

de embryotheorie toe door het meest dominante mannetje (dominantie werd opgevat als ‘actief’) 

te verwijderen. Zijn onderzoek werd echter beschouwd als ‘neutraal’ (Haraway, 1991, 12-20). 

 

Dat wetenschap een subjectieve aangelegenheid is, acht ze niet problematisch. Sterker nog, in 

haar werk vervagen continu de grenzen tussen subjectief, objectief, wetenschap en mythen. Ze is 
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zelf een groot liefhebber van verhalen, mythen en de wetenschap.  Haraway maakt dan ook 

gebruik van beeldspraak, metaforen en nieuwe verhalen, met als doel ons beeld van de wereld te 

veranderen. De vraag is wat de consequenties van feiten en verhalen zijn? Verhalen kunnen 

vruchtbaar zijn, nieuwe kennis genereren of ervoor zorgen dat we op een nieuwe manier naar de 

wereld kijken. Ze kunnen ook slecht zijn en praktijken legitimeren, zoals onderdrukking van 

vrouwen of verwoesting van de natuur (Haraway, 1991, 81-97). 

 

Volgens Haraway is een problematische consequentie van de moderne biologie, waaronder 

Carpenters onderzoek, dat dominantie gezien werd als een wetenschappelijk principe.  

Dominantie werd toegepast op dieren, mensen en andere disciplines, zoals psychologie, politiek 

en economie. Met als gevolg het idee dat zonder mannelijke dominantie een bepaald land, 

bedrijf of groep nadeliger is ten opzichte van anderen. Andere mensen die hier niet aan voldoen, 

bijvoorbeeld vrouwen en mensen van kleur, mogen vanuit dat oogpunt onderdrukt worden. 

Belangrijke kenmerken van de moderniteit, zoals het idee van vooruitgang, competitie en 

dominantie vinden we volgens Haraway terug in de moderne biologie. De moderne biologie is 

volgens haar als het ware gebruikt om de moderne samenleving te legitimeren (Haraway, 1991, 

21-42).  

 

Daarmee komen we bij Haraways belangrijkste kritiekpunt op de moderniteit. De nadruk op 

competitie, dominantie en controle heeft geleid tot dichotomieën zoals man-vrouw, mens-dier, 

natuur-cultuur. Zo dient de natuurlijke staat van de mens en daarmee de natuur in het algemeen, 

gecontroleerd te worden door middel van cultuur. Inmiddels heeft de mens dusdanig ingegrepen 

in de natuur, dat we haar verwoest hebben. Haraways kritiek op de moderniteit sluit aan op 

Latours kritiek op de moderniteit. Terwijl Latour zich vooral focust op de problemen van 

dichotomieën in het bestuderen van de wereld, ligt bij Haraway de focus op het onrecht dat dit 

teweeg brengt. Kortom de moderniteit heeft ervoor gezorgd dat mensen in de samenleving 

worden beperkt, dat we de natuur verwoesten en niet iedereen volwaardig mens kan zijn 

(Haraway, 1991, 21-42).  
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3.2 Kritiek op het Antropoceen 

De uitkomst van deze omgang met de natuur wordt zichtbaar in het Antropoceen wat halverwege 

1800 begon. Het Antropoceen verwijst naar “(...) growing evidence for the transformative effects 

of human activities on the earth” (Haraway, 2016, 44). De natuur wordt binnen het Antropoceen 

nog steeds opgevat als onze vijand, welke we dienen te controleren met dominantie, agressie en 

hiërarchie. In lijn met haar kritiek op de moderniteit, gestoeld op de opvatting van de natuur, is 

het Antropoceen een tijdperk dat de mens beperkt. Het Antropoceen is gestoeld op dichotomieën 

en de beperkende theorie van dominantie gaat alleen over de ‘species man’ en dan met name de 

westerse man. De grote invloed van de mens op de wereld gaat vooral over mensen in de rijke 

klasse en gebieden van de wereld. Tevens refereert het Antropoceen naar de westerse mens, 

“human-exceptionalist business-as-usual commitments”, terwijl we worden omringd door vele 

andere soorten. Het concept ‘Antropoceen’ schiet dus tekort als het gaat om mensen in andere 

delen van de wereld. Kennis organiseren rondom de term ‘Antropoceen’ zal volgens Haraway 

ontoereikend zijn omdat deze term niet focust op mensen in andere delen van de wereld, dieren, 

het klimaat en het zorg dragen voor de natuur (Haraway, 2016, 44-51).  

 

Alhoewel Haraway het Antropoceen bekritiseert vanwege de nadruk op de westerse mens, 

moeten we dat volgens ethicus Clive Hamilton (2017) juist erkennen. Het Antropoceen heeft 

inderdaad zijn benaming te danken aan de superioriteit van de mens, waarbij de mens zelf een 

geologische kracht is geworden. Hamilton vertrekt vanuit de vraag hoe de mens zijn/haar/hun 

superioriteit kan gebruiken in het nemen van verantwoordelijkheid ten aanzien van de 

ecologische crisis. De superioriteit van de mens wordt, echter, nog te veel ontkend. Ondanks de 

waarschuwingen van wetenschappers, gaan we door met de dagelijkse gang van zaken. We 

erkennen volgens hem nog veel te weinig dat we leven in het Antropoceen, het tijdperk dat 

gekenmerkt wordt door verwoesting van onze leefwereld en het uitsterven van diersoorten. Dat 

is precies wat we volgens Hamilton (2017) moeten doen, erkennen dat we leven in een 

verwoestend tijdperk (vi-xi). Iets waar we alleen tastend naar toe kunnen gaan: “I say “groping 

toward” because the change has come upon us with disorienting speed. It is the kind of shift that 

typically takes two or three of four generations to sink in” (vii). De mens is zich volgens 

Hamilton nog niet bewust van het feit dat we leven in het Antropoceen, die wijst op de grote 

invloed van de mens op de aarde. Hij stelt dat het tijd wordt om onszelf zo snel mogelijk 

volledig in het Antropoceen te plaatsen en de superioriteit van de mens te erkennen.  
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Voor Haraway is dit anders, we moeten juist zo snel mogelijk het Antropoceen achter ons laten. 

Ze acht het Antropoceen niet geschikt voor bewustwording van onze invloed op de aarde, omdat 

het geen zicht geeft op andere mogelijkheden. Het Antropoceen is voor Haraway eerder een 

gebeurtenis die zo kort mogelijk moet duren dan een tijdperk. Een grensgebeurtenis, omdat het 

mensen en niet-mensen begrenst. Het gaat over het uitsterven van diersoorten, verwoesting van 

onze leefwereld en het sterven van mensen. Het Antropoceen genereert volgens Haraway 

gevoelens dat het al te laat is. We hebben daarom volgens haar ook een ander perspectief nodig 

die richting geeft aan datgene wat de mens moet doen, waarop ik later terugkom in haar 

wereldbeeld het Chthulucene.   

 

Ik sluit me aan bij Hamilton dat er een gebrek is aan bewustwording van de grote invloed van de 

mens op aarde. Met de nadruk op de verwoesting van de aarde drukt hij de lezer met de neus op 

de feiten, maar na het lezen van zijn boek voelde ik me vooral ontmoedigd. Zijn boek eindigde 

met een uiteenzetting van de harde realiteit en de nadruk dat de politiek moet veranderen wat 

misschien nog generaties duurt. Alhoewel ik me aansluit bij Hamilton dat er een gebrek is aan 

bewustwording, kan ik me vinden in Haraway dat de menselijke invloed te groot en te 

overweldigend is om onder ogen te zien. Mijn gevoelens van ontmoediging zijn niet vreemd. 

Ook de humanisten Hans Alma en Henk Manschot stellen dat het onder ogen komen van de 

verwoesting van onze leefomgeving een pijnlijke en confronterende ervaring kan zijn, dat ze 

aanduiden als een contrastervaring. Een contrastervaring is een ervaring die je zo diep raakt dat 

het je gewone leven ontregelt, bijvoorbeeld negatief als het verlies van een dierbare of positief 

door een verliefdheid. Ervaringen binnen de ecologische crisis kunnen beschouwd worden als 

negatieve contrastervaringen. Het is een ervaring van kwetsbaarheid, onzekerheid en angst 

(Manschot, 2016, 9-12; Alma, 2018, 135). 

 

Een contrastervaring kan je verlammen en je leven stilzetten, maar kan ook ruimte vrijmaken 

voor een heroriëntatie en herziening van waarden. Daarin zie ik een belangrijk verschil tussen 

Hamilton en Haraway. Ook Haraway wil dat we de gevolgen van de ecologische crisis onder 

ogen zien, maar acht het daarnaast van belang dat er ruimte is voor een herorïentatie. Een 

heroriëntatie is volgens haar lastig binnen het Antropoceen. Het Antropoceen ontneemt ons de 

mogelijkheid om een andere wereld voor te stellen waarin we zorgdragen voor de aarde. 

Haraway stelt daarom dat nieuwe vormen van leven en een andere omgang met de wereld, 



 

 

 

48 

vragen om nieuwe verhalen. Opstand tegen de verwoesting van de aarde vraagt om inspiratie en 

andere verhalen die ons tijdperk beschrijven (Haraway, 2016, 44-52, 100). Nu ik de kritiek van 

Haraway heb besproken, ga ik in op haar alternatieve wereldbeelden die ze onderzoekt. 

Achtereenvolgens bespreek ik het Capitaloceen, Gaia en het Chthulucene.  

3.3 Capitaloceen 

In haar werk ‘Staying with the Trouble. Making Kin in the Chthulucene’ (2016) gaat Haraway 

opzoek naar alternatieven voor het Antropoceen. Ze introduceert het Capitaloceen als een betere 

benaming voor het huidige tijdperk. Het Capitaloceen ontleent zijn benaming aan het 

kapitalisme en is een alternatief geïntroduceerd door de Amerikaanse geograaf, wereld- 

historicus en ecoloog James Moore (2017). Terwijl het Antropoceen gaat over het probleem van 

‘man and nature’, gaat the Capitalocene over de problemen van het kapitalisme. Het probleem 

van ons huidige tijdperk is niet zozeer de mens an sich, maar het kapitalisme en de daarmee 

verbonden praktijken. Het kapitalisme gaat niet alleen over de groei van kapitaal, maar was het 

startpunt van het toe-eigenen van de natuur. Tevens is het kapitalisme inherent verbonden met 

politieke en culturele dominantie zoals, het patriarchaat, witte superioriteit, klasseverdeling en 

klimaatapartheid. Het Capitalocene verwijst daarmee naar de historische ontwikkelingen, die 

hebben bijgedragen aan de ecologische crisis. Moore en Haraway beschouwen het Capitalocene 

als een betere benaming voor ons huidige tijdperk, omdat het de onderliggende praktijken van de 

ecologische crisis zichtbaar maakt in plaats van de termAntropoceen die de mens an sich als 

probleem aanwijst (Haraway, 2016, 47-51; Moore, 2017, 49-54).  

  

Bovendien wordt er met het begrip Capitalocene geen onderscheid gemaakt tussen mens en 

natuur, maar maakt het de relaties tussen mens en natuur zichtbaar. Het grote verschil met het 

Antropoceen is dat the Capitalocene niet alleen gevormd is door de mens en de moderniteit, 

maar in relatie met andere wezens. Het Capitalocene gaat dan ook niet alleen over de menselijke 

geschiedenis, maar over geohistory. Geohistory gaat over de relatie die systemen hebben met 

elkaar, zoals het klimaat en oceanen (Moore, 2017, 49-54). Op deze manier verdwijnt het 

onderscheid tussen geologische en menselijke geschiedenis. Het Capitaloceen wijst dan op de 

dieperliggende historische oorzaken van de ecologische crisis in plaats van de fysieke invloed 

van de mens op de wereld (Hamilton, 2017, 96-97). Dit is volgens Clive Hamilton (2017) 

paradoxaal. We kunnen de natuur niet overweldigen als we er onafscheidelijk van zijn. Hoeveel 
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mensen en niet-mensen ook met elkaar verweven zijn, de mens springt er wel degelijk uit. De 

mens is meer dan een knooppunt in een web van verbindingen (96-97). De macht van de mens 

moeten we erkennen voor de belangrijkste vraag van deze tijd: “how are we to use our power to 

pacify and protect the Earth rather than destroy it?” (111).  

  

Volgens Hamilton begint dit met het erkennen van de menselijke macht. Begint het beschermen 

van de aarde volgens Haraway met het in kaart brengen van de oorzaken van de ecologische 

crisis. Dit kan het beste door de relatie tussen menselijk en geologische geschiedenis te 

onderzoeken: “The Capitalocene is therefore not some new word to mock the Anthropocene. It 

is an invitation to a conversation around how we might dismantle, analytically and practically, 

the tyranny of Man and Nature” (Haraway, 55). Met ander woorden, het Capitalocene maakt 

zichtbaar dat we de wereld relationeel moeten ontrafelen om de problemen van de ecologische 

crisis inzichtelijk te maken. Met het inzichtelijk maken van de problemen zijn we er nog niet. De 

problemen vragen om alternatieven om een leefbare wereld te behouden. Alternatieven zijn 

moeilijk te vinden binnen het Capitalocene, omdat de nadruk ligt op de moderniteit, vooruitgang 

en de groei van kapitaal. Het Capitalocene is daarmee vooral geschikt om de problemen van de 

ecologische crisis inzichtelijk te maken, maar niet voor het creëren van andere manieren van 

leven op aarde (Haraway, 2016, 47-51). Dit brengt me tot het tweede alternatieve wereldbeeld 

die Haraway onderzoekt: Gaia.  

