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De antwoorden die we zoeken, de geheimen voor een duurzame wereld,
liggen letterlijk overal om ons heen. Als we ervoor kiezen om de genialiteit
van het leven echt na te bootsen, er bewust mee te wedijveren, zie ik een
toekomst voor me vol schoonheid en overvloed en zeker met minder spijt. In
de wereld van de natuur wordt succes gedefinieerd als de continuïteit van het
leven. Je houdt jezelf in leven en je houdt je nakomelingen in leven. Dat is
succes. Maar dan hebben we het niet over de nakomelingen in deze generatie.
Succes is het in leven houden van je nakomelingen gedurende tienduizend
generaties en meer. Dat klinkt raadselachtig, want over tienduizend generaties
ben jij er niet meer om voor je nakomelingen te zorgen. Dus wat organismen
hebben geleerd, is dat ze moeten zorgen voor de omgeving die voor hun
nakomelingen zal zorgen. Het leven heeft geleerd om omstandigheden te
scheppen die bevorderlijk zijn voor het leven. Dat is de magische kern ervan.
En dat is tegelijk ook de opdrachtomschrijving voor ons op dit moment. We
moeten leren hoe we dat voor elkaar krijgen.

Janine Benyus
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Voorwoord
Voor u ligt mijn masterthesis die geschreven is ter afronding van de opleiding Zorgethiek en
Beleid aan de Universiteit voor Humanistiek. Het betreft een onderzoek naar geleefde
ervaringen van de relatie met de toekomstige ander van klimaatactivisten en hoe inzicht hierin
zijn weerslag heeft op zorgethisch denken over verantwoordelijkheid.
Balans is een belangrijk thema gebleken in het onderzoek: de relatie met de toekomstige
ander wordt gekenmerkt door een continue zoektocht naar balans tussen het leven van de
ander in de toekomst en het eigen leven in het heden. Dit maakt de ervaring ambigu en vol
van zowel ervaringen van hoop en verantwoordelijkheid als ervaringen van machteloosheid
en wanhoop. In deze zin lijkt deze ervaring vergelijkbaar met mijn ervaring van het schrijven
van deze thesis. Het schrijven van de thesis was een grote zoektocht naar balans tussen focus
en ontspanning. Hoewel het een goede oefening was, is het een balans waar ik nog steeds niet
volledig meester in ben geworden.
Bovenal zette het schrijven van deze thesis mijn eigen verbeelding van de toekomstige ander
op scherp en stimuleerde het spreken met de respondenten opnieuw mijn interesse in
klimaatproblematiek. Voor een kleine oefening om u te verbinden met de toekomstige ander
wil ik u wijzen op het jaartal op de titelpagina. Zoals u misschien is opgevallen, staat deze
geschreven met een nul voor het jaartal. Deze gedachte heb ik overgenomen van Roman
Krznaric (2020) en zet aan tot denken over onze positie in de diepe tijd. Door deze nul te
plaatsen kunnen we in onze verbeelding verder kijken dan het jaar 9999 en beseffen we dat
we slechts aan het begin staan van de tijd zoals wij deze betekenis geven.
Dan rest mij slechts de mensen te bedanken die hebben bijgedragen aan het tot stand komen
van deze thesis. Allereerst dank aan alle respondenten voor jullie vertrouwen en het delen van
jullie ervaringen. Vivianne, als begeleider in de eerste fase wil ik je graag bedanken voor je
enthousiasme, warme begeleiding en kritische blik. Jouw betrokken begeleiding heeft me met
inspiratie en rust door de onzekere fase van het schrijven van de onderzoeksopzet geleid.
Carlo, als begeleider in de tweede fase wil ik je bedanken voor het heldere mee- en
tegendenken en de bemoedigende woorden. Jouw woorden deden mijn vertrouwen in de
thesis groeien en motiveerden me om kritisch te blijven denken. En tot slot Daniel, mijn
ouders en alle lieve mensen om mij heen: bedankt voor het luisteren en jullie goede zorgen.
Ik wens u veel leesplezier!
Robin Copier, 16 augustus 02021
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Samenvatting
Klimaatactivisten van Extinction Rebellion zetten zich in voor een leefbare aarde voor
toekomstige generaties. Deze ingebeelde relatie met toekomstige anderen is vanuit
zorgethisch perspectief problematisch vanwege het ogenschijnlijk ontbreken van
wederkerigheid. De onzichtbare, toekomstige ander overstijgt onze directe ervaring waardoor
de vraag rijst hoe verantwoordelijkheid voor deze ander tot stand komt. Deze zorgethische
masterthesis is gericht op het verwerven van inzicht in de ervaring van de relatie met de
toekomstige ander van klimaatactivisten en het leveren van een bijdrage aan zorgethisch
denken over verantwoordelijkheid. De volgende hoofdvraag vloeit hieruit voort: Wat is de
geleefde ervaring van de relatie met de toekomstige ander van leden van klimaatactiegroep
Extinction Rebellion en hoe kan inzicht in dit fenomeen bijdragen aan het doordenken van
verantwoordelijkheid in de relatie met de toekomstige ander binnen zorgethiek?
Om de onderzoeksvraag te beantwoorden is gebruikgemaakt van de fenomenologische
Reflective Lifeworld Approach. Uit de interviews is de volgende essentie van de geleefde
ervaring van de relatie met de toekomstige ander gekomen: “Een confrontatie met de
bedreig(en)de realiteit van de toekomstige ander, overkoepeld door een verbondenheid met al
het leven in verleden, heden en toekomst. Ambivalente gevoelens van verantwoordelijkheid
en machteloosheid spelen op de voorgrond, balancerend op de horizon van de tijd.” Inzicht in
deze ervaring brengt naar voren dat verantwoordelijkheid voor de toekomstige ander vanuit
zorgethisch perspectief voortkomt uit het feit dat de toekomstige ander 'iemand' is die mens
gaat zijn en met wie de huidige mens zich kan verbinden door verbeelding, empathie en
medemenselijkheid.
Om onze verantwoordelijkheid hiervoor te nemen als huidige mens, moeten we openstaan
voor het appel dat de toekomstige ander op ons doet en handelen naar de in te schatten
behoeften. Hoewel klimaatactivisten als pioniers een belangrijke rol vervullen in deze zorg, is
dit vooral een taak voor meer invloedrijke actoren. Zij dienen de verantwoordelijkheid voor
de toekomstige ander te erkennen en op zich te nemen door minder nadruk te leggen op een
streven naar oneindige groei en meer aandacht te hebben voor menselijk en ecologisch
welzijn. Alleen zo kan een breed gedragen verantwoordelijkheid ontstaan voor de zorg voor
de toekomstige ander op individueel en collectief niveau.
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1 Problematisering en relevantie
1.1 Aanleiding
Op 10 maart 2019 stond ik samen met 40 duizend anderen in de regen op de dam in
Amsterdam om een mars te houden voor het klimaat. Blijkbaar voelden nog veel meer
mensen urgentie om actie te voeren voor het klimaat. Er heerste in mij een gevoel van
eenheid, verbinding en urgentie toen ik daar met zoveel anderen stond. Mensen kwamen uit
alle windstreken en waren van alle leeftijden. Ze droegen tekstborden met teksten als ‘make
earth cool again’, ‘save the next generations’ lives’, ‘hoe ziet mijn wereld eruit als ik zo groot
ben als jij?’ en ‘mag ik ook nog wat?’ (Het Algemeen Nederlands Persbureau / Het Parool,
2019).
Ik vraag me af waarom iedereen daar stond in de stromende regen. Zelf werd ik vooral geleid
door schaamte voor de manier waarop wij leven in de huidige maatschappij en een gevoel van
machteloosheid over de invloed die ik op de problematiek lijk te hebben als individu. De
wereld die we nalaten aan volgende generaties lijkt met de dag minder mooi te worden. Het
nieuwe rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is er duidelijk
over: het is cruciaal om nu te handelen en onze uitstoot binnen tien jaar te halveren om de
opwarming van de aarde tot anderhalve graad Celcius te beperken (Harvey & Tremlett, 2021).
Waar ik eenmalig een mars liep voor het klimaat, is er een groeiend aantal klimaatactivisten
dat zich in het dagelijks leven bezighoudt met de klimaatcrisis en het nalaten van een wereld
waarin volgende generaties goed kunnen gedijen. Er lijkt een gevoel van verbondenheid met
en verantwoordelijkheid voor de toekomstige ander te zijn. Dit intrigeert mij vanwege het feit
dat klimaatactivisten handelen en actievoeren voor een ander die zij nooit zullen kennen.
Daarom besloot ik mijn thesis te wijden aan het verwerven van inzicht in de ervaring van de
relatie met de toekomstige ander van klimaatactivisten. Met de uitkomsten van het onderzoek
hoop ik een bescheiden bijdrage te kunnen leveren aan de theoretische lens van zorgethiek op
het gebied van verantwoordelijkheid voor de toekomstige ander in de context van
klimaatverandering.
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1.2 Maatschappelijk probleem
Het klimaat op aarde is aan het veranderen, de aarde warmt snel op met negatieve gevolgen
voor natuurlijke en menselijke systemen (IPCC, 2019). Het Intergovernmental Panel on
Climate Change (verder genoemd: IPCC) stelt dat het opwarmen van de aarde samenhangt
met de toegenomen uitstoot van broeikasgassen door industrialisatie in de afgelopen
anderhalve eeuw (IPCC, 2019). Wereldwijd hebben mensen in toenemende mate te maken
met stortregens, zware stormen en periodes van hitte en droogte (Rijksoverheid, z.d.; IPCC,
2019). De voorspellingen voor de toekomst worden steeds pessimistischer en de vraag rijst
hoe we de aarde zullen achterlaten voor toekomstige generaties (IPCC, 2019; Harvey, 2021;
Krznaric, 2020).
Dat de mens invloed uitoefent op de aarde is een bijzonder fenomeen in een tijdperk dat ook
wel wordt aangeduid als het antropoceen (Rolston, 2017). Deze term verwijst naar het
fenomeen waarbij de mens de positie heeft ingenomen van dominantie en zijn invloed de
grootste veranderende kracht is op aarde (Rolston, 2017). In de afgelopen jaren is de aandacht
voor klimaatverandering1 als gevolg hiervan en de bijbehorende problematiek enorm gegroeid
(De Joode, 2019). Uit onderzoek van Van Dalen & Henkens (2011) blijkt dat het aantal
mensen in Nederland dat zich zorgen maakt over de opwarming van de aarde tussen 2009 en
2018 is toegenomen van 35 naar 58 procent. Als potentieel gevaar voor de mens heeft
klimaatverandering dan ook invloed op ons psychologisch, fysiek en maatschappelijk
welbevinden (Clayton, Manning & Hodge, 2014). De gevolgen van klimaatverandering voor
het welzijn van mensen zullen volgens Clayton, Manning en Hodge (2014) sterk variëren.
Clayton, Manning en Hodge (2014) maken onderscheid tussen rechtstreekse effecten van
klimaatverandering zoals overstromingen, orkanen en bosbranden, en geleidelijke of indirecte
effecten zoals veranderende temperaturen, minder veilige voedselsystemen en verzwakte
infrastructuren. Bovendien is de mate waarin individuen en gemeenschappen kwetsbaar zijn
voor negatieve psychologische effecten van klimaatverandering afhankelijk van meerdere
factoren. Enkele factoren die hierin een rol kunnen spelen zijn de frequentie en intensiteit van
fysieke klimaateffecten, sociale stressfactoren zoals racisme en economische ongelijkheid, en
sociaaleconomische en demografische variabelen zoals lage gemiddelde opleidingsniveaus en
grote aantallen kinderen en oudere volwassenen (Clayton, Manning & Hodge, 2014, p. 5).