3.4 Gaia 

Voor veel hedendaagse Westerse denkers, waaronder Latour, wordt Gaia voorgesteld als 

alternatief voor het Antropoceen. Haraway beschouwt Gaia als een krachtige tegenreactie tegen 

de voorstelling van het Antropoceen. Gaia doorbreekt het denken dat de mens als een soort van 

God kan doen en laten met de aarde wat die wil. Met Gaia maakt Latour zichtbaar dat de aarde 

geen object is, maar actief en reageert op ons handelen. Gaia is volgens Haraway daarmee een 

krachtig figuur die ons met de neus op de feiten drukt en de verwoesting van de aarde zichtbaar 

maakt. In Gaia wordt duidelijk wat de gevolgen zijn van ons handelen en hoe mensen en niet-

mensen elkaar wederzijds beïnvloeden (Haraway, 2016, 39-44).  

 

Alhoewel Gaia inzicht geeft in de huidige problemen, acht Haraway het begrip Gaia 

ontoereikend voor het ontwikkelen van alternatieven voor ons handelen en het nemen van 
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verantwoordelijkheid. Gaia als een zelfregulerend systeem, is volgens Haraway een illusie. Het 

is een vorm van denken in autopoiesis, dat organismen opvat als zelfproducerend, vaststaand, 

controleerbaar en voorspelbaar. Alhoewel Latour (2017) juist met Gaia wijst op de agency van 

verschillende actoren die elkaar wederzijds beïnvloeden, acht Haraway het idee van Gaia als 

zelfregulerend systeem ontoereikend (62). Volgens mij is Latours opvatting van Gaia niet 

vaststaand, controleerbaar en voorspelbaar, maar Gaia is in zijn opvatting wel een zelf-

organiserend systeem. Volgens Haraway staat niks op zichzelf of is zelf-organiserend, maar 

dingen komen altijd samen tot stand. Dit verschil in opvatting maakt Haraways achtergrond als 

biologe zichtbaar. Terwijl Latour enkel stelt dat organismen elkaar beïnvloeden, onderzoekt 

Haraway als bioloog hoe organismen elkaar wederzijds beïnvloeden. Ze noemt als voorbeeld de 

relatie tussen de orchidee en de bij. Een orchidee wordt niet enkel bevrucht door een bij, maar 

bootst de geslachtsorganen van een bij na om zo een specifieke bij aan te trekken. Haraway gaat 

daarmee een stap verder dan Latour, de bij en orchidee beïnvloeden niet alleen elkaar maar 

creëren elkaar (Haraway, 2016, 39-44, 69-77). Op het punt hoe organismen elkaar creëren kom 

ik later terug in het Chthulucene. Voor nu is het van belang om te weten dat de wereld volgens 

Haraway geen zelf-regulerend, autopoiesis, systeem is.  

 

Gaia als zelfregulerend, autopoietisch systeem is voor Haraway nog steeds verbonden met het 

concept Antropoceen. Gaia gaat alleen over de verwoesting van de aarde en niet over de manier 

waarop we haar kunnen herstellen (Haraway, 2016, 52). Het refereert nog steeds naar een ‘man’ 

die alleen de werkelijkheid creëert in plaats van in samenwerking met anderen, dieren, natuur, 

vrouwen, niet-mensen. Gaia binnen de Griekse mythologie, is een sky-God. Een God die vanaf 

een afstand op de aarde neerkijkt. Gaia functioneert voor Haraway als een versimpelde versie 

van God, die losstaat van de mens. Vanuit de visie van de sky-god, is de mens een ‘sky-gazing 

Anthropos’. De mens en de natuur staan nog steeds los van elkaar. Bovendien is de mens in de 

Gaia-metafoor iemand die Gaia verwoest (Midson, 2019, 694-696).  

 

Willen we de ecologische crisis bestrijden, dan moeten we volgens Haraway wegblijven van 

verhalen die gaan over verwoesting en waarin nog steeds het onderscheid tussen mensen en niet-

mensen werkzaam is. Dit betekent niet dat ze Gaia verwerpt. Gaia maakt onze 

verantwoordelijkheid en verbondenheid met andere wezens zichtbaar, maar Haraway wil zich 

focussen op verbondenheid in plaats van de verwoesting (Haraway, 2016; Midson, 2019, 694-
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696). De vraag die in Haraways werk centraal staat is dan ook hoe we herstel kunnen creëren, 

terwijl we de verwoesting (Gaia) onder ogen komen: “Another world is possible but not in 

despair, cynicism, optimism, disbelief/belief discourse of progress” (Haraway, 2016, 51). Het 

creëren van herstel is voor Haraway de uitkomst van verantwoordelijkheid ten aanzien van de 

ecologische crisis. Om herstel te kunnen creëren dienen we volgens haar Gaia te plaatsen in een 

wereld die gaat over herstel, genaamd het Chthulucene. Hoe een wereld, oftewel het 

Chthulucene, gericht op herstel eruitziet zal hieronder nader worden toegelicht. 

3.5 Het Chthulucene  

Het Chthulucene is het tijdperk dat gaat over herstel en dat de troep van het Capitalocene en 

Antropoceen moet opruimen. Hiervoor verwerpt ze de menselijke uitzonderingspositie. Eerder is 

al genoemd dat we volgens Clive Hamilton (2018) juist de menselijke uitzonderingspositie 

moeten herkennen om duidelijk te maken dat de mens zijn/haar/hun verantwoordelijkheid moet 

nemen. Door het gelijkstellen van de mens aan niet-mensen ontkennen we de macht en daarmee 

de verantwoordelijkheid van de mens. (90-93). Haraway ontkent, echter, niet de macht van de 

mens: dit is voor haar de Anthropos in het Antropoceen, maar vraagt zich af wat er gebeurt als 

het anders zou zijn: “What happens when human exceptionalism and the utilitarian 

individualism of classical political economics become unthinkable in best sciences across the 

disciplines and interdisciplines? Seriously unthinkable: not available to think with” (57). 

Het opgeven van de menselijke uitzonderingspositie is voor Haraway een manier om te breken 

met het Antropoceen en de wereld zoals we die kennen. In lijn met de rest van haar werk, 

kunnen we een nieuwe wereld niet creeëren met de theorieën, modellen en regels waar het 

Antropoceen en Capitalocene op gestoeld zijn. Met het ontrafelen van de moderniteit en het 

Antropoceen, heeft Haraway zichtbaar gemaakt hoe de moderne biologie onze wereld gevormd 

heeft. Willen we onze sociale relaties veranderen, niet gestoeld op dominantie, dan zullen we het 

huidige fundament van de natuurwetenschap moeten veranderen. Ze zegt daarover het volgende: 

“As we transform the foundations of our lives, we will know how to build natural sciences to 

underpin new relations with the world” (Haraway, 1991, 19). 

  

Het doet me denken aan de slogans van de klimaatactivisten, ‘Change the system, not the 

climate’, waarmee wordt verwezen naar het veranderen van het huidige kapitalistische systeem. 

Haraway gaat daarin nog een stap verder en verwerpt de huidige theorieën waar de moderne 
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biologie op gestoeld is, genaamd ‘Modern Synthesis’ of ‘New Synthesis’. De ‘Modern Synthesis’ 

is volgens Haraway net als de moderniteit gestoeld op dichotomieën en competitie. Het heeft de 

wereld onderzocht als begrensde eenheden en de competitieve relaties daartussen. De moderne 

biologie is volgens haar niet enkel een wetenschappelijke discipline, maar ‘has become more 

and more essential to our ability to think, feel, and act well’ (Haraway, 2016, 62, 62-67). Door 

het reconstrueren van onze natuur, ons verleden, kunnen we onszelf opnieuw uitvinden en een 

nieuwe toekomst creëren zonder beperkingen. Ze verwerpt daarom de ‘Modern Synthesis’ en 

sluit zich aan bij de Ecological Evolutionary Developmental Biology (EcoEvoDevo). Binnen 

EcoEvoDevo wordt de wereld bestudeerd als sympoiesis:  

 

“Sympoiesis is a simple word; it means “making-with”. Nothing makes itself; nothing is 

really autopoietic or self-organizing. (...) Sympoiesis is a word proper to complex, 

dynamic, responsive, situated, historical systems. It is a word for worlding-with, in 

company. Sympoiesis enfolds autopoiesis and generatively unfurls and extends it” 

(Haraway, 2016, 58). 

  

Sympoiesis benadrukt dat we samenleven en sterven op aarde en betekent dat organismen elkaar 

beïnvloeden, doordringen, vormen en creëren. De wereld bestuderen als sympoietisch betekent 

stoppen met het isoleren van organismen en het stellen van grenzen. Sterker nog, sympoiesis 

organismen zijn niet te categoriseren. EcoEvoDevo gaat over dynamische interactieve relaties. 

Een organismen is daarin nooit begrensd, maar vormt eerder een verzameling van organismen 

die erin leven. Dit is bijvoorbeeld ook de mens. Wij zijn volgens Haraway geen begrensde 

eenheid, maar worden omringd door andere organismen en bestaan zelf ook weer uit honderden 

bacteriën (Haraway, 2016, 58-76) 

 

Vanuit de EcoEvoDevo ontwikkelt Haraway het beeld van het Chthulucene. Het Chthulucene is 

de wereld als een composthoop (Hofman, 2020). Het gaat voorbij aan het idee van de mens als 

heerser of God van de natuur. Alles ligt in een hoop op elkaar zonder afgebakende grenzen, maar 

staat met elkaar in verbinding. Het Chthulucene verwijst naar het Griekse woord khthôn en 

kainos. Kainos betekent nu, begin en continuïteit. Het gaat over datgene wat we nu kunnen doen 

voor continuïteit van het leven op aarde. Khthôn refereert naar chtonische wezens. Dit zijn 

sympoietische wezens en voor Haraway een belangrijke verbeelding voor het nemen van 
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verantwoordelijkheid. Ik kom hier in de volgende deelvraag uitgebreid op terug, voor nu is het 

van belang om te weten dat het Chthulucene gaat over het nu en verwijst naar sympoiesis 

(Haraway, 2016, 51-60).  

 

Om een beter beeld te krijgen van sympoiesis gebruik ik de film Avatar ter illustratie. Avatar 

gaat over de planeet Pandora die wordt bewoond door de Na’vi. Pandora wordt bedreigd door 

mensen voor het winnen van een kostbaar mineraal. De mensen beschouwen de Na’vi als 

vreemde wezens die houden van de modder. Voor de Na’vi is de mens iemand die niet kan zien, 

de Na’vi ‘zien’ daarentegen Pandora. Zo horen ze de bomen praten en kan je een Ikran (een 

vliegend dier) berijden door zichzelf letterlijk te koppelen aan het dier en het uiteindelijk te 

besturen met je eigen gedachtes. De Na’vi zijn verstrengeld met pandora en het onderscheid 

tussen de Na’vi en andere wezens op Pandora vervaagt. Avatar is een verbeelding van de wereld 

als een sympoietisch systeem. Volgens Haraway is de wereld altijd al een sympoietisch systeem 

geweest, nu moeten we het alleen nog zien. Om de wereld te zien als sympoietisch systeem, 

moeten we volgens Haraway de menselijke uitzonderingspositie opheffen. Ze nodigt ons uit in 

de modder, de humus om de verstrengelingen tussen mensen en niet-mensen te ‘zien’. Stoppen 

we met denken vanuit de mens als uitzonderingspositie dan krijgen we zicht op de semiotiek van 

planten en dieren. Dat wil zeggen dat we oog krijgen voor de taal van dieren, planten en niet-

mensen, zodat we leren om samen te leven en sterven op de aarde. We dienen volgens Haraway, 

net als Latour, de wereld aandachtig te bestuderen zodat we gaan ‘zien’ en begrijpen wat dieren 

en planten nodig hebben om te leven. (Haraway, 2016, 56). Nu we zicht hebben op Haraways 

wereldbeeld, richt ik me hieronder op haar mensbeeld.  

 

3.6 Sympoietisch wezen 

Haraway kent verschillende definities voor de mens, we zijn compost, korstmos, koraal, 

reizigers en een cyborg. De verschillende benamingen voor de mens hebben allemaal een 

overeenkomst, net als het Chthulucene is de mens een sympoetisch wezen. Wat geldt voor de 

orchidee en de bij geldt ook voor de mens. We komen tot stand samen met anderen. Niemand is 

zelf gemaakt, ook de mens niet (Haraway, 1992, 88). Haraways mensbeeld wordt het duidelijkst 

beschreven in haar boek Cyborgs, Simians and Women. The Reinvention of Nature (1991). In dit 

boek stelt ze de mens voor als een cyborg. De cyborg is een combinatie van mens, dier en 

machine. De cyborg is zowel een verbeelding, science fiction, als werkelijkheid. De cyborg is 
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gefragmenteerd en bestaat uit losse onderdelen, welke we uit elkaar en weer opnieuw in elkaar 

kunnen zetten. Met de cyborg verdwijnt een vaststaande essentie, de cyborg is een constructie en 

niet één geheel (Haraway, 1991, 212).  