1

Wanneer in deze thesis wordt gesproken over ‘klimaatverandering’, wordt verwezen naar klimaatverandering
als gevolg van de opwarming van de aarde (Morton, 2013a).
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Bovenstaande beschrijving laat zien dat klimaatverandering een urgent en wereldwijd
probleem is waarvan de effecten een ongelijke verdeling kennen. Ondanks het urgente
karakter van deze huidige problematiek, is klimaatverandering ook en in het bijzonder een
probleem van de toekomst (IPCC, 2019). Het IPCC (2019) schetst verschillende
toekomstscenario’s die afhankelijk zijn van beleidsvorming en mitigatiestrategieën ten
behoeve van het beperken van de opwarming van de aarde tot anderhalve graad Celsius. Met
al deze informatie verschijnt het leven van de toekomstige ander steeds meer in ons blikveld
en rijst de vraag hoe we hen een leefbare aarde kunnen achterlaten; de toekomstige ander
wordt hierbij bezien als mensen die over ten minste honderd jaar zullen leven. Dit tijdsbestek
maakt het noodzakelijk om voorbij de egogrens van onze eigen sterfelijkheid te treden en ons
een beeld te vormen van een toekomst waar we invloed op kunnen uitoefenen, maar waar we
geen deel van uit kunnen maken (Krznaric, 2020, p. 24). Ondanks deze groeiende
zichtbaarheid van de toekomstige ander, heerst er momenteel een grote focus op
kortetermijndenken in de wereld (Krznaric, 2020). Het welzijn van de toekomstige mens
wordt door veel overheden slechts beschouwd als meeweegfactor in beleid die zo klein is dat
de toekomstige ander vaak binnen zeventien jaar tot slaaf van het heden is gemaakt2
(Krznaric, 2020). De toekomstscenario’s die het IPCC schetst worden naar de achtergrond
verplaatst bij de aanblik van problemen in het heden. Tegelijkertijd kan de toekomstige ander
niet in opstand komen en heeft deze geen stem. “De grote zwijgende meerderheid van
toekomstige generaties staat machteloos en wordt weggeretoucheerd uit onze geest”
(Krznaric, 2020, p. 17).
Het wegdenken van deze toekomstige ander lijkt logisch: de problematiek is zo complex en
omvangrijk3 dat het lastig is voor mensen om het te overzien (Morton, 2013a). Het

2

Krznaric (2020) haalt een beruchte clausule uit de Amerikaanse grondwet van 1787 aan waarin een AfrikaansAmerikaanse slaaf als drie vijfde van een witte Amerikaan telt. In combinatie met de disconteringsvoet van 3%
die veel overheden hanteren, berekent Krznaric na hoeveel jaar de toekomstige ander in beleid de status van slaaf
kent.
3
Klimaatverandering heeft invloed op de leefomstandigheden van mens en natuur wereldwijd. Deze problemen
hebben ecologische, economische en sociale gevolgen (NCDO, 2014). Een reeks voorbeelden van de gevolgen
van klimaatverandering die de complexiteit van de problematiek duiden zijn: 1. Vermindering van biodiversiteit
waardoor soorten uitsterven en de voedselzekerheid wordt bedreigd. 2. Temperatuurstijging zorgt voor
verandering van weersomstandigheden en de beschikbaarheid van water. Dit zorgt op zijn beurt voor een
toename van extreme weersomstandigheden, natuurrampen en een afname van landbouwopbrengsten.
3. Zeespiegelstijging veroorzaakt een verlies van land en noodgedwongen verhuizing van mensen, dit zorgt voor
kosten en economische verliezen. 4. Arme en kwetsbare groepen hebben minder mogelijkheden om zich te
beschermen tegen of aan te passen aan het veranderende klimaat dan welvarende groepen waardoor de
ongelijkheid tussen deze groepen verder groeit. Bovendien zijn de gevolgen onevenredig merkbaar in arme
regio’s ten opzichte van de welvarende regio’s die de grootste bijdrage leveren aan klimaatverandering (NCDO,
2014).
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onoverzichtelijke karakter maakt dat klimaatverandering een hyperobject wordt genoemd
(Morton, 2013a). Morton (2013a) beschrijft hyperobjecten als objecten die zo groot en
omvangrijk zijn, dat ze niet zichtbaar zijn en niet kunnen worden overzien. Ze overstijgen
lokaliteit en temporaliteit:
…there is no such thing as an environment: wherever we look for it, we find all kinds
of objects—biomes, ecosystems, hedges, gutters and human flesh. In a similar sense,
there is no such thing as Nature. I’ve seen penguins, plutonium, pollution and pollen.
But I’ve never seen Nature. (Morton, 2013b, p. 42)
Ook klimaatverandering is een hyperobject en de indirecte relatie van de huidige mens met de
toekomstige ander kan worden gezien als onderdeel van dit hyperobject. De toekomstige
ander is niet zichtbaar in de huidige wereld en overstijgt onze directe ervaring (Randall,
2019).
Hoewel klimaatverandering niet valt te overzien en een relatie met de toekomstige ander niet
concreet is, laat klimaatproblematiek huidig levende mensen niet koud en zijn er verschillende
bewegingen in de maatschappij ontstaan (De Joode, 2019). Er is een groot aantal
klimaatactiegroepen opgericht met een activistische en soms een politieke aard. Bekende
voorbeelden van Nederlandse klimaatactiegroepen zijn Code Rood, Grootouders voor het
Klimaat, Extinction Rebellion en Urgenda. Onder deze groepen is Extinction Rebellion: een
snelgroeiende klimaatactiegroep die is opgericht in 2018 en ondertussen actief is in 62 landen
en 1050 groepen kent (Extinction Rebellion Nederland, z.d.). Het eerste uitgangspunt van
Extinction Rebellion is het creëren van een wereld waarin de komende zeven generaties goed
kunnen leven (Extinction Rebellion, z.d.a). Op de Nederlandse website schrijven ze: “We
hebben een plicht jegens toekomstige generaties en gemeenschappen over de hele wereld om
vermijdbaar lijden te voorkomen” (Extinction Rebellion Nederland, z.d.b). Maar waarom
voelen mensen een verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties? Deze gevoelde plicht
veronderstelt een bepaalde betrokkenheid tussen de huidige mens en de toekomstige ander. Er
kan gesproken worden van een relatie waarin de toekomstige ander een positie van
afhankelijkheid kent ten opzichte van de huidige mens (Randall, 2019, p. 528). Relaties tussen
mensen worden in zorgethiek doorgaans echter gezien als banden die concrete wezens
vormen en die gekenmerkt worden door wederzijdse afhankelijkheid (Held, 2006). De
kwaliteit van leven van deze concrete wezens wordt beïnvloed door de zorg die wordt
verleend binnen de relaties die ze hebben (Randall, 2019). Binnen dit idee van een
(zorg)relatie tussen concrete wezens heeft de toekomstige ander geen plaats; het is geen
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concreet wezen van vlees en bloed. Toch houden mensen die nu leven zich bezig met deze
toekomstige ander en de verantwoordelijkheid die zij als huidige mens in relatie tot deze
ander ervaren. De vraag kan gesteld worden hoe de huidige mens deze relatie met de
toekomstige ander ervaart en of wederkerigheid een rol speelt in deze ervaring. Het
onderzoeken van de relatie die huidige mensen kennen met de toekomstige ander in relatie tot
klimaatverandering is relevant om inzichtelijk te krijgen hoe een relatie tussen huidige en
toekomstige mensen wordt ervaren door de huidige mens, wat daarvan de essentie is en hoe
huidige mensen verantwoordelijkheid (kunnen) dragen voor de toekomstige ander.

1.3 Wetenschappelijk probleem
In de maatschappelijke probleemstelling is naar voren gekomen dat er in de huidige
samenleving in toenemende mate aandacht is voor de toekomstige ander, maar dat een breed
gedragen verantwoordelijkheid voor deze ander ontbreekt. Onze relatie met de toekomstige
ander in het kader van het hyperobject klimaatverandering vraagt om meer conceptuele en
empirische verdieping. Om te onderzoeken wat de relatie met en verantwoordelijkheid voor
de toekomstige ander betekent is een normatief denkkader nodig. Zorgethiek als ethische
stroming die nadruk legt op relationaliteit en situaties beziet als
verantwoordelijkheidspraktijken (Verkerk, 2003), biedt een relevant denkkader voor het
overdenken van de relatie met de toekomstige ander. Daarbij vertrekt zorgethiek niet vanuit
theoretische principes, maar vanuit geleefde ervaringen van praktijken en haar inbedding in de
sociale en politieke context (Tronto, 1993). Hieronder volgt een overzicht van de
mogelijkheden en beperkingen die zorgethiek biedt als denkkader voor de relatie met de
toekomstige ander en hoe het huidige onderzoek hier een bijdrage aan kan leveren.
Zorgethiek is een gesitueerde en praktijkgeoriënteerde ethiek (Leget, Van Nistelrooij & Visse,
2017). Ze legt “nadruk op relaties, processen, deugden en attitudes die afzonderlijke situaties
en handelingen in een specifiek betekenisperspectief plaatsen” (Vorstenbosch, 2005, p. 24).
Hierin beziet zorgethiek mensen als relationele en wederzijds afhankelijke wezens. Ze heeft
aandacht voor de waarde van de banden die we hebben met anderen en de relaties die onze
identiteit vormen (Held, 2006). Zorg in deze relaties zou gekenmerkt moeten worden door
aandacht, responsiviteit op behoeften en het inleven in de ander (Held, 2006, p. 18). Ook met
anderen op afstand kunnen zorgende relaties tot stand komen middels empathie (Pulcini,
2016) en een ‘caring imagination’ (Hamington, 2004). Slote (2001) trekt deze gedachte
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verder en stelt zelfs dat een ethiek van zorgen rekening kan houden met het welzijn van de
hele mensheid (p. ix).
Wanneer het echter gaat over relaties met de toekomstige ander, blijkt hier in zorgethische
wetenschappelijke literatuur nog relatief weinig aandacht aan besteed. In het denken over
relaties met de toekomstige ander stuit zorgethiek op problemen in huidige denkbeelden
omdat ze in het denken over relaties bijna uitsluitend over banden tussen concrete wezens
spreekt (Randall, 2019). De toekomstige ander is echter een (nog) niet-bestaand wezen, maar
wel een wezen waarmee op basis van ervaring en verbeelding toch relaties gevormd kunnen
worden. Er zijn twee uitzonderingen onder zorgethische auteurs te benoemen die wel
aandacht besteden aan (zorg)relaties met verre anderen. Zorgethicus Hamington (2004)
schrijft over mogelijkheden van zorgen voor de verre ander en de plaats van ervaring en
verbeelding daarin. Pulcini (2016) gaat in op hoe verschillende emoties ethisch handelen
motiveren met betrekking tot anderen die dichtbij of ver weg zijn in ruimte of tijd. Vervolgens
bespreekt ze hoe deze emoties kunnen bijdragen aan goede zorg.
Een tweede moeilijkheid in zorgethisch denken met betrekking tot de toekomstige ander is de
(on)mogelijkheid van wederkerigheid in de relatie met de toekomstige ander (Randall, 2019).
Volgens Noddings (1984) kunnen er geen relevante vormen van zorg bestaan tussen huidige
en toekomstige generaties omdat de zorg niet kan worden beantwoord en daarmee incompleet
blijft. Randall (2019) adresseert de noodzaak om een nieuwe visie vanuit zorgethiek te
ontwikkelen als het gaat om de relatie met de toekomstige ander. Hij introduceert een
theoretische visie op de (on)mogelijkheid van reciprociteit in relatie met de toekomstige ander
en bouwt hierin voort op ideeën over non-reciprociteit van socioloog en sociaal filosoof
Christopher Groves (2009). Hoewel Randall (2019) ook kort aandacht besteedt aan het
concept van intergenerationele relationele interdependentie, blijft de focus in zijn artikel
liggen op reciprociteit en het beargumenteren van het ‘echt genoeg zijn’ van de denkbeeldige
relatie met de toekomstige ander. Hij besteedt in het artikel bovendien geen aandacht aan de
gevoelens en ervaringen van de huidige mens in deze relatie en gaat niet in op
klimaatverandering als relevant thema in het overdenken van de relatie met de toekomstige
ander (Randall, 2019).
Een andere kritische zorgethische noot kan gezet worden bij Randalls gebruik van de term
obligations. Waar Randall (2019) vanuit zorgethisch gedachtegoed een theoretische visie op
de (on)mogelijkheid van reciprociteit in relatie met de toekomstige ander formuleert, heeft hij
het hierbij over ‘verplichtingen’ naar toekomstige generaties. In zorgethisch denken staat
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echter het denken over verantwoordelijkheid centraal (Gilligan, 1982; Tronto, 1993).
Verantwoordelijkheid wordt hierin onderscheiden van verplichting; Tronto (1993) duidt het
verschil tussen verantwoordelijkheid en verplichting als een verschil tussen impliciete
culturele praktijken en het voldoen aan formele regels of beloftes. Verantwoordelijkheid is
een ambigu begrip volgens Tronto (1993) en kan afhankelijk zijn van verschillende factoren:
“something we did or did not do has contributed to the needs for care, and so we must care”
(p. 132). Dit kunnen volgens Tronto (1993) persoonlijke factoren zijn, zoals het zorgen voor
kinderen vanuit ouderschap, of meer algemeen menselijke factoren zijn, zoals het herkennen
van een zorgbehoefte die niet vervuld zou worden zonder ons toedoen. Daarom pleit Tronto
(1993) voor een flexibele opvatting van verantwoordelijkheid in plaats van het focussen op
‘plicht’ als de basis voor het denken over wat mensen voor elkaar ‘zouden moeten doen’. In
een houding van verantwoordelijkheid vanuit gedeelde (toekomstige) menselijkheid kan er
aandacht zijn voor de zorgbehoefte van de toekomstige ander en kan daar door de huidige
mens met zorg op gereageerd worden.
Naast een zorgethisch perspectief op relaties met verre anderen en verantwoordelijkheid, zijn
er andere onderzoeksvelden waarin soortgelijke relaties met een toekomstige ander of de
materiële wereld worden geadresseerd. Perspectieven uit de intergenerationele ethiek en de
klimaatethiek kunnen zorgethische perspectieven op verantwoordelijkheid voor de
toekomstige ander aanvullen met theorieën over onzekerheden van de toekomst en de
implicaties hiervan voor verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties (Groves, 2014;
Heeger, 2013). In hoofdstuk 2 worden deze perspectieven nader toegelicht.
Concluderend blijkt de relatie met de toekomstige ander in zorgethische theorie weinig
geadresseerd te zijn en ontbreekt empirische onderbouwing In de relatie van de huidige mens
met de toekomstige ander is één van deze partijen fysiek aanwezig om te kunnen onderzoeken
in de relatie. Voor het denken over verantwoordelijk in zorgethiek is het relevant te
onderzoeken hoe de relatie met toekomstige anderen wordt ervaren door de huidige mens en
daarmee inzicht te krijgen in de betekenis van het fenomeen vanuit de geleefde ervaring van
mensen.
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1.4 Vraagstelling
1.4.1 Hoofdvraag
Wat is de geleefde ervaring van de relatie met de toekomstige ander van leden van
klimaatactiegroep Extinction Rebellion en hoe kan inzicht in dit fenomeen bijdragen aan het
doordenken van verantwoordelijkheid in de relatie met de toekomstige ander binnen
zorgethiek?