 

Wat geldt voor de cyborg, geldt ook voor de mens. Haraway verzet zich tegen het beeld van de 

universele mens, geldend binnen het modernisme en humanisme. De westerse mens wordt 

beschouwd als de norm en op iedereen toepasbaar. Er is echter niet ‘iets’ dat alle mensen met 

elkaar bindt. Een witte vrouw heeft bijvoorbeeld een andere subjectiviteit dan een vrouw van 

kleur (Haraway, 1992, 86; Haraway, 1991, 146-151). De mens heeft geen natuurlijke essentie, 

maar is een cultureel wezen dat zichzelf maakt. Geschiedenis heeft de mens gemaakt tot wie het 

is geweest en misschien nog steeds is. De mens is dan ook onderhevig aan verandering en 

kunnen we nooit volledig kennen. Menszijn zit vol met tegenstrijdigheden, is kwetsbaar, ambigu 

en een tijdelijk constructie (Haraway, 1992, 87-88).  

 

Dit is niet iets slechts, Haraway blijft bewust weg van een natuurlijke essentie. Voor Haraway is 

autonomie, in lijn met haar kritiek op autopoiesis, niet mogelijk. Daarnaast verwerpt ze het idee 

dat de mens een vaststaande essentie heeft. De mens bij Haraway is daarentegen relationeel en 

gefragmenteerd (Haraway, 1991, 73-74; Čičigoj, 2019, 3). In de opvatting dat de wereld of de 

mens een natuurlijke essentie heeft, ligt volgens haar de opvatting besloten dat iets zo ‘is’. Op 

het moment dat we een natuurlijke essentie toeschrijven aan de wereld of de mens, wordt het een 

gegeven. Bijvoorbeeld de vrouw die van nature moeder is. Misschien is dat zo, maar een vrouw 

kan ook iets anders zijn. Zodra we iets zien als natuurlijk is het volgens Haraway lastig om het 

anders voor te stellen.We moeten volgens Haraway daarom weg blijven van natuurlijke 

identificatie waarin de capaciteit ontbreekt om het anders te doen. In plaats daarvan moeten we 

ons focussen op grenzen en mogelijke grensvervagingen (Haraway, 1991, 150-167; Gane, 2006, 

151). Grenzen dienen we net als de cyborg te doorbreken. Juist doordat een essentie ontbreekt is 

het mogelijk om nieuwe verbindingen te leggen en de mens anders te construeren (Haraway, 

1992, 87). Haraways ontologie is dan niet enkel relationeel, maar een ontologie “that is who we 

have been made to become” (Gane, 2006, 147). Dat wil zeggen dat de mens volgens Haraway 

een constructie is. We maken onszelf en kunnen onszelf dus ook anders maken.  
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Dit brengt me terug bij Haraways andere definities van het mens zijn, de mens als humus, 

korstmos en reiziger. Korstmos en humus zijn voorbeelden van sympoiesis en de mens is naast 

een sympoiesis een reiziger in een web van verbindingen, waarin nieuwe verbindingen gelegd 

kunnen worden en bestaande grenzen doorbroken. Voor Haraway moet het niet gaan over de 

vraag wie is de mens, maar wat voor mens willen we zijn? Haraway spreekt dan ook liever niet 

over een essentie of identiteit van de mens, maar over affiniteit. Affiniteit gaat over datgene 

waar je je verwant mee voelt. Het maakt het mogelijk om grenzen te doorbreken en nieuwe 

verbindingen te leggen (Haraway, 1991, 155; Haraway, 2016, 130-143; Haraway, 1992, 87-88). 

Hoe dit zich verhoudt tot het nemen van verantwoordelijkheid, wordt in deelvraag vier verder 

uitgediept.  

3.7 Conclusie 

In deze deelvraag ben ik in gegaan op Haraway mens- en wereldbeeld in het licht van haar 

kritiek op de moderniteit. Harway verwerpt de moderniteit, omdat die is gestoeld op 

dichotomieën. Dichtomieën hebben ervoor gezorgd dat we de aarde verwoesten en mensen 

onderdrukt worden. Hetzelfde geldt voor het Antropoceen. Het Capitalocene en Gaia acht 

Haraway als een slecht alternatief, omdat ze te veel nadruk leggen op de mens en enkel gaan 

over de verwoesting van de aarde. Zorg dragen voor de aarde vraagt volgens haar om inspiratie 

en andere verhalen die ons tijdperk beschrijven. Haraway introduceert daarom het Chthulucene 

als de benaming van de opdracht binnen ons huidig tijdperk. Het Chthulucene gaat over herstel 

en duidt op een sympoietisch systeem. Sympoiesis betekent dat we organismen niet kunnen 

isoleren, omdat ze elkaar beïnvloeden, doordringen, vormen en creëren. Om zicht te krijgen op 

de wereld als sympoietisch systeem, verwerpt Haraway de menselijke uitzonderingspositie. De 

mens kent bij Haraway geen vaste essentie, maar is een constructie en zijn eigen schepper. Dit 

betekent dat we de mens en de wereld ook anders kunnen maken.  
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Hoofdstuk 4 
Welk verantwoordelijkheidsbegrip volgt uit Haraways mens- en wereldbeeld en wat zijn hiervan 

de praktische implicaties? 
In deze deelvraag ga ik in op de vraag wat Haraways verantwoordelijkheidsbegrip inhoudt. 

Haraway definieert verantwoordelijkheid als response-ability: “‘The task is to become capable, 

with each other in all of our bumptious kinds, of response’” (Haraway, 2016, 1). Wat deze 

definitie behelst zal ik in deze deelvraag toelichten. Voor Haraway heeft het gebrek aan 

verantwoordelijkheid te maken met onze huidige manier van denken. Of beter gezegd: ons 

huidige gebrek aan denken. Voor het nemen van verantwoordelijkheid moeten we volgens 

Haraway de realiteit onder ogen zien te komen en op een andere manier te leren denken. Daaruit 

zal blijken dat haar visie op verantwoordelijkheid inherent is verbonden met het idee van de 

Chthulucene. Het hoofdstuk eindigt met een uiteenzetting van wat Haraways visie op 

verantwoordelijkheid betekent voor de praktijk.  

4.1 Waarom is er een gebrek aan verantwoordelijkheid?  

Volgens Haraway komt een gebrek aan verantwoordelijkheid doordat we niet nadenken. Daarin 

baseert ze zich op de theorie van Hannah Arendt over de banaliteit van het kwaad. Volgens 

Arendt is de Tweede Wereldoorlog mede zo gruwelijk verlopen omdat mensen niet nadachten. 

Niet nadenken betekent dat je slechts doet wat er van je gevraagd wordt, zonder na te denken 

over de consequenties van je handelen. Haraway past de banaliteit van het kwaad toe op de 

ecologische crisis. De reden dat we doorgaan met het oppompen van olie, boskap en andere 

zaken die bijdragen aan de verwoesting van de aarde, komt doordat we niet nadenken over de 

consequenties van ons handelen. De mens binnen is de ecologische crisis volgens Haraway niet 

per se kwaadaardig, maar eerder iemand die gedachteloos door het leven gaat (Haraway, 2016, 

34-38). Het is het bekende ‘business as usual’, we gaan door met onze dagelijkse praktijken 

zoals we dat altijd al gedaan hebben. Niet nadenken is voor Haraway een vorm van ontkenning 

van de ecologische crisis: 

“What is it to surrender the capacity to think? These times called the Anthropocene are 

times of multispecies, including human, urgency: of great mass death and extinction; of 

onrushing disasters, whose unpredictable specificities are foolishly taken as 
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unknowability; of refusing to know and to cultivate the capacity of response-ability; of 

refusing to be present in and to onrushing catastrophe in time; of unprecedented looking 

away”(Haraway, 2016, 35).  

Voor Haraway is het onder ogen zien van de realiteit een belangrijke stap voor het nemen van 

verantwoordelijkheid. Dit is niet makkelijk, want de ecologische crisis is groot en complex. 

Bovendien raken we volgens Haraway in paniek zodra we vanuit het Antropoceen, Capitaloceen 

en ook Gaia kijken naar de problemen. Eerder is benoemd dat al deze wereldbeelden volgens 

Haraway een autopoietisch systeem zijn. Het betekent dat de wereld vaststaat en eenduidig en 

controleerbaar is. Op deze manier zien we volgens haar niet dat er ook verandering en herstel 

mogelijk is. We zien alleen hoe de balans verstoord raakt en wat er verloren gaat. Dit roept het 

gevoel op dat het al te laat is en dat we de Apocalypse nabij zijn. Dit is volgens Haraway zo 

groot en ontmoedigend, dat we in plaats daarvan wegkijken en helemaal niet meer nadenken 

(Haraway, 2016, 29-57).  

Doordat we wegkijken en niet nadenken verwoesten we de aarde en betekent dit volgens 

Haraway dat de wereld er in wezen niet toe doet. De mens is onverschillig tegenover de wereld. 

De wereld gaat er volgens Haraway toe doen op het moment dat we met aandacht naar de wereld 

gaan kijken. Ze wil dat we de semiotiek van dieren en planten gaan beschouwen, zodat we 

sensitief worden voor de wereld. Het sluit aan op het punt van de sensitiviteit bij Latour. Het 

‘zien’ van Gaia is voor hem het begin van sensitiviteit. Vanuit sensitiviteit raken we betrokken 

en zijn we bereid om ergens zorg voor te dragen. Haraway vraagt zich echter af hoe het ‘zien’ 

van Gaia ons niet ook verlamt, maar bijdraagt aan liefde en zorg voor de wereld. Dit brengt me 

tot de centrale vraag in haar werk als het gaat om verantwoordelijkheid: “How to matter and not 

just want to matter?” (47) Dit vraagt volgens haar om de cultivering van denken, woede, liefde 

en zorg. Liefde voor mensen en niet-mensen, en woede tegen onrecht en uitsterving. Liefde, 

woede en zorg ontstaan volgens haar op het moment dat we werkelijk gaan nadenken. We must 

think!, benadrukt ze meermaals in haar werk. Binnen de ecologische crisis is het immers niet 

langer veroorloofd om gedachteloos door het leven te gaan. Voor Haraway is er dus sprake van 

een gebrek aan verantwoordelijkheid, omdat we wegkijken van de realiteit en niet nadenken 

(Haraway, 2016, 29-57, 129-133).  
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4.2 Hoe kunnen we onze verantwoordelijkheid nemen? 

Denken begint zodra we stoppen met wegkijken en de realiteit onder ogen komen. Het onder 

ogen komen van de realiteit noemt Haraway, ‘staying with the trouble’. Om een beter beeld te 

krijgen van wat Haraway bedoelt met ‘staying with the trouble’, gebruikt ze als metafoor het 

spelletje ‘kop en schotel’. Alle draadjes staan met elkaar in verbinding, doorkruisen elkaar of 

raken zelfs met elkaar in de knoop (zie afbeelding). ‘Staying with the trouble’ betekent je 

begeven in een web van verbindingen, verantwoordelijkheden en kennis. Door ons te begeven in 

het web van problemen, krijgen we ook zicht op allerlei verbindingen in de wereld wat het 

mogelijk maakt om weer nieuwe verbindingen te leggen. Denk terug aan het eerste kenmerk van 

het Chthulucene: kainos. Het Chthulucene gaat over datgene wat we nu moeten doen en wijst 

tegelijkertijd naar de continuïteit van het leven op aarde. Dat Haraway zich focust op het nu 

betekent dat ze niet op zoek is naar een een nieuwe relatie met de natuur, maar naar een manier 

waarop we ons kunnen verhouden met de ecologische crisis (Haraway, 2016, 29-57).  

Staying with the Trouble4  

 

 

Blijven we bij de problemen, the trouble, dan worden we geconfronteerd met verlies, zoals het 

uitsterven van dieren of verlies van biodiversiteit. Haraway nodigt ons uit om te rouwen-met 

alles wat verloren gaat, zoals dieren of planten. Ze baseert zich hierin op de ecologische filosoof 

Thom van Dooren die rouwen niet enkel toeschrijft aan mensen, maar ook aan dieren. Rouwen is 

 
4 Cat’s Cradle/String Theory, Baila Goldenthal, 2008 (Haraway, 2016, 35).  
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voor Haraway van belang om te leren omgaan met het verlies, waarmee de ecologische crisis ons 

confronteert. Vanuit dit moment van rouw gaan we zien hoe de wereld verandert en krijgen we 

zicht op onze afhankelijkheid met de aarde. Vanuit rouw kunnen we volgens haar leren wat het 

betekent om samen te leven en sterven op aarde (Haraway, 2016, 39). Rouwen is onderdeel van 

‘staying with the trouble’ en volgens Haraway een belangrijk element voor het nemen van 

verantwoordelijkheid. Iemand die rouwt is niet onverschillig tegenover ‘iets’ dat verloren is, 

maar om ‘iets’ dat het ertoe doet. Ga je rouwen om het verdwijnen van de bij, de octopus of 

bossen, dan ontstaat er een betrokkenheid en wil je er zorg voor dragen. Op deze manier kunnen 

de problemen, liefde en zorg voor de wereld cultiveren. 

 

Staying with the trouble’ is dan een warboel van verbindingen, waarin denken en handelen 

samenkomen. Het zien van de problemen is het begin van nadenken, van waaruit handelen 

ontstaat. Het is dus zaak dat de mens de ecologische crisis onder ogen ziet.  

Staying with the trouble kan volgens Haraway daarom beter in het Chthulucene als sympoietisch 

systeem dan in het autopoietische Antropoceen, Capitaloceen of Gaia. Binnen de laatsten zijn we 

volgens haar immers niet in staat om de problemen onder ogen te zien. Binnen het Chthulucene 

daarentegen is er sprake van symbiosis: daarin staan organismen niet op zichzelf, maar 

doordringen, vormen en creëren elkaar. Zodra we de wereld onderzoeken vanuit de symbiosis, 

krijgen we zicht op de inter- en intrarelaties van organismen. Door het onderzoeken van de 

relaties krijgen we zicht op de verschillende manieren van hoe organismen samen tot stand 

komen. Symbiosis geeft dan zicht op de problemen en maakt zichtbaar hoe organismes 

afhankelijk zijn van elkaar. Tevens maakt symbiosis zichtbaar dat de wereld aan verandering 

onderhevig is en er ruimte is voor verrassingen (Haraway, 2016, 58-99). Het verdwijnen van de 

bij wil dan niet per se zeggen dat de orchidee ook verdwijnt. Wellicht kan de orchidee zich 

aanpassen aan de veranderde omstandigheden.  

 

Het wordt nu duidelijk dat verantwoordelijkheid volgens Haraway begint met het zien van de 

problemen. In wezen wil Haraway hetzelfde als Clive Hamilton en Bruno Latour. Clive 

Hamilton stelt dat we moeten erkennen dat de mens het probleem is. Latour en Haraway wijzen 

niet alleen naar de mens als probleem, maar willen dat we zicht krijgen op de relaties tussen 

mensen, planten, dieren en objecten. Op deze manier kunnen we de problemen die de mens 

veroorzaakt beter begrijpen. Haraways opvatting komt daarin overeen met die van Latour, 
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echter, wijst Latour vooral op de onderlinge verbondenheid. Voor Haraway beïnvloeden actoren 

elkaar niet alleen wederzijds, ze komen ook samen tot stand. Het opheffen van het onderscheid 

tussen mensen en niet-mensen, waar Latour voor pleit, is voor Haraway niet voldoende. We 

moeten volgens haar denken-met andere actoren, om de wereld te begrijpen. Zo maakte het 

koraal biologen bewust van de ecologische crisis en werd als eerste symbiotische organisme 

erkend. Het koraal is niet alleen afhankelijk van de mens, maar wijst de mens op de problemen 

en leert ons over de wereld. Inzicht in de problemen vraagt dan om symbiotisch denken 

(Haraway, 2016, 56-99). Dit brengt mij terug bij Haraways slogan: “’It matters what thoughts 

think thoughts. It matters what knowledges know knowledges. It matters what relations relate 

relations. It matters what worlds world worlds. It matters what stories tell stories’”(Haraway, 

2016, 35). Staying with the trouble is dan het begin voor het nemen van verantwoordelijkheid, 

wat vraagt om symbiosis denken en actie. Hoe dit eruit ziet zal in de volgende paragraaf nader 

toegelicht worden.  

4.3 Hoe ziet verantwoordelijkheid eruit in het Chthulucene? 

Om symbiosis denken te begrijpen, kom ik terug op het tweede kenmerk van het Cthulucene: de 

chthonische wezens. Ze noemt als voorbeelden de spin Pimoa Chthulu en octopus Cyanea. Deze 

laatste chtonische wezens zijn tentaculaire wezens die Haraway gebruikt om 

verantwoordelijkheid af te beelden. Met hun tentakels krioelen ze over het koraal of in de aarde. 

Volgens Haraway moet de mens hetzelfde doen als de tentaculaire wezens in de compost van 

onze aarde (Haraway, 2016, 51-57; Sinclair & Hayes, 2019, 127). Om terug te komen op de 

metafoor van de kop en schotel: we moeten met onze vingers, tentakels, nieuwe vormen maken. 

We moeten de lijnen volgen en relaties onderzoeken. Dit vraagt om een nieuwe manier van 

denken: tentaculair. Tentaculair denken is een vorm van relationeel denken, waarbij we denken 

met andere metgezellen in onze gedachten (Haraway, 2016, 31-35, 51-57). Haraway gebruikt de 

octopus en spin ter illustratie van tentaculair denken. Bij een octopus bevinden de hersenen zich 

verspreid over het lichaam en ook in de tentakels, waardoor het zijn tentakels zowel gebruikt om 

te denken, voelen als om te handelen: “'I remember that tentacle comes from the Latin 

tentaculum, meaning “feeler,” and tentare, meaning “to feel” and “to try”; and I know that my 

leggy spider has many-armed allies’” (Haraway, 2016, 31). Tentaculair denken vraagt dan om 

een bepaalde sensitiviteit ten aanzien van de omgeving waarin je je bevindt, zodat je gaat denken 

met je verbindingen. Dit kunnen zowel mensen zijn als niet-mensen. De spin Chthulu is 
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bijvoorbeeld een metgezel die Haraways denken heeft beïnvloed. Ik illustreer tentaculair denken 

de hand van een voorbeeld: 

De documentaire ‘My Octopus Teacher’ gaat over Craig Foster die op een dag besluit te gaan 

duiken in het kelpwoud bij zijn huis in Zuid-Afrika. Na een paar weken wordt zijn aandacht 

getrokken door een octopus. Craig raakt nieuwsgierig en wil meer leren over de octopus. De 

documentaire maakt zichtbaar hoe Craig denkt en voelt met de octopus. Hij is geraakt als de 

octopus iets overkomt en leert over zijn leefwereld door zich in de octopus te verplaatsen. 

Uiteindelijk kan hij zelfs de sporen van de octopus volgen om hem te vinden als hij niet op zijn 

vaste plek is. Via de octopus realiseert Craig zich hoe mooi en belangrijk het kelpwoud is met de 

organismen die er leven. Vanuit zijn eigen betrokkenheid is hij het Sea Change Project gestart. 

Het Sea Change Project is een samenwerking van wetenschappers, journalisten en filmmakers 

om mensen betekenisvol te verbinden met de zee om het kelpwoud te beschermen.5 

Het wordt duidelijk dat tentaculair denken een combinatie is van denken, handelen en voelen, 

dat kan leiden tot alternatief handelen. Tentaculair denken is voor Haraway de cultivering van 

verantwoordelijkheid. Gaan we anders denken, gaan we anders handelen en veranderen we 

volgens haar de wereld. Handelen beschouwt ze dan als een probeersel, een experiment. We 

kunnen de wereld dan ook nooit volledig kennen, omdat zij inclusief ons denken aan 

verandering onderhevig is. Zodra ik nieuwe mensen, dieren, dingen ontmoet, ontstaan er nieuwe 

verbindingen, die mijn denken en dientengevolge mijn handelen kunnen veranderen. Voor 

Haraway is staying with the trouble, wat vraagt om tentaculair denken, dan een manier om te 

leren hoe we samen kunnen leven en sterven op aarde. Het is een uitnodiging om te spelen in het 

web van verbindingen en nieuwe verbindingen te maken. We moeten daarin samenwerken met 

anderen (mensen en niet-mensen). Symbiosis maakt immers zichtbaar hoe we wederzijds van 

elkaar afhankelijk zijn (Haraway, 2016, 56-99).  

 

Dit brengt me tot de reden waarom verhalen zo belangrijk zijn voor Haraway. Verhalen zijn een 

middel om tentaculair denken te oefenen. Ze gebruikt verhalen niet zomaar als voorbeelden of 

een vorm van reflectie, maar als een vorm van denken (Čičigoj, 2019, 6-7). “Each time a story 

 
5 Sea Change Project. Geraadpleegd op 12 april 2021, van https://seachangeproject.com/about/#team 
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helps me remember what I thought I knew, or introduces me to new knowledge, a muscle critical 

for caring about flourishing gets some aerobic exercise. Such exercise enhances collective 

thinking and movement in complexity”(Haraway, 2016, 29).  

 

Haar werk wordt gekenmerkt door SF, waarmee ze bedoelt: Speculative Fabulation, Speculative 

Feminism, Science Fiction, en Scientific Fact. SF is volgens haar een manier van denken, waarin 

huidige verbindingen zichtbaar worden en nieuwe ontstaan. Een ecologische rechtvaardige 

wereld begint volgens Haraway met allerlei ‘kleine’ verhalen die de mens leren om zorg te 

dragen voor de wereld. Ze blijft bewust weg van de ‘grote’ verhalen, zoals het kapitalisme of 

moderniteit. Verhalen zijn voor Haraway te ‘groot’ zodra ze niet meer openstaan voor 

verrassingen en nieuwe verbindingen. In de ‘grote’ verhalen ligt volgens haar de overtuiging dat 

we alle antwoorden al hebben, dat we weten hoe de wereld in elkaar zit. Doen we alsof we alles 

al weten dan stoppen we met denken en vervallen we in ‘business-as-usual’, hetgeen binnen de 

ecologische crisis niet langer houdbaar is. Ze pleit voor een veelvoud van ‘kleine’ verhalen die 

de complexiteit van de wereld vangen èn openblijven staan voor veranderingen. (Haraway, 

2016, 50-54, 101). Een veelvoud van ‘kleine’ verhalen zorgen ervoor dat we continu 

nieuwsgierig blijven. Vanuit nieuwsgierigheid blijven we denken. (Gane, 2006, 143). Je bent 

ergens nieuwsgierig naar en wil er meer over weten of je vraagt je af waarom iets zo is. Dit 

maakt ‘kleine’ verhalen voor Haraway van belang, omdat ze ons in contact brengen met het 

denken van anderen en het denken van het andere (Čičigoj, 2019, 7). Haraway wil dat we blijven 

openstaan voor verrassingen, het onbekende, het vreemde, zodat we nieuwe 

handelingsmogelijkheden creëren.  

 

Haraway brengt ‘staying with the trouble’ in de praktijk met een zelfgeschreven ‘klein’ science 

fiction verhaal over Camille. Het verhaal van Camille gaat over een gemeenschap genaamd ‘the 

Communities of Compost’ die zich vestigen op verwoeste plekken. Daarin ligt het besef dat ze 

niet opnieuw kunnen beginnen, maar iets tot flourishing moeten brengen op een verwoeste 

aarde. De Communities of Compost moeten niet verward worden met een boerderij, alhoewel ze 

zich vestigen is er geen veeteelt of vaste behuizing, maar ze zijn geïnteresseerd in rondtrekkende 

en zwervende soorten zowel dier als mensen. Het tot stand brengen van flourishing vraagt om 

het cultiveren van nieuwe zorgrelaties en het doorbreken van de zorgrelaties zoals we die 

kennen. Zo heeft elk kind drie ouders en wordt gekoppeld aan een dier waar hij/zij/hun zorg 
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voor draagt. In het verhaal volgen we vijf generaties van Camille, die in in 2025 begint en in 

2355 eindigt. De eerste Camille wordt gekoppeld aan de Monarchvlinder. Elke nieuwe Camille 

gaat aan de hand van genetische modificatie steeds meer lijken op een sympoietisch wezen, half 

vlinder en half mens. Zo krijgt een Camille bijvoorbeeld voelspriet implantaten waarmee ze haar 

omgeving op dezelfde manier kan ervaren als de vlinder en van daaruit kan leren en 

communiceren met de Monarchvlinders zodat er een zorgrelatie ontstaat (Haraway, 2016, 134-

168; Hamilton, 2019, 480).  

 

Het spreekt voor zich dat we het verhaal van Camille niet letterlijk moeten nemen. Het is de 

verbeelding van een mogelijke toekomst waarin we zorgdragen voor de natuur en dieren. 

Verbeelding is een manier om verantwoordelijkheid te cultiveren. Het leert ons anders denken en 

geeft ons inzicht in nieuwe handelingsmogelijkheden. Met het verhaal van Camille nodigt 

Haraway ons uit om onze huidige zorgrelaties te onderzoeken en te veranderen. We moeten geen 

zorgrelaties aangaan op basis van bloedverwantschap, maar op basis van affiniteit. Dit betekent 

dat we zorg moeten dragen voor wie of wat we willen. Om nieuwe zorgrelaties te cultiveren 

moeten we allereerst onze huidige zorgrelaties onderzoeken. Dit brengt Haraway tot de slogan 

van het Chthulucene: Make kin, not babies! Wat de slogan behelst en wat het verhaal van 

Camille te zeggen heeft over onze huidige praktijken van zorg, zal hieronder nader toegelicht 

worden (Čičigoj, 2019, 2-4; Haraway, 1991, 155; Haraway, 2016, 130-143).  