1.4.2 Deelvragen
1. Hoe wordt binnen zorgethiek gedacht over verantwoordelijkheid voor de toekomstige
ander?
2. Wat is de geleefde ervaring van de relatie met de toekomstige ander van leden van
klimaatactiegroep Extinction Rebellion?
3. Hoe kan inzicht in de geleefde ervaring van de relatie met de toekomstige ander bijdragen
aan het doordenken van verantwoordelijkheid in de relatie met de toekomstige ander binnen
zorgethiek?

1.5 Doelstelling
Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te verwerven in de ervaring van de relatie met
de toekomstige ander van klimaatactivisten. Hiermee poogt dit onderzoek een bescheiden
bijdrage te leveren aan de theoretische lens van zorgethiek op het gebied van
verantwoordelijkheid ten aanzien van de toekomstige ander in de context van
klimaatverandering. Een tweede doelstelling is het toevoegen van empirische inzichten aan de
veelal theoretische literatuur over de relatie met de toekomstige ander.
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2 Verantwoordelijkheid voor de toekomstige ander
In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de eerste deelvraag, namelijk ‘Hoe wordt binnen
zorgethiek gedacht over verantwoordelijkheid voor de toekomstige ander?’ Om deze vraag te
beantwoorden wordt ten eerste een korte uiteenzetting gegeven van zorgethiek en een
zorgethisch perspectief op moraliteit. Daarna volgen paragrafen over verantwoordelijkheid
(paragraaf 2) en de toekomstige ander (paragraaf 3). Ten slotte volgt een paragraaf over de
sensitizing concepts in het onderzoek. In de conclusie van het hoofdstuk wordt een
uiteindelijk antwoord geformuleerd op deelvraag 1. Naast zorgethische literatuur zal in de
derde paragraaf van dit hoofdstuk ook literatuur uit de onderzoeksvelden intergenerationele
ethiek en klimaatethiek aan bod komen. Deze stromingen gaan in op relaties met subjecten en
objecten waar niet direct een klassieke zorgrelatie, zoals bezien vanuit zorgethiek, mee
gevormd kan worden omdat de beantwoording van de zorg uitblijft. Daarmee zijn dit
relevante onderzoeksvelden om in het bespreken van de relatie met de toekomstige ander en
verantwoordelijkheid te betrekken.

2.1 Zorgethisch perspectief op moraliteit
Zorgethiek wordt in de literatuur op verschillende wijzen beschreven. Het wordt onder andere
gezien als een morele theorie, als een politiek-ethische stroming en als een interdisciplinair
onderzoeksveld (Leget et al., 2017). In deze paragraaf ligt de focus op zorgethiek als morele
theorie, waarin ook het politieke karakter en het interdisciplinaire karakter van de zorgethiek
naar voren komen.
Zorgethiek als morele theorie kan beschreven worden als een theorie waarin de focus ligt op
de morele significantie van afhankelijkheid en relationaliteit (Sander-Staudt, z.d.). Met haar
wortels in de feministische ethiek is zorgethiek ontstaan als kritiek op de klassieke
deontologische en utilitaristische morele theorieën (Held, 2006). Waar in de klassieke morele
theorieën voornamelijk aandacht is voor universele, absolute en resultaatgerichte regels, heeft
zorgethiek aandacht voor de specifieke context van situaties en begrijpt zij moraliteit als iets
dat vorm krijgt in concrete praktijken (Walker, 1998). “De zorgethiek legt de nadruk op
relaties, processen, deugden en attitudes die afzonderlijke situaties en handelingen in een
specifiek betekenisperspectief plaatsen” (Vorstenbosch, 2005, p. 24).
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Een goede beschrijving van zorgethisch denken hangt nauw samen met de zorgethische
definitie van zorg die door Fisher en Tronto (1991, p. 40) geboden is:
a species activity that includes everything that we do to maintain, continue, and repair
our ‘world’ so that we can live in it as well as possible. That world includes our
bodies, our selves, and our environment, all of which we seek to interweave in a
complex, life-sustaining web.
Tronto (1993) heeft voornamelijk aandacht voor de manier waarop zorg sociale en politieke
functies heeft in een cultuur. Een nadere beschrijving van het proces van zorgen bieden Fisher
en Tronto (1991) door het onderscheiden van vier verschillende fasen van zorg. Hoewel de
fasen van elkaar verschillen en worden verbonden met specifieke morele kwaliteiten, moeten
ze begrepen worden als onderling verbonden fasen (Tronto, 1993). De verschillende fasen en
morele kwaliteiten die Tronto (1993) benoemt zijn: 1) oog hebben voor – aandacht; 2) ervoor
zorgen dat – verantwoordelijkheid; 3) zorg verlenen – competentie; 4) zorg ontvangen –
responsiviteit. In 2013 heeft Tronto (2013) hier een vijfde fase van zorgen aan toegevoegd,
namelijk 5) zorgen met – solidariteit. Deze zorgfasen kunnen zowel bezien worden in de
context van zorg aan individuen als in de context van instellingen of de samenleving en hoe
die omgaan met een specifieke zorgsituatie (Tronto, 1993). De verschillende fasen van het
zorgproces maken duidelijk dat zorgen niet enkel bestaat uit het daadwerkelijke ‘zorg
verlenen’ en dat zorgen een proces is waarin de sociale en politieke context altijd een rol
spelen (Tronto, 1993).
De Nederlandse zorgethica Verkerk (2003) beziet zorgethiek meer als een specifieke vorm
van deugdethiek. De term ‘zorg’ verwijst volgens Verkerk (2003) naar zowel een bepaalde
waarde in het menselijk bestaan, als een morele houding van zorgzaamheid. Zorgethiek is
daarbij gericht op het formuleren van een moreel antwoord op een bestaan dat in het teken
staat van kwetsbaarheid, afhankelijkheid en interdependentie (Verkerk, 2003). Dit doet ze
door verder te kijken dan morele verplichtingen en te kijken naar zorgpraktijken als
verantwoordelijkheidspraktijken (Verkerk, 2003). In een zorgpraktijk staan mensen die
verantwoordelijkheid jegens elkaar willen dragen; zij doen dat volgens Verkerk (2003) vanuit
een besef van de menselijke kwetsbaarheid en het zien van een zorgbehoefte.
In bovenstaande beschrijvingen van zorg(en) zit een component van morele actie: mensen
dragen een verantwoordelijkheid voor het reageren op elkaars en eigen kwetsbaarheden in
concrete praktijken (Walker, 1998). Maar hoe ziet deze verantwoordelijkheid jegens elkaar
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eruit en hoe komt deze tot stand? In de volgende paragraaf wordt dieper ingegaan op het
concept ‘verantwoordelijkheid’.