4.4 Hoe ziet verantwoordelijkheid eruit in de praktijk? 

In het onderzoeken van de huidige zorgrelaties richt Haraway zich allereerst tot de groeiende 

wereldpopulatie. Tegen het einde van de 21e eeuw bewonen rond de 11 miljard mensen de aarde, 

tenminste als de geboortecijfers laag blijven. Spreken over het terugdringen van de 

wereldbevolking is een gevoelig onderwerp en niet zonder gevaar. Harway wijst zelf op het punt 

dat in het terugdringen van de bevolkingsgroei wordt verwezen naar de niet-westerse landen, 

met als resultaat dat geboortebeperking gestimuleerd wordt in de niet-westerse landen (Haraway, 

2016, 134-143). Ontkenning van overpopulatie als probleem, brengt de mens volgens Haraway 

echter niet verder. We moeten ook het probleem van overpopulatie adresseren voor het behoud 

van een leefbare aarde. Overpopulatie is daarin niet de enige oorzaak, maar onderdeel van 

andere problemen:  
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  “This is not a simple causal affair; ecojustice has no allowable one-variable approach to 

the cascading exterminations, immiserations, and extinctions on today’s earth. But 

blaming Capitalism, Imperialism, Neoliberalism, Modernization, or some other “not us” 

for ongoing destruction webbed with human numbers will not work either. These issues 

demand difficult, unrelenting work; but they also demand joy, play, and response-ability 

to engage with unexpected others” (208-209). 

 

Milieudefensie brengt als tegengeluid dat de focus niet moet liggen op bevolkingsgroei an sich, 

maar op overconsumptie. De hoeveelheid mensen is niet het probleem, maar overconsumptie. Zo 

is slechts 10% van de wereldbevolking verantwoordelijk voor 49% van de CO2 uitstoot (zie 

figuur 1)6. Alhoewel de bevolkingsgroei het grootst is in de niet-westerse landen, is de uitstoot er 

het laagst. De focus moet volgens Milieudefensie dan ook niet liggen op het terugdringen van de 

wereldbevolking, maar op het veranderen van de leefstijl van de elite.7 

 

Figuur 1:  

   

 
6 Oxfam Novib (2 december 2015).Extreme Carbon Inequality: Why the Paris climate deal must put the poorest, 

lowest emitting and most vulnerable people first. Geraadpleegd op 23 november 2020, van https://www-

cdn.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/mb-extreme-carbon-inequality-021215-en.pdf 
7 Milieudefensie (29 augustus 2020). Bevolkingsgroei en klimaatrechtvaardigheid Position paper, ingestemd door 

de Algemene Ledenvergadering. Geraadpleegd op 23 november 2020, van 

file:///C:/Users/ellev/Downloads/Position%20paper%20Klimaatrechtvaardigheid%20en%20bevolkinsgroei%20(1).

pdf 
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Het recht om wel of geen kinderen te krijgen is voor Haraway geen vraag. Ze acht dwang op 

welke manier dan ook als verkeerd. Ze wil wel dat we de ‘trouble’ van overpopulatie onder ogen 

komen en opzoek gaan naar nieuwe manieren om flourishing van levens te stimuleren. ‘Not 

making babies’ betekent dus niet dat vrouwen geen kinderen meer mogen krijgen, maar is een 

uitnodiging om onze huidige zorgrelaties te bevragen. Daarmee richt ze zich tegen 

onrechtmatige geboortebeperking, de politieke stimulans in westerse landen voor het krijgen van 

kinderen, het stigma op kinderloze vrouwen en het nog altijd beperkte recht op abortus. Haraway 

benadrukt dat het krijgen van kinderen een volledige vrije keuze moet zijn, wat het nu niet is 

(Haraway, 2016, 134-143, 208-209).  

 

‘Not babies’ gaat over de waarde van levens. De wereld zit vol met mensen en niet-mensen op 

zoek naar een leefbare woonplek. Leefbare woonplekken komen niet alleen in het geding door 

de gevolgen van de ecologische crisis, maar ook door de waarde die we toekennen aan vormen 

van leven. In wezen achtten we het leven van westerse mensen als waardevoller dan van niet-

westerse mensen. De angst voor migratie is alomtegenwoordig en de vele levens in niet-westerse 

landen dienen het onderhoud van het consumptieve leven van de mensen in westerse landen. De 

slogan is dan niet zo zeer een stelling, maar wijst op de onderliggende praktijken die ten 

grondslag liggen aan het krijgen van kinderen (Haraway, 2016, 99-103, 208-210).  

 

Haraway geeft mij inderdaad nieuwe inzichten als het gaat om het krijgen van kinderen en 

rechtvaardigheid, maar ze brengt met de nadruk op ‘not babies’ de vrije keuze tegelijkertijd in 

gevaar. Wat als je bezorgd bent om de ecologische crisis, maar wèl kinderen wilt? Zodra het 

krijgen van kinderen gepaard gaat met schuldgevoelens en vrouwen er daarom vanaf zien, is het 

volgens mij niet langer een vrije keuze. Ik sluit me aan op de kritiek van Jennifer Hamilton 

(2019) die stelt dat de focus op ‘not babies’ het ‘make kin’ aspect afzwakt. Dat is jammer, omdat 

in het ‘make kin’ aspect het belangrijkste punt van verantwoordelijkheid ligt. Op dit moment is 

een familie, kin, gestoeld op basis van bloedverwantschap. Voor Haraway zijn we allemaal kin 

van elkaar:  

“‘I think that the stretch and recomposition of kin are allowed by the fact that all earthlings 

are kin in the deepest sense, and it is past time to practice better care of kinds-as-

assemblages (not species one at a time). Kin is an assembling sort of word. All critters 
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share a common “flesh,” laterally, semiotically, and genealogically. Ancestors turn out to 

be very interesting strangers; kin are unfamiliar (outside what we thought was family or 

gens), uncanny, haunting, active’” (Haraway, 2016, 103).  

Het feit dat we alleemaal kin zijn van elkaar is Haraways oproep voor het nemen van 

verantwoordelijkheid, voorbij de bestaande categorieën die we al kennen. Niet langer enkel op 

basis van bloedverwantschap, maar op basis van affiniteit. Het verhaal van Camille is een 

verbeelding van het maken van kin. Het gaat over het creëren van gemeenschappen, waarin 

mensen samenleven, wonen en werken. Woongemeenschappen, zoals Ecolonie, zouden we dan 

kunnen zien als een voorbeeld van het maken van kin. Andere vormen van kin zijn tuinieren, 

onderdak bieden aan een staatloze of meeroudergezinnen. Making kin gaat daarin verder dan 

zorgen alleen. Zorgen is onderdeel van het maken van kin, maar behelst een samenwerking 

tussen mensen en niet-mensen. Met het maken van kin heeft Haraway het niet over een 

kortstondige relatie die snel vervliegt, maar over een soort familieband wat ontstaat vanuit 

tentaculair denken.  

Ik sluit me hierin aan bij Jennifer Hamilton, dat het maken van kin los staat van het wel of niet 

krijgen van kinderen. Een verbreding van onze zorgrelaties geldt volgens haar net zozeer voor 

queer families of kinderloze mensen, ook zij bevinden zich vaak nog in zorgrelaties enkel 

gerelateerd aan de privé familiestructuur. Kinderen en huisdieren kunnen tegelijkertijd onderdeel 

zijn van kin relaties of gemeenschappen (Hamilton, 2019, 480). Making kin gaat mijns inziens 

over radicale rechtvaardigheid, waarin we alle mensen als waardevol achtte en niet slechts de 

westerse mensen. Rechtvaardigheid is voor Haraway inherent verbonden aan ecologische 

rechtvaardigheid. De manier waarop we omgaan met mensen, is dezelfde manier hoe we omgaan 

met land en water. We zorgen voor ons eigen land, maar nemen geen verantwoordelijkheid voor 

anderen landen. Zorg dragen voor anderen onbekende buiten de bekende zorgrelaties, zoals 

planten, rivieren, vlinders, staatloze, is dan een praktijk van verantwoordelijkheid (Haraway, 

2016, 99-103, 208-210). Dit is volgens Haraway een moeilijke opgave, waarin fouten gemaakt 

zullen worden:  

“We imagine that the “Make Kin” part is easier and ethically and politically on firmer 

ground. Not true! “Make Kin” and “Not Babies” are both hard they both demand our best 
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emotional, intellectual, artistic, and political creativity, individually and collectively, 

across ideological and regional differences, among other differences”  (208).  

Het maken van kin is dus een moeilijke opgave die vraagt om creativiteit en het doorbreken van 

verschillen. Daarin benoemt ze, echter, niet wat de moeilijkheden zijn. Kijk ik naar 

praktijkvoorbeelden van kin dan vraagt het bieden van onderdak aan een vluchteling om het 

doorbreken van politieke regels. Een woongemeenschap creëren om het opgeven van je carrière 

en je begeven in ambachtelijk werk. Of Craig Foster die dagenlang werkte om de leefwereld van 

de octopus te begrijpen. De praktische uitdagingen van het maken van kin, laat Haraway 

buitenbeschouwing. Ik vind dat Latour sterker benoemd dat het nemen van verantwoordelijkheid 

een strijd is, maar ook hij laat de praktische invulling van die strijd achterwegen. Ik zie 

Haraways werk evenals het werk van Latour vooral als een aanmoediging om te experimenteren 

en opzoek te gaan naar nieuwe vormen van samenleven. Haraway benadrukt daarin in 

tegenstelling tot Latour de noodzaak van nieuwsgierigheid en het belang van plezier. Ze schrijft 

hoe (SF) verhalen haar plezier geven evenals kin relaties. Ze nodigt de lezer uit om hetzelfde te 

doen. De mens dient kin te maken op basis van affiniteit. Met andere woorden, vanuit datgene 

waar jij je verwant mee voelt en je plezier geeft. Laat je niet ontmoedigen wil ze zeggen en blijf 

nieuwsgierig naar het vreemde, onbekende en het andere. Mijns inziens moet Haraways slogan 

dus zijn: Be curious, make kin!  
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4.6 Conclusie  

In deze deelvraag heb ik onderzocht welk verantwoordelijkheidsbegrip volgt uit Haraways 

mens- en wereldbeeld en wat hiervan de praktische implicaties zijn. Daarin ben ik allereerst 

ingegaan op Haraways visie op het gebrek aan verantwoordelijkheid, namelijk dat we 

gedachteloos door het leven gaan en wegkijken van de realiteit. Verantwoordelijkheid begint 

volgens haar met het onder ogen komen van de problemen, genaamd‘staying with the trouble’. 

‘Staying with the trouble’ kan beter in het Chthulucene als sympoietisch systeem, omdat het 

zicht geeft op de verbindingen tussen mensen en niet-mensen. Zicht op de verbindingen tussen 

mensen en niet-mensen maakt het volgens Haraway mogelijk om verantwoordelijkheid te nemen 

voor de verbindingen. Om dit te realiseren vraagt ‘staying with the trouble’ volgens haar om een 

nieuwe manier van denken, genaamd tentaculair. Tentaculair denken betekent dat we denken, 

handelen en voelen in verbindingen. Verantwoordelijkheid is dan een vorm van tentaculair 

denken, dat we kunnen oefenen in verhalen die zicht geven op handelingsalternatieven. Haraway 

stelt als voorwaarde voor tentaculair denken dat we onszelf blijven openstellen voor het 

onbekende, zodat we blijven denken en oefenen. Tentaculair denken kan in de praktijk resulteren 

in nieuwe manieren van samenleven waarin we zorgdragen voor alle mensen en niet-mensen op 

aarde. Dit noemt ze het maken van kin, waarin we relaties aangaan op basis van affiniteit. Het is 

een vorm van zorg dragen voor elkaar buiten de bestaande zorgrelaties die we kennen. Ik heb 

beargumenteerd dat kin een mooie uitkomst is van verantwoordelijkheid, maar Haraway 

voorbijgaat aan de praktische uitdagingen. Concluderend is haar verantwoordelijkheidsbegrip 

gericht om nieuwsgierig te blijven en tentaculair te denken, wat resulteerd in nieuwe vormen van 

samenleven.  
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Hoofdstuk 5 

Hoe verhouden de verantwoordelijkheidsbegrippen en de mens- en wereldbeelden van Donna 

Haraway en Bruno Latour zicht tot elkaar in het kader van een ecologische verdieping van de 

humanistische levensbeschouwing? 

In deze deelvraag wordt de vraag beantwoord hoe Gaia en het Chthulucene zich tot elkaar 

verhouden in het licht van de humanistische levensbeschouwing. In het analyseren van de 

humanistische levensbeschouwing richt ik me tot het geïnstitutionaliseerde humanisme in 

Nederland. Tevens maak ik gebruik van het werk van hedendaagse humanisten die zich richten 

op een verbinding van ecologie met het humanisme. Jaap van Praag wordt beschouwd als de 

grondlegger van het georganiseerde humanisme in Nederland (Derkx, 2009, 7). Van Praag is 

oprichter van het Humanistisch Verbond die het humanisme definieert als: 

‘Onder humanisme wordt verstaan de levens- en wereldbeschouwing, die zich, zonder 

uit te gaan van het bestaan van een persoonlijke godheid, baseert op de eerbied voor de 

mens als bijzonder deel van het kosmisch geheel, als drager van een niet aan persoonlijke 

willekeur onderworpen normgevoel en als schepper van en deelgenoot aan geestelijke 

waarden’ (van Praag, 1947, 31). 

 

In deze deelvraag zal ik allereest ingaan op het humanistische wereldbeeld en vervolgens op het 

humanistische mensbeeld. Het humanistische verantwoordelijkheidsbegrip plaats ik daarin naast 

Gaia, het Chthulucene en het verantwoordelijkheidsbegrip van Latour en Haraway, om zo te 

onderzoeken hoe ze bijdragen aan een verdieping van het humanistische 

verantwoordelijkheidsbegrip.  

5.1. Het humanistisch wereldbeeld  

Derkx (2015) stelt dat levensbeschouwingen gaan over existentiële en morele vragen. Dit 

betekent dat naast (wetenschappelijke) theorieën, ook verhalen, kunst en ervaringen belangrijk 

zijn. Hans Alma (2018) noemt de humanistische levensbeschouwing een evenwicht tussen 

beschouwen en beleven (41). Het betekent dat we de wereld zowel anders moeten bestuderen als 

ervaren. De humanisten Fernando Suárez Müller, Hans Alma en Henk Manschot spreken van 
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een spirituele ervaring die het ‘ik’ overstijgt en waarin de mens zich verbonden voelt met een 

groter geheel. Dit is volgens Alma een lichamelijke ervaring en Henk Manschot (2016) spreekt 

van het inlijven van de natuur (47, 173; Alma, 2018, 15, 81, Suárez Müller, 2021a, 79-90).  Het 

‘ik’ valt even samen met de wereld om zich heen. Het overstijgen van het ‘ik’ staat dan niet los, 

maar juist in verbinding met de aarde.  

 

Volgens Suárez Müller en Hans Alma is voor het overstijgen van het ‘ik’, de ander cruciaal. Het 

‘ik’ kan volgens Suárez Müller alleen samenvallen of zichzelf herkennen in de ander door het 

bestaan van de ander. Dit vraagt volgens hem om een verbreding van onze waarneming en een 

nieuwe gevoeligheid ten aanzien van onze omgeving (Suárez Müller, 2021a, 20). Ook Hans 

Alma stelt dat alleen door een ontmoeting met een ander iets of iemand het ‘ik’ zichzelf kan 

overstijgen. Ze ontstaan volgens haar vanuit aandacht voor of een geraaktheid door bijvoorbeeld 

religie, kunst, natuur of geschiedenis, waardoor je ‘ik’ uit de dagelijkse gang van zaken wordt 

getild en je aandacht verschuift naar het andere. Dit resulteert volgens haar in een gevoel van 

verbondenheid met de wereld en een houding waarin je zorg wil dragen voor de wereld om je 

heen (Alma, 2018, 80-90, 133-136). Zorg dragen voor de wereld is volgens Suárez Müller het 

nemen van verantwoordelijkheid. Hij baseert zich hierbij op de filosoof Hans Jonas die stelt dat 

verantwoordelijkheid een bezorgdheid is om het ‘ander zijn’ (Suárez Müller, 2015, 8, 21-23). 

 

Ook Gaia en het Chthulucene zijn gericht op het verbreden van onze waarneming en trachten de 

mens sensitief te maken voor de aarde. Gaia en het Chthulucene maken de verbondenheid tussen 

mensen en niet-mensen zichtbaar. Het ‘zien’ van de verbindingen maakt de mens sensitief voor 

zijn/haar/hun omgeving en het mogelijk om nieuwe verbindingen te maken of te veranderen. 

Daarin zijn Gaia en het Chthulucene mijns inziens gericht op de mensheid, terwijl het 

humanisme vertrekt vanuit de persoonlijke ervaring en de manier waarop het individu de wereld 

beleefd. In het boek ‘Verwevenheid: Essays over een verbindend humanisme’ (2021) staan 

concrete voorbeelden hoe je aandachtig naar je omgeving kan leren kijken, bijvoorbeeld door 

kunst of tuinieren (Alma & Suransky). Latour en Haraway richten zich daarentegen tot de 

mensheid die zijn/haar/hun beeld van de wereld dient te veranderen. Dit blijkt alleen al uit de 

abstracte taal waarin ze schrijven, waardoor hun werk mijns inziens vooral gericht is tot 

wetenschappers. Het humanisme geeft daarentegen concrete handvatten hoe individuen sensitief 

kunnen worden voor de wereld.  



 

 

 

71 

 

Dat ervaringen een belangrijk onderdeel uitmaken van het humanisme, betekent geenzins dat het 

humanisme enkel subjectief is. Het is gestoeld op belangrijke principes, waaronder openheid, 

dialoog, waardigheid, zelfontwikkeling, verantwoordelijkheid en autonomie. 

Verantwoordelijkheid, dialoog en openheid hangen samen met het humanisme als 

contextafhankelijk menselijk product (Derkx, 2015, 430). Het humanisme als contextafhankelijk 

gaat uit van pluralisme, openheid naar de ander en is dynamisch. Het dynamische, pluralistische 

wereldbeeld van het humanisme sluit nauw aan op Gaia en het Chthulucene. Gaia en het 

Chthulucene acht ik als een belangrijke verbeelding van een dynamisch, pluralistische wereld. 

Daarin vind ik Gaia sterk in de verbeelding van de ecologische crisis, ik kan een voorstelling 

maken van Gaia die op mijn handelen reageert. Latour tracht met Gaia zicht te geven op de 

situatie waarin we ons bevinden. Het Chthulucene acht ik sterk in de verbeelding van een nieuwe 

wereld waarin we samenleven met mensen en niet-mensen. Gaia en het Chthulucene geven een 

nieuw beeld van de wereld en moedigen aan om je ertoe te verhouden en daarbinnen te 

experimenteren.  

 

Eerder noemde ik al dat het verantwoordelijkheidsbegrip van Latour en Haraway gericht is op 

nieuwe vormen van samenleven.Op de vraag hoe we dit kunnen doen, geven ze geen eenduidig 

antwoord. Een antwoord is ook niet mogelijk in een wereld die onderhevig is aan verandering. 

Doen we alsof we alle antwoorden al hebben danstoppen we met aandachtig kijken naar de 

wereld. Ze stellen daarentegen een vraag aan de lezer: waar wil je landen? En voor wie wil je 

zorgen? Het maakt zichtbaar dat er niet één antwoord is, niet één weg uit de crisis en niet één 

oplossing. Het nemen van verantwoordelijkheid is binnen Gaia en het Chthulucene een 

probeersel, een experiment. Het is een probeersel waarvan de uitkomst niet vastligt, het kan 

slagen en mislukken.  

 

Ook volgens de humanisten Manschot en Alma vraagt de ecologische crisis om te 

experimenteren door nieuwe woonvormen en/of verandering van onze eetgewoonten. 

Experimenteren vraagt om een zekere onbevangenheid zonder gehecht te zijn aan een bepaalde 

uitkomst. De uitkomsten van een experiment zijn volgens hen onvoorspelbaar en onzeker met 

tevens het risico op mislukking (Manschot, 2016, 182, 47; Alma, 2018, 13-17, 149). Volgens 

Alma kan er ook sprake zijn van virtueel experimenteren aan de hand van verbeelding. Door 
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verbeelding in de vorm van kunst of verhalen, krijgen we zicht op nieuwe 

handelingsmogelijkheden en alternatieven. Alternatieven acht Alma (2018) van groot belang, 

omdat ze wijzen op nieuwe mogelijkheden en ze ook bemoedigen (49-52, 116).  

 

Latour en Haraway wijzen op de eigen context (het lokale) als de plek waarvanuit de mens dient 

te experimenteren. We hoeven niet ver te zoeken om te reageren wat er om ons heen gebeurt, 

maar vooral aandachtig kijken naar onze directe omgeving. Verantwoordelijkheid begint bij de 

eigen context en gesitueerdheid. Zo wijst Latour naar de Terrestrial en Haraway naar de 

zorgrelaties in onze eigen omgeving. We dienen verantwoordelijkheid te nemen binnen onze 

eigen context. Dit betekent echter, niet dat het bij de eigen context blijft. Evenals het humanisme 

gaat het bij Latour en Haraway om een overstijging van het ‘ik’. Beiden benadrukken daarvoor 

het belang van verbeelding en openheid ten aanzien van de ander. Bij Haraway is er niet enkel 

sprake van een overstijging van het ‘ik’, maar verdwijnt het hele idee van een ‘ik’. Haraway legt 

daarin uitsluitend de nadruk op de ander in de zin van het vreemde en onbekende. We moeten 

nieuwsgierig zijn, zodat we ruimte openhouden voor meervoudige manieren van samenleven. 

Bij Latour kom het overstijgen van het ‘ik’ terug in diplomatie. Diplomatie betekent dat je 

uitdrukt wie je vertegenwoordigt en waar je voor staat. Het is een oproep om je waarden te 

verkondigen en je niet langer te verschuilen achter objectiviteit (Latour, 2017, 32, 164, 258-288; 

Latour, 2018, 84-88). Daarin legt Latour aan de ene kant de nadruk op het ‘ik’, je moet jezelf 

laten zien. Aan de andere kant vraagt het om een overstijging van het ‘ik’ door jezelf in de ander 

te verplaatsen.  

 

Naast openheid, verbeelding en een overstijging van het ‘ik’, is taal van belang. Taal maakt het 

volgens Alma mogelijk om te kunnen reflecteren op ervaringen en uitdrukking te geven aan 

(spirituele) ervaringen en mens- en wereldbeelden (Alma, 2018, 59-61). Volgens haar is het 

beeld dat we hebben van de wereld doorgaans vanzelfsprekend en veelal impliciet aanwezig. 

Een articulatie van onze beelden van de wereld acht ze van belang, omdat je beeld van de wereld 

de keuzes die je maakt beïnvloedt (Alma, 2021, 202). Manschot vult aan dat ervaringen van 

verbondenheid vragen om taal en taalvernieuwingen. Hij noemt taal ‘een bepalend medium in de 

relatie tussen mensen en natuur’ (110). Gaia en het Chthulucene zijn een voorbeeld van een 

nieuwe benaming om de wereld te duiden. Latour (2017) gebruikt Gaia om de wereld 

nauwkeuriger te beschrijven. Om onszelf opnieuw te binden met de aarde moeten we volgens 
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hem actoren een ‘stem’ geven (66-68). Ook Haraway (2016) benadrukt het belang van taal. Ze 

speelt met concepten en nieuwe woorden om de wereld anders te beschrijven. We moeten 

volgens haar “werelden zaaien”, dat wil zeggen het schrijven en bedenken van verhalen om de 

wereld te veranderen. Tevens roept ze op om oog te hebben voor de semiotiek van dieren en 

planten, zodat we zicht krijgen op de interacties tussen mensen en niet-mensen (117-125). Ik 

acht Gaia en het Chthulucene als een belangrijke verdieping op het humanistische wereldbeeld. 

Latour en Haraway expliciteren de dynamische en plurastische wereld, waardoor we zicht 

krijgen op de wijze waarop we handelen en de keuzes die we maken.  

 

Inmiddels is duidelijk dat de humanistische wereldbeschouwing wordt gekenmerkt als 

ervaarbaar, dynamisch en een contextafhankelijk menselijk product is. Verantwoordelijkheid 

begint vanuit aandacht voor onze eigen leefomgeving en vraagt om spiritualiteit.  

Volgens Hans Alma (2018) is aandacht voor de wereld en spiritualiteit, echter, niet voldoende. 

Verantwoordelijkheid vraagt tevens om oefening, denken, reflectie en expressie (158). Op deze 

punten kom ik terug in het humanistische mensbeeld.  

5.2. Het humanistische mensbeeld 

Het humanisme beschouwt de mens als autonoom wezen. Autonomie is binnen het humanisme 

verbonden met vrijheid. Het gaat uit van negatieve autonomie, de ander mag niet jouw vrijheid 

inperken, en het gaat uit van positieve autonomie, wat de mens doet met zijn/haar/hun vrijheid 

(Derkx, 2015, 19). Dat wil niet zeggen dat autonomie gelijkstaat aan onafhankelijkheid. De 

mens is schepper van zijn/haar/hun eigen lot binnen de afhankelijkheden waarin de mens zich 

bevindt (Van Praag, 1978, 178). De mens is een relatief ‘vrij’ wezen waarin tegelijkertijd oog is 

voor de wederzijdse afhankelijkheidsrelaties tussen mensen en niet-mensen. In het licht van de 

ecologische crisis komt binnen het humanisme steeds meer aandacht voor de horizontale 

verstrengelingen tussen mensen en niet-mensen. De horizontale verstrengelingen en inherente 

verbondenheid tussen mensen en niet-mensen worden zichtbaar in Gaia en het Chthulucene.  

 

Volgens Suárez Müller moet naast horizontale verstrengelingen aandacht zijn voor verticale 

verstrengelingen die wijzen op de verschillende ontwikkelingsniveaus van bestaansvormen. Zo 

heeft de mens een ‘hoger’ ontwikkelingsniveau dan een boom. Om recht te doen aan de 

diversiteit en waardigheid van alle entiteiten vraagt dit volgens hem om een zekere 
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uitzonderingspositie van de mens. Het erkennen van waardigheid vraagt om een zekere mate van 

zelfbewustzijn, waarin onderscheid wordt gemaakt tussen ‘zelf’ en ‘ander’ (2021a, 79-90).  