2.2 Verantwoordelijkheid
In deze paragraaf wordt stilgestaan bij de conceptualisering van verantwoordelijkheid in
zorgethisch denken. Aan de hand van een artikel van Van Nistelrooij en Visse (2018) worden
vier paradigma’s onderscheiden omtrent verantwoordelijkheid binnen zorgethische theorie die
de leidraad van deze paragraaf vormen.
Zoals besproken in de vorige paragraaf is zorgethiek ontstaan als kritiek op de klassieke
deontologische en utilitaristische morele theorieën. Eén van de eerste auteurs die een nieuw
zorgethisch perspectief op moraliteit presenteerde was Carol Gilligan. Gilligan (1982)
introduceert in het boek In a Different Voice een nieuwe moraliteit van verantwoordelijkheid.
Deze moraliteit is gebaseerd op concepten van harmonie en geweldloosheid en een erkenning
van de behoefte aan compassie en zorg voor zelf en anderen (Larrabee, 1993, p. 36). Gilligan
kwam tot deze ‘nieuwe’ moraliteit als tegengeluid op Lawrence Kohlbergs psychologische
theorie over morele ontwikkeling. Kohlberg (1958) stelde dat vrouwen moreel
onderontwikkeld zijn, maar bezag dat enkel vanuit een universele rechtvaardigheidsethiek.
Gilligan zette hier vraagtekens bij en ontdekte dat vrouwen niet minder, maar anders
redeneren over morele kwesties. Vrouwen bleken meer nadruk te leggen op het beschermen
van interpersoonlijke relaties en het zorgen voor anderen (Gilligan, 1982). Dit ‘andere geluid’
noemde Gilligan (1982) een ethiek van zorgen en verantwoordelijkheid.
In de hierop volgende decennia zijn vanuit zorgethisch perspectief verschillende visies op
verantwoordelijkheid ontwikkeld. Van Nistelrooij en Visse (2018) onderscheiden deze visies
en formuleren vier paradigma’s. Het eerste paradigma dat Van Nistelrooij en Visse (2018)
onderscheiden beschouwt verantwoordelijkheid als iets dat vrij wordt aangegaan. Deze visie
op verantwoordelijkheid valt samen met een theoretisch-juridische blik op moraliteit en legt
de nadruk op de morele actor als een vrij, niet verbonden en vrijstaand individu die het
vermogen en de mogelijkheid heeft om vrijwillig en autonoom een verplichting aan te gaan
(Walker, 2007).
Als tweede paradigma noemen Van Nistelrooij en Visse (2018) het paradigma waarin sociale
praktijken en de rol van macht daarin centraal staan. Dit paradigma focust op de gelijkheid
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tussen mensen vanwege de reden dat iedereen ‘iemand’ is geworden vanwege de
(moederlijke) zorg die een ander hen heeft gegeven (Kittay, 1999). Mensen worden in dit
paradigma gezien als kwetsbaar en afhankelijk van elkaar (Van Nistelrooij en Visse, 2018).
Door deze verbindende factor tussen mensen is iedereen, in ieder geval in deze zin, gelijk
(Kittay, 1999). Deze verbinding tussen mensen brengt morele vragen van
verantwoordelijkheid met zich mee die gaan over wie welke verantwoordelijkheden heeft en
naar wie. Kittay (1999) schrijft dat morele verplichtingen ontstaan in bestaande relaties en in
situaties waarin de morele actor de mogelijkheid heeft hulp te bieden. Daarbij heeft niet alleen
het zorgende individu morele verplichtingen, maar ook degenen die hulp krijgen en de
maatschappij als geheel.
Het derde paradigma start vanuit de collaboratieve, expressieve kijk op verantwoordelijkheid
van Walker (2007). Een centraal idee in dit paradigma is dat moraliteit niet losstaat van
sociale praktijken. Juist in de wisselwerking tussen sociale praktijken en de eigen participatie
ontstaat moreel begrip van de eigen identiteit en de gedeelde sociale waarden (Walker, 2007).
In sociale praktijken zijn sommige identiteiten (die worden gekenmerkt door sekse, klasse of
etniciteit) gelinkt aan dienstbaarheid en zorg (Walker, 2007), waardoor morele actoren
continu worden geconfronteerd met sociale omgevingen die verwachtingen van bepaalde
verantwoordelijkheden met zich meebrengen (Van Nistelrooij & Visse, 2018). Dit paradigma
heeft aandacht voor de context waarin verantwoordelijkheden ontstaan; morele verwachtingen
zijn niet vaststaand en vrij van context, maar veranderlijk en verweven met tijd en plaats,
identiteiten en de aard en kwaliteit van relaties (Van Nistelrooij & Visse, 2018).
Aansluitend bij dit paradigma beschouwt Tronto (1993) zorgpraktijken en morele actoren
vanuit de sociaal-politieke context waarin deze zich bevinden. Verantwoordelijkheid ziet zij
als één van vier belangrijke elementen van zorg. De andere elementen die Tronto benoemt
zijn aandachtigheid, competenties en responsiviteit. Zorgen start volgens Tronto (1993) met
een behoefte, waarvoor aandachtigheid nodig is. Om zorg daadwerkelijk tot stand te laten
komen is echter een vervolgstap nodig waarin zorg wordt gedragen voor het reageren op de
behoefte (Tronto, 1993). Hierbij komt verantwoordelijkheid kijken en de erkenning dat je
kunt handelen om in de behoefte te voorzien. Om te kunnen zorgen, moeten we dus iets op
ons nemen (ibid). Hierin ligt ook een lastig element. Het ‘moeten’ in het op ons nemen van
verantwoordelijkheid brengt de vraag van verplichting met zich mee. Het verschil tussen
verantwoordelijkheid en verplichting duidt Tronto (1993) als een verschil tussen impliciete
culturele praktijken en het voldoen aan formele regels of beloftes. Verantwoordelijkheid is
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een ambigu begrip volgens Tronto (1993) en kan afhankelijk zijn van een aantal verschillende
factoren zoals beschreven in de wetenschappelijke probleemstelling.
Het vierde en laatste paradigma dat Van Nistelrooij en Visse (2018) beschrijven is een nieuw
paradigma in zorgethisch denken waarbij ze leunen op een radicaal fenomenologische
opvatting van verantwoordelijkheid van Marion (2002). De blik van Marion (2002) belicht
een andere dimensie van verantwoordelijkheid. Hij schrijft over een bepaalde gegevenheid
van verantwoordelijkheid en haalt daarbij de focus weg bij de morele actor als vertrekpunt
voor verantwoordelijkheid. Er zit een passieve kant aan verantwoordelijkheid waarin de
morele actor in eerste instantie geen actor, maar een premorele of amorele ontvanger van een
teken of signaal is. Het fenomeen verschijnt eerst en doet een onzichtbaar beroep op de
ontvanger (Marion, 2002). Het ontstaan van verantwoordelijkheid start daarmee niet bij de
‘morele actor’, maar bij het fenomeen. Volgens Van Nistelrooij en Visse (2018) kan deze
visie bijdragen aan een zorgethische visie op verantwoordelijkheid door het weghalen van de
focus op het subject en het toestaan van het ontstaan van fenomenen vanuit een nietnormatieve houding. Omdat verantwoordelijkheid als concept vaak wordt begrepen vanuit een
individualiserende normatieve hoek, kan deze visie helpen om de complexe realiteiten van
zorgpraktijken te begrijpen en niet te vervallen in simplificaties (Van Nistelrooij & Visse,
2018).