Met het belang van verticale verstrengelingen wijst Suárez Müller op een ander kenmerk van het 

humanisme, namelijk zelfontwikkeling. De mens als autonoom en relatief ‘vrij’ wezen heeft 

enige mate van zelfontwikkeling nodig. De mens is niet helemaal gevormd, maar in 

ontwikkeling. Het punt van zelfontwikkeling wijst op de verantwoordelijkheid van de mens. De 

mens moet zichzelf ontwikkelen zodat hij/zij/hen verantwoordelijkheid kan nemen voor 

zijn/haar/hun leven. Suarèz Müller maakt daarin onderscheid tussen flourishing en Bildung. 

Flourishing betekent volgens hem ‘de vrije ontplooiing van een natuurlijk proces’ terwijl 

Bildung verwijst naar de geestelijke ontplooiing van de mens welke hij/zij/hen zelf in de hand 

hebben (Suárez Müller, 2021a, 84-90). 

Hiermee kom ik tot een belangrijk verschil tussen Gaia, het Chthulucene en het humanisme. 

Latour en Haraway besteden geen aandacht aan het belang van zelfontwikkeling en de 

geestelijke ontplooiing van de mens. Het humanisme pleit voor een kritische en dialogische 

houding van de mens. Een kritische en dialogische houding ontstaat volgens het humanisme niet 

vanzelf, maar vraagt om zelfontwikkeling (Derkx, 2015, 426). Pas ik dit toe op het 

verantwoordelijkheidsbegrip van Latour en Haraway: “(...) the capacity to respond, response-

ability” (Haraway, 2016, 78), dan kan mijn antwoord op de wereld ook negatief zijn. Dit is zeker 

niet wat Latour en Haraway voor ogen hebben, maar ze gaan ervan uit dat hun lezers reflexieve 

en kritische vaardigheden hebben om positief te reageren op de wereld. Dat wil zeggen om bij te 

dragen aan het behoud van leefbaarheid in plaats van de verwoesting van de aarde. Ze geven een 

uiteenzetting hoe een verantwoordelijk mens eruitziet, maar geven geen antwoord op de vraag 

welke ontwikkelingen de mens nodig heeft om aardbewoner te worden of kin te maken. Ik acht 

het humanisme sterker in de vorming en ontwikkeling van de mens in de cultivering van een 

kritische, dialogische houding. Een houding die mijns inziens voorafgaat aan het nemen van 

verantwoordelijkheid, zodat we kunnen reflecteren op datgene waarvoor we onze 

verantwoordelijkheid nemen.  

 

In het nemen van verantwoordelijkheid ten aanzien van de ecologische crisis, hebben Latour, 

Haraway en het humanisme hetzelfde doel voor ogen. We moeten volgens hen onszelf opnieuw 

verbinden met de aarde. In het boek ‘Verwevenheid’ (2021) wordt gepleit voor een nieuwe 
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omgang met de wereld op basis van wederzijdse afhankelijkheid. Daarin pleiten ze voor een 

hervorming op verschillende vlakken waaronder politiek en nieuwe vormen van samenleven. 

Politieke filosoof en antropoloog Femke Kaulingfreks (2021) noemt als voorbeeld Extinction 

Rebellion en Greta Thunberg die de publieke orde verstoren voor politieke hervorming. Ze 

noemt dit een vorm van ontregelende politiek waarin politieke en sociale regels doorbroken 

worden voor een rechtvaardige samenleving (185-190). Het doorbreken van ‘regels’ sluit aan bij 

de grondslagen van het humanisme zoals geformuleerd door Jaap van Praag. Van Praag stelt dat 

het humanisme zich keert tegen de massamentaliteit en conventies doorbreekt, zodat mensen 

waarden en nieuwe mogelijkheden ontdekken om zelf richting te geven aan zijn/haar/hun leven 

(van Praag, 1945, 26; van Praag, 1960, 97).  

In het doorbreken van regels en structuren acht ik Latour en Haraway als een belangrijke 

verdieping. Ik vind de toon van Kaulingfreks, evenals andere humanisten in het boek 

‘Verwevenheid’ (2021) te vrijblijvend. Kaulingfreks noemt XR en Thunberg als een belangrijke 

bron van inspiratie en aanmoediging om zelf in actie te komen. Ook onderzoeker Ethiek en 

Humanisme Yoni van den Eede noemt in het boek dat uit de heersende discours stappen in 

sommige gevallen wellicht een nobel streven is (147). Kauilingfreks en van den Eede leggen 

daarin vooral de nadruk op de metaforische kracht van radicale voorbeelden, zoals Thunberg. Ze 

nemen  geven voorbeelden en inspiratiebronnen van datgene wat we zouden kunnen doen, maar 

nemen zelf een vrijblijvend standpunt in. Het humanisme focust zich mijns inziens vooral op de 

verbinding met de aarde en in mindere mate op het doorbreken van ‘regels’ die volgens mij 

noodzakelijk zijn ten aanzien van de ecologische crisis. In het doorbreken van ‘regels’ acht ik 

Latour en Haraway als een belangrijke verdieping op het humanisme. Ik licht mijn punt 

hieronder toe.  

 

Eerder noemde ik dat Latour spreekt van een onzichtbare oorlog tussen mensen en niet-mensen, 

waarin de ‘normale’ regels niet langer geldig zijn: “War begins when there is no sovereign 

arbiter, when there are no “general norms” that can be applied in order to render a judgment. 

This is where we reach the “limit” and “conflicts with foreigners” become possible” (236). 

Volgens Latour wordt de ‘oorlog’ zichtbaar, zodra we Gaia van binnenuit gaan onderzoeken. In 

Gaia krijgen we zicht op verschillende manieren van opstand, de vijand èn potentiële 

bondgenoten (Latour, 2018, 88).  Erkennen van de strijd is van belang, omdat het ook de 
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invulling van verantwoordelijkheid verandert. Een situatie van ‘oorlog’ vraagt iets anders van je 

dan een situatie van voor- en tegenstanders. Een ‘oorlog’ tussen de mensen op aarde en de 

aardbewoners op Gaia, gaat over het verdedigen van territorium. De oorlog maakt volgens 

Latour zichtbaar dat een politiek systeem op basis van concessies en overeenkomsten niet langer 

mogelijk is. De enige manier om de oorlogssituatie te stoppen is volgens hem door het sluiten 

van bondgenootschappen, wat vraagt om diplomatiek. Dit betekent dat we een standpunt moeten 

innemen en duidelijk maken voor welke waarden we staan (Latour, 2017, 220-251; Latour, 

2018, 90-99). Ik vind Latours uiteenzetting van ‘oorlog’ sterk, omdat hij duidelijk maakt dat niks 

doen ten aanzien van de ecologische crisis niet langer een optie is. We moeten onze 

woonplekken verdedigen en daarvoor moet je wel een standpunt innemen. 

Haraways visie op het doorbreken van ‘regels’ wordt duidelijk in haar subjectopvatting van de 

cyborg die verschilt van de humanistische subjectopvatting. Haraway verwerpt het idee van de 

mens als autonoom zelfbewust wezen. De wereld en de mens zijn, evenals de cyborg, een 

constructie. De cyborg is geen eenheid noch autonoom. De cyborg is enkel het andere, 

gefragmenteerd, pluralistisch, zonder vaste grenzen. De cyborg is een communicatienetwerk, een 

verzameling van informatiestromen die de wereld maakt. Ze stelt dat de essentie van dingen 

veranderen op het moment dat de communicatie verandert. Door nieuwe communicatiestromen 

kunnen de constructies in de wereld veranderen. Schrijven is volgens Haraway het middel om de 

wereld te veranderen en een vorm van politiek handelen. Het gaat voorbij aan het idee dat er één 

verhaal, antwoord of betekenis mogelijk is. Schrijven maakt het mogelijk om grenzen te 

doorbreken en verwarring te zaaien binnen de norm (Haraway, 1991, 150-165; Haraway, 2016, 

114; Gane, 2006, 151). Met schrijven verdwijnt volgens Haraway tegelijkertijd het onderscheid 

tussen dader en slachtoffer. Iemand die schrijft is niet langer enkel slachtoffer, maar wordt 

tegelijk dader van een nieuw verhaal (Zomer, 2007, 52).  

Alhoewel de cyborg het product is van militarisme en kapitalisme, is de cyborg niet aan 

overgeleverd. De cyborg kent geen natuurlijke essentie of oorsprong waar het naar kan 

terugkeren. Doordat de cyborg grenzen vervaagt is de cyborg tegelijkertijd ontrouw aan diens 

oorsprong (Haraway, 1991, 148-151). Als ik het humanistisch mensbeeld van de mens als ‘vrij’ 

wezen verbindt met de cyborg, dan is de cyborg niet enkel verantwoordelijk maar medeplichtig 

aan diens constructies. Begrippen en constructies worden vaak onschuldig gebruikt, waarin 

voorbijgegaan wordt aan de manier waarop ze de wereld vormen. In hoofdstuk vier noemde ik al 
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dat een ecologische rechtvaardige wereld volgens Haraway vraagt om een veelvoud van ‘kleine’ 

verhalen. We hebben verhalen nodig zodat we tentaculair leren denken en kin maken buiten de 

bestaande categorieën die we kennen. Dit is volgens Haraway geen onschuldige aangelegenheid. 

Elke keer als we ‘oude’ verbindingen doorbreken en ‘nieuwe’ maken, dragen we bij aan het 

reconstrueren van de wereld (Haraway, 1991, 184-201; Haraway, 2016, 130-137) . Daarin acht 

ik Haraway als een belangrijke verdieping op het humanistische verantwoordelijkheidsbegrip, 

omdat ze duidelijk maakt dat mijn handelingen bijdragen aan de vorming van de wereld. Of ik 

nu gedachteloos door het leven ga of kin maak, ik maak mezelf hoe dan ook schuldig hetzij aan 

de verwoesting van de aarde of nieuwe vormen van samenleven.  

 

Ik beschouw Latours visie van de onzichtbare oorlog en Haraways subjectopvatting van de 

cyborg als een belangrijke verdieping op het humanistische verantwoordelijkheidsbegrip. Het 

humanisme erkent dat het doorbreken van ‘regels’ een belangrijk middel is voor behoud van 

leefbaarheid van de aarde, door het schetsen van voorbeelden en inspiratiebronnen. Latour en 

Haraway zijn daarentegen zèlf een radicale inspiratiebron. Misschien omdat ze zich richten tot 

de mensheid, zijn ze betogend en stellen dat onderdeel blijven van de status quo niet langer een 

optie is. Tevens plaatsen Haraway en Latour het doorbreken van structuren en regels naast een 

verbinding met de aarde. In diplomatie en tentaculair denken komen het doorbreken van 

verschillen of verbindingen en het maken van nieuwe samen.  
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5.3 Conclusie  

In deze deelvraag heb ik onderzocht hoe het mens- en wereldbeeld van Latour en Haraway 

bijdragen aan een ecologische verdieping van de humanistische levensbeschouwing. In het licht 

van de ecologische crisis komt er binnen het humanisme meer aandacht voor de  

wederzijdse verbondenheid tussen mensen en niet-mensen, welke Gaia en het Chthulucene 

zichtbaar maken. Ik acht Gaia en het Chthulucene als een belangrijke verbeelding van een 

pluralistisch en dynamische wereld die het humanisme onderschrijft. Gaia beschouw ik als een 

belangrijke verbeelding van de ecologische crisis en het Chthulucene voor het behoud van een 

leefbare aarde. Alle drie de wereldbeelden wijzen mijns inziens op het belang van spiritualiteit 

waarin de mens zijn/haar/hun ‘ik’ overstijgt en zich verbonden voelt met een groter geheel. Het 

humanisme richt zich daarin meer tot het individu, terwijl Latour en Haraway zich richten tot de 

mensheid. In lijn met de aandacht voor het individu, acht ik het humanisme sterker in de 

ontwikkeling die verantwoordelijkheid vraagt. De mens als autonoom en relatief ‘vrij’ wezen 

heeft volgens het humanise enige mate van zelfontwikkeling nodig. Kritische reflectie en 

ontwikkeling is bij Haraway en Latour slechts impliciet aanwezig, terwijl het humanisme 

aandacht heeft voor de ontwikkeling die dit vraagt.  

 

Zowel binnen Gaia, het Chthulucene als het humanisme wordt verantwoordelijkheid geuit in de 

vorm van een experiment en is iets dat samen dient te gebeuren met mensen en niet-mensen. 

Wat opvalt is dat Latour, Haraway en het humanisme wijzen op het belang van communicatie. 