2.3 De toekomstige ander
In deze paragraaf wordt een brug geslagen tussen het denken over verantwoordelijkheid en de
relatie met de toekomstige ander. Hiervoor wordt het aangaan van relaties met de toekomstige
ander bezien vanuit zorgethisch gedachtegoed en wordt kort aandacht besteed aan andere
visies op verantwoordelijkheid voor de toekomstige ander vanuit intergenerationele ethiek en
klimaatethiek.
Hoewel wetenschappelijke ontwikkelingen de kennis over effecten van onze activiteiten op de
toekomst van het klimaat hebben vergroot, blijft er veel onduidelijk als het gaat om de
belangen en leefomstandigheden van toekomstige generaties (Ekeli, 2004, p. 422). Van veel
menselijke activiteiten is nog niet bekend hoe ze ecosystemen zullen beïnvloeden en het is
onmogelijk om de richting en snelheid van technologische en wetenschappelijke
ontwikkelingen te voorzien (Ekeli, 2004). Moreel filosoof Ekeli (2004) stelt dat deze
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onzekerheden voor een lastig probleem zorgen in de filosofie met betrekking tot de
verantwoordelijkheden van de huidige mens ten opzichte van de toekomstige mens.
Vanuit zorgethiek wordt in het denken over relaties bijna uitsluitend over banden met
concrete wezens gesproken en ligt aandacht voor een relatie met de toekomstige ander vooral
bij het overdenken van de aard en het tot stand komen van een dergelijke relatie (Randall,
2019; Hamington, 2004). De toekomstige ander is een wezen dat niet fysiek aanwezig is,
maar waar op basis van ervaring en verbeelding toch relaties mee gevormd kunnen worden
(Hamington, 2004; Pulcini, 2016; Randall, 2019). Hamington (2004) gaat verder in op
verbeelding en schrijft over een caring imagination. De caring imagination omschrijft
Hamington (2004) als een harmonieuze samenwerking tussen lichaam en geest. Het lichaam
biedt een scala aan kennis die, bepaald door het soort en de rijkheid van de kennis,
mogelijkheden tot verbeelding creëert (Hamington, 2004). Vanuit deze mogelijkheid tot
verbeelding kunnen we de afstand tussen onszelf en de onbekende ander in de vorm van
ruimte, tijd en sociaal geconstrueerde verschillen overbruggen (Hamington, 2004). Een
voorbeeld dat Hamington (2004) hierbij geeft is de situatie waarin je iemand op de stoep ziet
vallen en je vanuit je eigen, eerdere belichaamde ervaringen kunt invoelen hoe het is om te
vallen. Vanuit deze eigen belichaamde ervaringen ontstaat de mogelijkheid tot empathie en
zorgend handelen (Hamington, 2004). Ook bij mensen die dicht bij ons staan hebben we onze
verbeelding nodig om hun gevoelens en gedachten te kennen; zij delen niet hetzelfde lichaam
met ons en daarmee hebben we onze verbeelding nodig om tot embodied care te kunnen
komen (Hamington, 2004). (Embodied) care definieert Hamington (2004) als “een benadering
van moraliteit die ethische overwegingen verschuift naar context, relaties en affectieve kennis
op een manier die alleen volledig kan worden begrepen als de belichaamde dimensie ervan
wordt erkend” (p. 3). Lichaam en geest werken hierbij samen om de mogelijkheden buiten de
eigen directe ervaring te onderzoeken (Hamington, 2004).
De caring imagination heeft volgens Hamington (2004) een aspect van kritische reflectie. In
de context van morele problemen kan dit kritisch reflectieve aspect van de caring imagination
zorgen voor een gerichtheid op langetermijndenken zonder daarbij de aandacht voor huidige
behoeften te verliezen (Hamington, 2004). Op sommige momenten zijn er acute morele
problemen waarbij onmiddellijke actie vereist is, waar andere morele problemen juist het
reflecteren op handelingsmogelijkheden vergen om tot een zorgzame reactie te kunnen
komen. Middels de caring imagination kunnen verschillende mogelijkheden en consequenties
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van een reactie op een moreel probleem worden voorgesteld om zo tot een goede
handelingskeuze te kunnen komen (Hamington, 2004).
Hoe verder weg in tijd of ruimte de ander echter is, hoe harder de verbeelding moet werken
om met de ander te kunnen sympathiseren stelt Hamington (2004):
The move from the known to the unknown is an important component of moving
embodied care from a personal ethic to a social ethic. If we cannot employ
imagination and metaphor, then care cannot underpin a viable social ethics, because
members of a society are constantly confronted by new and unknown others on whose
behalf they must consider acting. (p. 74)
Ook Pulcini (2016) schrijft over verbeelding als een middel om toegang te krijgen tot
verschillende gevoelens en ervaringen waar we ver vanaf staan. Pulcini (2016) stelt dat onze
verbeelding maakt dat we onze gevoelens kunnen uitstrekken tot mensen en situaties die zich
niet in onze directe omgeving bevinden. Het morele sentiment dat Pulcini (2016) hierbij
benoemt is compassie: het vermogen om je met het lijden en ongemak van de ander te
identificeren zonder het bewustzijn van het onderscheid tussen het zelf en de ander te
verliezen (Nussbaum, 2001). “Compassion implies an extension of ourselves at the same time
as attention to the other who is an important part of our own sphere of interest and aims, or,
in other words, “circle of concern” (Nussbaum, 2001, p. 336).
Door het proces van globalisering in de afgelopen decennia, is het nu mogelijk dat mensen in
landen ver van ons vandaan van relevante betekenis voor ons zijn (Pulcini, 2016). De grenzen
tussen de eigen wereld en die van de vreemde, verre ander vervagen en dit maakt het mogelijk
dat deze verre ander deel wordt van onze ‘circle of concern’ (ibid).
Pulcini (2016) legt in het spreken over een relatie met de onbekende ander de focus op de
onderliggende emoties van zorgen. Zij buigt zich over de vraag wat mensen motiveert om
actie te ondernemen voor het lijden en het lot van mensen waaraan zij niet gebonden zijn door
persoonlijke of professionele relaties. Het zorgen voor verre anderen hangt volgens Pulcini
(2016) samen met de transformaties van het concept van afstand door globalisering waardoor
verre anderen van relevante betekenis voor ons zijn. Hierbij maakt Pulcini (2016) onderscheid
tussen verre anderen in ruimte en verre anderen in tijd. Het zorgen voor verre anderen in
ruimte komt volgens Pulcini (2016) voort uit gevoelens van compassie. Hoewel de
bovenstaande beschrijving van compassie een nabijheid van de ander impliceert, beziet
Pulcini (2016) compassie hier in een bredere zin: als een gemeenschappelijk lijden en liefde

21

voor de mensheid dat wordt ingegeven door het erkennen van een gemeenschappelijk behoren
tot de mensheid (Schopenhauer, 1999). Middels verbeelding kunnen we deze gevoelens
uitbreiden tot mensen en situaties die zich niet in onze directe omgeving bevinden, zoals verre
anderen in ruimte. Hoewel compassie een motivatiebron is voor het zorgen voor de verre
ander in ruimte, veronderstelt compassie in ieder geval het bestaan van de ander waarvoor
gezorgd wordt en kan het daarom niet fungeren als motivatiebron voor het zorgen voor de
verre ander in tijd (Pulcini, 2016). Over het zorgen voor de verre ander in tijd schrijft Pulcini
(2016) dat empathie van belang is en dat de globalisering van de wereld voorwaarden heeft
geschept voor het ontwaken van wat zij een ‘empathisch bewustzijn’ noemt. “The fact that we
live in an interdependent world produces the awareness that we are part of one humankind,
facing the same challenges and the same fate, above all united by the same condition of
vulnerability” (Pulcini, 2016, p. 69). Empathie op zichzelf is volgens Pulcini (2016) echter
niet voldoende als bron van motivatie. Als aanvulling op empathie haalt Pulcini (2012) het
idee van ‘empathische angst’ van Jonas (1985) aan. Jonas (1985) ziet angst als de emotionele
bron van een ethiek van verantwoordelijkheid. Deze empathische angst verschijnt niet enkel
als het ervaren van angst voor iets, maar eerder als een verplaatsende angst vóór de ander en
de toekomstige mensheid (Pulcini, 2012). Voorwaarde hiervoor is dat we in staat zijn om
onze verbeeldingskracht te activeren en ons los te maken van onze directe ervaringen in het
heden (Pulcini, 2016). Het risico bij het zorgen voor verre anderen ligt volgens Pulcini (2016)
bij de mogelijkheid dat het zorgen enkel bij de gevoelens van compassie en empathie blijft
zonder de ontwikkeling van verdere betrokkenheid die leidt tot actief zorgen, zoals het
investeren van eigen tijd en expertise in het bestrijden van destructief klimaatbeleid. Daarom
pleit Pulcini (2016) voor een gevende houding die niet puur altruïstisch van aard is, maar
vooral een neiging tot vrijgevigheid betreft die uitgaat van het emotioneel onderbouwde besef
van wederzijdse verbondenheid en onderlinge afhankelijkheid. De solidariteit en bezorgdheid
jegens de ander in deze gevende houding vloeien voort uit het feit dat we ‘zijn’ en erkennen
dat we betrokken zijn bij een cyclus van wederkerigheid (Pulcini, 2016).
Een ander aspect in zorgethisch denken omtrent het aangaan van een relatie met de
toekomstige ander dat belangrijk is om te adresseren, is de plaats van wederkerigheid in de
relatie met de toekomstige ander (Randall, 2019). Volgens Noddings (1984) kunnen er geen
relevante vormen van zorg bestaan tussen huidige en toekomstige generaties omdat de zorg
niet kan worden beantwoord en daarmee incompleet blijft. Toch bespreekt Randall (2019) een
concept dat een vorm van een relatie veronderstelt tussen de huidige mens en de toekomstige
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mens. Hierbij spreekt Randall (2019) over intergenerationele relationele interdependentie.
Deze vorm van interdependentie wordt vormgegeven door het idee dat toekomstige generaties
van de huidige generatie afhankelijk zijn en de huidige generatie tegelijkertijd afhankelijk is
van de mogelijkheid van toekomstige generaties (Randall, 2019, p. 540). Als huidige
generatie zijn we afhankelijk van toekomstige generaties voor het waarderen van ons leven
(Randall, 2019, p. 541). Daarmee stelt Randall (2019) dat de imaginaire relaties tussen
huidige en toekomstige generaties ‘echt genoeg’ zijn om relevant te zijn in het theoretisch
raamwerk van zorg. “…such relations have a normatively signiﬁcant role to play in the
meaning that the present generation attaches to how their societies ought to be structured”
(Randall, 2019, p. 541).
Aanvullend op bovenstaande zorgethische visies op verantwoordelijkheid voor de
toekomstige ander, wordt dit onderwerp ook geadresseerd in de onderzoeksvelden van
intergenerationele ethiek en klimaatethiek. Zoals kort aangehaald in de wetenschappelijke
probleemstelling schrijft socioloog en sociaal filosoof Christopher Groves (2014) over relaties
met toekomstige generaties. Hij ontwikkelt aan de hand van een psychologische opvatting van
hechting aan objecten het idee dat de huidige generatie een verplichting kent om voor
toekomstige generaties te zorgen via het zorgen voor en voortzetten van onze
hechtingsobjecten (Groves, 2014). Hij stelt dat het denken over toekomstige generaties
vreemd en complex is en dat er vaak geprobeerd wordt te denken over verantwoordelijkheden
voor toekomstige generaties zoals ook wordt gedacht over ons meer bekende
verantwoordelijkheden. Barry (1997) stelt dat hierin van het bekende naar het onbekende
gewerkt moet worden en dat er ‘onderweg’ aanpassingen moeten worden gemaakt wanneer
tegen conceptuele moeilijkheden aan wordt gelopen. Groves (2014) ziet problemen in deze
visie en stelt dat deze ertoe zou leiden dat intergenerationele relaties zouden gaan lijken op
relaties tussen wederzijds onverschillige tijdsgenoten in een liberale individualistische
maatschappij (Geras, 1999): “each concerned to maximize his or her own benefits, while
reciprocally acknowledging the right of others to pursue their own vision of the good”
(Groves, 2014, p. 5). Als alternatieve zienswijze schrijft Groves (2014) dat vanuit een
gezichtspunt van zorg huidige en toekomstige generaties weliswaar ongelijk, maar altijd
verbonden zijn door de zorgvelden die verleden, heden en toekomst binden. De
afhankelijkheid van toekomstige generaties van de huidige mens is niet rechtstreeks, maar is
verstrengeld met de ‘dingen’ die belangrijk zijn in de wereld. Wij kunnen zorg dragen voor de
toekomstige wereld door te zorgen voor onze hechtingsobjecten (Groves, 2014).
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Hechtingsobjecten kunnen volgens Groves (2014) verschillende dingen zijn: het kunnen
subjecten (inclusief niet-menselijke levende entiteiten) zijn, plekken, culturele objecten,
instituties en idealen. Wij zorgen voor deze hechtingsobjecten zodat ze in stand worden
gehouden en om hun toekomst mogelijk te maken (Groves, 2014). Deze toekomsten kunnen
volgens Groves (2014) echter alleen standhouden in een wereld die in ieder geval de
mogelijkheid biedt aan de mensen die erin wonen om ook zorg te dragen voor de objecten
waar eerdere generaties voor hebben gezorgd.
In het overlappende onderzoeksgebied van klimaatethiek en intergenerationele ethiek schrijft
John Nolt (2011) dat de uitstoot van broeikasgassen door de huidige mens voor
onrechtvaardige overheersing zorgt van de toekomstige mens. Er zijn volgens Nolt (2011)
geen ‘voordelen’ die we de toekomst kunnen nalaten die dit onrecht teniet kunnen doen. Hij
stelt dat de gevolgen van onze uitstoot van broeikasgassen mondiaal en langdurig zijn, en dat
de hedendaagse wetenschap ons een redelijk duidelijk beeld geeft van wat ze zijn (p. 63).
Hoewel onze gezamenlijke uitstoot van broeikasgassen voor een individu niet is te overzien
en de eigen bijdrage minuscuul is, heeft ook het individu volgens Nolt (2011) een substantiële
verantwoordelijkheid voor de overheersing van de toekomstige mens vanwege de ernst van de
schade voor mensen. Nolt (2011) schrijft dat mensen zullen doodgaan, hun huizen verliezen,
honger en dorst lijden en ziek worden als gevolg van de overheersing van de huidige mens en
de broeikasgassen die worden uitgestoten. De vraag van verantwoordelijkheid in dit verhaal
moet op zowel collectief als individueel vlak bekeken worden volgens Nolt (2011). Daarbij
beziet hij verantwoordelijkheid als een concept dat opgerekt kan worden door morele
vooruitgang: “The concept of responsibility may be stretched by the recognition of our
responsibility for the domination of posterity, but such stretching is a normal feature of moral
progress and conceptual development” (Nolt, 2011, p. 74).
Ook cultuurhistoricus en publieksfilosoof Roman Krznaric (2020) schrijft over de
onrechtvaardige overheersing van de huidige mens over de toekomstige mens en de gevaren
hiervan. Hij pleit voor een ‘goed voorouderschap’ van de huidige mens voor de toekomstige
mens middels langetermijndenken. Onze tijd wordt echter gekenmerkt door wat Krznaric
(2020) een ‘ziekelijk kortetermijndenken’ noemt. Het kortetermijndenken is volgens Krznaric
(2020) een groot gevaar voor het voortbestaan van de mensheid. “Een (…) serieuze
mogelijkheid is de instorting van onze beschaving als gevolg van onze niet-aflatende
vernietiging van de ecologische systemen waarvan ons welzijn, ja het leven zelf, afhankelijk
is” (Krznaric, 2020, p. 16). De rekening van deze temporele kortzichtigheid is voor de
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miljarden mensen die na ons zullen leven: we hebben de toekomst gekoloniseerd. Krznaric
(2020, p. 17)) stelt dat we de toekomst behandelen als een afgelegen koloniale buitenpost
waar geen ziel woont en waar wij problemen en risico’s kunnen dumpen. De toekomstige
mens kan echter niet in opstand komen en heeft geen invloed via de stembus of in de markt.
Ze staan machteloos en wordt weggeretoucheerd uit onze geest (Krznaric, 2020, p. 17).
Krznaric (2020) beschrijft de intergenerationele vrijheidsoorlog van de eenentwintigste eeuw
als een ‘touwtrekken om de tijd’. Hij noemt zes vormen van langetermijndenken die de
belangrijkste cognitieve vaardigheden zijn voor het worden van een goede voorouder. Deze
zes vormen betreffen:
1) Nederigheid tegenover diepe tijd – besef dat we een stipje op de kosmische kalender
zijn;
2) Erflatersmentaliteit – goed herinnerd worden door het nageslacht;
3) Intergenerationele rechtvaardigheid – denk zeven generaties vooruit;
4) Kathedraaldenken – plan projecten die verder reiken dan een mensenleven;
5) Holistisch voorspellen – stel je meerdere wegen voor die de beschaving zou kunnen
volgen;
6) Transcendent doel – streef naar een gedijende wereld hier op aarde (Krznaric, 2020, p.
22).
Krznaric (2020) geeft weer hoe de mensen die dit in de praktijk brengen, de zogenaamde
tijdrebellen, de aanzet geven voor een nieuwe toekomst op politiek, economisch en cultureel
vlak. Op politiek vlak presenteert Krznaric (2020) het idee van een ‘diepe democratie’ waarin
belangen van jongeren zonder stemrecht behartigd worden door politieke instituties,
burgerraden worden gevormd, juridische mechanismes bestaan om de rechten en het welzijn
van toekomstige generaties veilig te stellen, en radicale decentralisatie plaatsvindt waarbij de
macht bij steden komt te liggen. Als economisch alternatief beschrijft Krznaric (2020) de
Donuteconomie van Raworth (2017a). De Donuteconomie is een model met een buiten- en
een binnenring (een weergave van het model is opgenomen in Bijlage 1). De buitenring staat
voor een ‘ecologisch plafond’ met negen planetaire grenzen. De binnenring staat voor een
‘sociaal fundament’: de grenzen van het basale menselijk welzijn. Economische welvaart
wordt hierin gemeten door te kijken naar de realisatie van het sociale fundament zonder dat
ecologische plafonds worden overschreden (Raworth, 2017a). Als laatste richt Krznaric
(2020) zich op de culturele evolutie in de ‘etnosfeer’: het idee van Wade Davis (2003) dat
mensen worden omringd door een sfeer van ‘culturele lucht’. Deze lucht bevat alle ideeën,
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overtuigingen en houdingen die op dat moment de boventoon voeren in de samenleving en die
gezamenlijk het wereldbeeld vormen die aan de basis staat van het menselijk denken en
handelen. Deze etnosfeer is continu in beweging en evolueert met de vernieuwing van
dominante denkwijzen in de maatschappij. Krznaric (2020) stelt dat er naast het heersende
kortetermijndenken een ‘langer nu’ begint op te komen door allerlei creatieve rebellen de
verhalen die we vertellen transformeren.