Ze pleiten voor verhalen, dialoog en diplomatie om uitdrukking te geven aan datgene wat van 

waarde is. Gaia en het Chthulucene zijn mijns inziens een belangrijke verdieping op het 

humanisitische verantwoordelijkheidsbegrip in het doorbreken van structuren en regels voor 

behoud van een leefbare planeet. Latour spreekt van een ‘oorlogssituatie’ die vraagt om 

diplomatiek en Haraway stelt dat de mens zich schuldig moet maken aan nieuwe vormen van 

samenleven. Latour en Haraway roepen op tot actie dat resulteerd in een verbondenheid met de 

aarde. 
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Conclusie  

In dit onderzoek stond de vraag centraal welke veranderingen het moderne mens- en wereldbeeld 

moet ondergaan in het licht van een humanistisch verantwoordelijkheidsbegrip ten aanzien van 

de ecologische crisis. Bruno Latour en Donna Haraway achten de moderniteit en het 

Antropoceen problematisch, omdat ze zijn gestoeld op dichotomieën. Dichotomieën hebben 

ervoor gezorgd dat de aarde tot object is gemaakt en we slecht zicht hebben op de verbinding 

tussen mensen en niet-mensen. Latour introduceert Gaia en Haraway het Chthulucene als een 

kritische doordenking van het modernistische mens- en wereldbeeld. In Gaia en het Chthulucene 

bestaan geen dichotomieën en doordringen, beïnvloeden en creeëren actoren elkaar. Beide 

wereldbeelden maken de complexiteit van verbindingen tussen mensen en niet-mensen 

zichtbaar. Latour tracht dit te doen door de natuur een ‘stem’ te geven en Haraway wil dat we 

oog hebben voor de semiotiek van dieren en planten.  

 

Bruno Latour en Donna Haraway definiëren verantwoordelijkheid als de mogelijkheid om te 

kunnen antwoorden op de wereld. Het ‘zien’ van de verbindingen maakt de mens sensitief en 

stelt de mens in staat om te reageren op de ecologische crisis. Vanuit sensitiviteit ontstaat een 

betrokkenheid en het gevoel om ‘iets’ te doen ten aanzien van de ecologische crisis. Je wilt de 

verbindingen tussen mensen en niet-mensen in stand houden. Dit vraagt om het doorbreken van 

destructieve verbindingen en het maken van nieuwe verbindingen. Gaia en het Chthulucene zijn 

een verbeelding van het pluralistische, dynamische en contextafhankelijke humanistische 

wereldbeeld. Mijns inziens zijn alle drie de wereldbeelden gericht op het opnieuw aandachtig 

observeren en anders ervaren van de wereld. Het gaat om ervaringen die ontstaan vanuit een 

geraaktheid die het ‘ik’ overstijgen en een verbondenheid creeëren met de aarde. Voor deze 

ervaringen dient de mens zichzelf open te stellen voor het onbekende, het vreemde, zonder 

voorafgaand te bepalen hoe de wereld in elkaar zit.  

 

In een pluralistische en dynamische wereld is het niet mogelijk om een concreet antwoord te 

geven op de invulling van verantwoordelijkheid. Latour en Haraway stellen de sensitieve mens 

een vraag: hoe en met wie wil je samenleven? Ieder mens dient zelf antwoord te geven op deze 

vraag in de vorm van een experiment voorbij het ‘ik’ waarin je jezelf verbindt met het lokale èn 

open blijft staan voor de rest van de wereld. In het nemen van verantwoordelijkheid 
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benadrukken Haraway en Latour het belang van samenwerken tussen mensen en niet-mensen. 

Latour pleit voor het sluiten van bondgenootschappen op basis van diplomatiek wat leidt tot 

politiek besluitvorming en nieuwe woonvormen. Haraway pleit voor tentaculair denken met 

anderen en het maken van kin. Dit is een interactieve relatie, een zorgrelatie of worden-met, op 

basis van affiniteit. Voor Haraway en Latour geldt dat we allemaal evenals niet-mensen 

verantwoordelijk zijn, maar niet allemaal in dezelfde mate. Ze schrijven verantwoordelijkheid in 

de vorm van agency toe aan alle actoren. De mate waarin iets of iemand verantwoordelijk is, 

lijkt voor Latour en Haraway niet relevant. Latour benadrukt het wie meer dan Haraway en wijst 

naar de elite als de meest schuldige, maar wie is de elite? De rijkste één procent of alle 

Europeanen? De vraag wat dit betekent voor verantwoordelijkheid blijft daarin grotendeels 

buiten beschouwing.  

 

Kritiek op het werk van Latour en Haraway is dat het toeschrijven van agency aan iedereen, 

verantwoordelijkheid van de mens wordt afgezwakt of zelfs ontkend. Mijns inziens is dit niet het 

geval, omdat Haraway en Latour nog steeds op de verantwoordelijkheid van de mens wijzen. 

Alhoewel mijns inziens Haraway en Latour de verantwoordelijkheid van de mens niet 

afzwakken, ontbreekt het onderscheid tussen verantwoordelijkheid en macht. 

Verantwoordelijkheid ziet er voor iedereen immers anders uit. Wetenschappers dienen inzicht te 

geven in het probleem en laten zien waar ze voor staan. Voor politici zou het kunnen betekenen 

dat ze risico’s moeten nemen door protesten openlijk goed te keuren en kunstenaars door mensen 

sensitief te maken. Daarin acht ik het punt van macht wel degelijk van belang. Het zijn niet 

enkel voorbeelden van verschillende vormen van verantwoordelijkheid, het zijn ook andere 

vormen van macht. Hetzelfde geldt voor individuen. Mensen die protesteren, plantjes zaaien of 

stoppen met vlees eten, drukken allemaal op een andere manier macht uit. Het doet er niet alleen 

toe op welke manier je verantwoordelijk bent, maar ook op welke manier en welke vorm van 

macht je daarmee uitoefent. 

 

Ik vind Gaia en het Chthulucene sterk als het gaat om grensvervagingen. Nieuwe vormen van 

samenleven vragen om het doorbreken van dichtomieën, vanzelfsprekendheden, regels en 

normen. Zodra de grenzen tussen mens en natuur vervallen, wordt de mens volgens Latour een 

aardbewoner. Een aardbewoner is sensitief en staat in verbinding met de aarde. 

Grensvervagingen worden expliciet in Haraways mensbeeld van de cyborg. Haraways 
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mensbeeld verschilt van het humanistische mensbeeld die de mens beschouwt als een relatief 

‘vrij’ wezen. Mijns inziens is de cyborg ‘vrijer’. De cyborg is een constructie en is medeplichtig 

aan diens grenzen. Grensvervagingen zijn volgens haar niet onschuldig, omdat ze de wereld 

veranderen. Het doorbreken van grenzen is mijns inziens een belangrijke verdieping op het 

humanisme dat zich keert tegen de massamentaliteit en conventies doorbreekt. Latour en 

Haraway maken expliciet dat het doorbreken van de massamentaliteit en conventies een 

noodzakelijkheid is voor behoud van een leefbare planeet.  

 

Het doorbreken van grenzen in het netwerk van verbindingen vraagt om kritisch denken en 

expressie. Latour spreekt over het belang van diplomatie. De mens moet volgens hem 

zijn/haar/hun waarden verkondigen, zonder te moraliseren zodat een verbinding ontstaat tussen 

‘ik’ en ander. Volgens Haraway moeten we tentaculair denken. Tentaculair denken is een vorm 

van denken in verbindingen, waarin handelen, voelen en denken samenkomen, wat we kunnen 

oefenen in verhalen. Verhalen maken de mens nieuwsgierig en mogelijk om over grenzen heen 

te kijken. Het belang van kritisch denken en reflectie is sterker binnen het humanisme. De mens 

binnen het humanisme is nooit af, maar dient elke keer weer gevormd te worden. Latour en 

Haraway maken van een (onverantwoordelijk) mens een (verantwoordelijke) aardbewoner of 

cyborg, echter, gaan ze voorbij aan de ontwikkeling die verantwoordelijkheid vraagt. 

Verantwoordelijkheid is niet enkel iets dat we moeten doen, maar een spier die vraagt om 

training.  

 

Om de vraag te beantwoorden welke veranderingen het modernistische mens- en wereldbeeld 

dient te ondergaan voor een humanistische verantwoordelijkheidsbegrip, dienen dichtomieën te 

worden opgeheven. Binnen de moderniteit zijn de grenzen van de natuur bereikt, daar tegenover 

staan andere grenzen die de mens dient te doorbreken voor het behoud van leefbaarheid op 

aarde. Het verleggen van grenzen vraagt om samenwerking, experimenteren, kritisch denken, 

reflectie en expressie. Verantwoordelijkheid is binnen Gaia, het Chthulucene en het humanisme 

ingebed in een spirituele dimensie. Verantwoordelijkheid is mijns inziens niet alleen een 

noodzakelijkheid, maar tevens een bron van plezier en zin wat resulteert in nieuwe vormen van 

samenleven met mensen en niet-mensen. Met dialoog, diplomatie en verhalen kunnen we de 

wereld opnieuw duiden en veranderen. Dus wie ben jij? Wat vind je belangrijk? Waar sta je 

voor? En waar heb je affiniteit mee?  
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Aanbevelingen  

Tijdens dit onderzoek kwam ik erachter dat taal en communicatie een belangrijk onderdeel zijn 

van verantwoordelijkheid ten aanzien van de ecologische crisis. Voor vervolgonderzoek zou het 

interessant zijn om het belang van communicatie nader te onderzoeken. Hoe kan taal bijdragen 

aan het bestrijden van de ecologische crisis? Wat is er voor nodig om diplomaat of 

verhalenverteller te worden? Tevens adviseer ik om de rol van macht in relatie tot 

verantwoordelijkheid verder uit te diepen. Wat voor verschillende soorten macht zijn er te 

onderscheiden binnen de klimaatbeweging? Of hoe kunnen mensen in het nemen van 

verantwoordelijkheid hun macht vergroten? Tot slot gaven Latour en Haraway vooral 

theoretisch inzicht in verantwoordelijkheid en zou het interessant zijn om hun 

verantwoordelijkheidbegrippen in de praktijk te onderzoeken. Wat is ervoor nodig om een 

gemeenschap te beginnen? Of wat zijn de obstakels in het cultiveren van zorgrelaties?  
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‘I would like to ask all of you: 

What is your name? What excites you and makes your heart beat? 

Tell me your story.  

I want to hear your voice, and I want to hear your conviction. No matter 

who you are, where you’re from, your skin colour, gender identity: 

speak yourself. 

Find your name, find your voice by speaking yourself. 

 

What is your name? Speak yourself!’ 

 

BTS 

 
(Toespraak VN 14-09-2018) 
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Dankwoord  

Komen we tot-stand-met en zijn we afhankelijk van elkaar, zo was mijn scriptie niet totstand 

gekomen zonder de motivatie en inspiratie van alle mensen en niet-mensen om mij heen. Ik ben 

dankbaar voor de 7 mooie jaren Humanistiek. Mijn ouders die mij altijd gesteund hebben om 

mijn eigen weg te gaan. Mijn lieve huisgenoten Nienke en Lara voor de fijne woonplek en het 

hardop kunnen denken. In het bijzonder wil ik Fernando Suárez Müller bedanken voor zijn 

feedback en interesse in het onderwerp. Ook dank aan Ingrid Korte voor de laatste inspiratie en 

de mooie illustratie. En dank aan Wouter Sanderse voor zijn analytische blik. Tot slot dank aan 

alle planten en dieren in mijn eigen buurt die me opnieuw aandachtig leerden kijken. 

Dankjulliewel!  
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Samenvatting 
Deze masterscriptie is een literatuuronderzoek naar veranderingen in het moderne mens- en 

wereldbeeld in het licht van een humanistische verantwoordelijkheidsbegrip ten aanzien van de 

ecologische crisis. Dit onderzoek is toegespitst op het mens- en wereldbeeld van Bruno Latour, 

Gaia, en het mens- en wereldbeeld van Donna Haraway, het Chthulucene. Latour en Haraway 

definiëren verantwoordelijkheid als de mogelijkheid om te kunnen antwoorden op de wereld. 

Gaia, het Chthulucene en het humanisme gaan uit van een dynamisch en pluralistisch 

wereldbeeld. In een wereld aan verandering onderhevig, is het niet mogelijk om een uitsluitend 

antwoord te geven op de invulling van verantwoordelijkheid. De mens moet openblijven staan 

voor het onbekende, zonder voorafgaand te bepalen hoe de wereld in elkaar zit.  

 

In dit onderzoek heb ik beargumenteerd dat de dichotomieën van de moderniteit opgeheven 

moeten worden. Gaia en het Chthulucene maken de verbindingen tussen mensen en niet-mensen 

zichtbaar. Zichtbaarheid van de verbindingen maakt de mens sensitief voor de wereld en het 

mogelijk om verbindingen te verbreken en nieuwe verbindingen te maken voor behoud van een 

leefbare aarde. In het doorbreken van grenzen en het maken van nieuwe verbindingen, acht ik 

Gaia en het Chthulucene als een belangrijke verdieping op de humanistische levensbeschouwing. 

Het humanisme acht ik sterker op het gebied van kritische reflectie en de ontwikkeling van 

verantwoordelijkheid. Ik concludeer dat verantwoordelijkheid ten aanzien van de ecologische 

crisis resulteerd in nieuwe vormen van samenleven. Dat vraagt om samenwerking, 

experimenteren, nieuwe vormen van denken, kritische reflectie en expressie in de vorm van 

diplomatie, dialoog en verhalen. Tevens is een humanistische verantwoordelijkheidsbegrip 

ingebed in een spirituele dimensie, waarin de mens het ‘ik’ overstijgt en zichzelf verbindt met de 

aarde.  
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