2.5 Sensitizing concepts
Uit de theorieën in het conceptueel kader vloeien concepten voort die het bewustzijn van de
onderzoeker over het onderwerp vormen. Deze sensitizing concepts kunnen een leidraad
vormen voor een onderzoek en betreffen concepten waarvan wordt verwacht dat ze een rol
zullen spelen in het begrijpen van de ervaringen van de participanten (Patton, 2002). Vanuit
theorie en de eigen voorkennis worden ze meegenomen als bril om naar het te onderzoeken
probleem te kijken (Patton, 2002). Hoewel sensitizing concepts geen vaststaande concepten
zijn in een onderzoek en door de tijd heen kunnen veranderen (Patton, 2002), kan het op
voorhand aanwijzen van richtinggevende concepten in de weg staan van een open houding
van de onderzoeker (Dahlberg & Dahlberg, 2020). Daarmee kan het aanwijzen van
richtinggevende concepten het voor de onderzoeker lastiger maken om zo dicht mogelijk bij
de ervaringen van de participanten te blijven. Toch kan er niet voorbij worden gegaan aan het
feit dat het onderzoek zorgethisch en fenomenologisch van aard is en dat dit altijd
theoretische uitgangspunten met zich meebrengt. In dit onderzoek zijn daarom de volgende
sensitizing concepts geformuleerd:
Afhankelijkheid

Intergenerationele relationaliteit

Bestaansmogelijkheid

Verantwoordelijkheid

Empathische angst

Verbeelding

Erkenning

Verbinding

Existentiële (on)gelijkheid

Waarderen

Goede zorg voor natuur en mens

Wederkerigheid

Een uitgebreide beschrijving van de onderzoeksmethode en de wijze waarop gepoogd is de
open houding van de onderzoeker te waarborgen is te lezen in het methodehoofdstuk.
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2.6 Reflectie en conclusie
In dit hoofdstuk is een uiteenzetting gemaakt van zorgethische perspectieven met betrekking
tot de vraag ‘Hoe wordt binnen zorgethiek gedacht over verantwoordelijkheid voor de
toekomstige ander?’ Om antwoord te geven op deze vraag zal in deze paragraaf kort langs de
verschillende theorieën en visies worden gelopen die centraal staan in zorgethisch denken
over verantwoordelijkheid voor de toekomstige ander.
De zorgpraktijken die in zorgethiek centraal staan kunnen worden opgevat als
verantwoordelijkheidspraktijken waarin mensen reageren op elkaars en eigen kwetsbaarheden
en daar een verantwoordelijkheid voor dragen (Verkerk, 2003; Walker, 1998).
Verantwoordelijkheid is echter een ambigu begrip gebleken dat vele verschillende
betekenissen kan hebben. Van Nistelrooij en Visse (2018) onderscheiden vier paradigma’s
omtrent verantwoordelijkheid in zorgethische theorie die duidelijk maken hoe verschillend
zorgethische visies op verantwoordelijkheid kunnen zijn. Kort samengevat vertrekken de
paradigma’s vanuit de volgende invalshoeken: 1) verantwoordelijkheid als iets dat mensen
vrij kunnen accepteren; 2) verantwoordelijkheid als morele verplichting in situaties waarin
een morele actor (zowel zorggever als zorgontvanger en de maatschappij) de mogelijkheid
heeft om hulp te bieden; 3) verantwoordelijkheid als iets dat ontstaat in de wisselwerking
tussen sociale praktijken en de eigen participatie. Dit brengt moreel begrip van de eigen
identiteit en de gedeelde sociale waarden; 4) verantwoordelijkheid als iets dat niet in eerste
instantie bij de morele ‘actor’ ligt, maar ontstaat in een situatie waarbij de morele actor ten
eerste passief ontvanger is van een teken of signaal dat een beroep op hem of haar doet.
Het toepassen van deze zorgethische visies op verantwoordelijkheid op de toekomstige ander
blijkt ingewikkeld. In zorgethiek gaat het in het denken over relaties bijna uitsluitend over
banden tussen concrete wezens. Omdat de toekomstige ander niet fysiek aanwezig is, is
wederkerigheid in de relatie met deze ander lastig te bereiken. Dit kan worden beschouwd als
obstakel voor het aangaan van een relatie met de toekomstige ander. Sommige zorgethici
stellen namelijk dat er geen relevante vorm van zorg kan bestaan wanneer de zorg niet kan
worden beantwoord door de ander en daarmee incompleet blijft (Noddings, 1984; Held,
2006). Anderen stellen echter dat er op basis van ervaringen en verbeelding wel relaties
kunnen worden gevormd met de toekomstige ander (Hamington, 2004; Pulcini, 2016;
Randall, 2019).
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Een caring imagination (Hamington, 2004) en de emotie empathie (Pulcini, 2016) worden
voorgesteld als concepten en middelen waarmee de afstand met de verre ander in tijd kan
worden overbrugd. Beide auteurs zien deze middelen voor overbrugging van tijd als
voortkomend uit een besef van een gemeenschappelijke en door een toestand van
kwetsbaarheid getekende menselijkheid. Echter, een emotie of besef is volgens Pulcini (2016)
niet afdoende en betrokkenheid moet verder ontwikkeld worden en leiden tot actief zorgen in
de vorm van vrijgevigheid.
Randall (2019) focust daarentegen op het beargumenteren van het ‘echt genoeg’ zijn van de
relaties met de toekomstige ander. Er wordt gesproken over intergenerationele relationele
interdependentie: het idee dat toekomstige generaties van de huidige generatie afhankelijk zijn
en andersom. Als huidige generatie zijn we afhankelijk van toekomstige generaties voor het
waarderen van ons leven en daarmee betoogt Randall (2019) dat de relatie met de toekomstige
ander van relevante waarde is voor het leven in de huidige maatschappij.
Naast zorgethische visies is er in het hoofdstuk stilgestaan bij enkele visies op
verantwoordelijkheid en de toekomstige ander uit de onderzoeksvelden intergenerationele
ethiek en klimaatethiek. Zo schrijft Groves (2014) enerzijds over onze verplichting om
middels het zorgen voor onze hechtingsobjecten te zorgen voor de toekomstige mens en
schrijft Nolt (2011) over de onrechtvaardige overheersing van de huidige mens over de
toekomstige mens en de individuele verantwoordelijkheid die wij hiervoor hebben. Nolt
(2011) pleit hierbij voor het bezien van verantwoordelijkheid als een oprekbaar begrip: met
morele vooruitgang kan verantwoordelijkheid worden opgerekt door de erkenning van onze
verantwoordelijkheid voor de overheersing van toekomstige generaties. Hiermee is een
overeenkomst te zien met Pulcini’s (2016) idee over de mogelijkheden van het uitbreiden van
de circle of concern. Om deze uitgebreide verantwoordelijkheid ten slotte meer praktisch te
bezien, beschrijft Krznaric (2020) zes vormen van langetermijndenken waarmee de afstand
met de toekomstige ander overbrugd kan worden en we, in zijn woorden, goede voorouders
kunnen worden.
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3 Methode
3.1 Onderzoeksbenadering
Eén van de onderzoeksbenaderingen waar in zorgethisch onderzoek gebruik van kan worden
gemaakt is de fenomenologie (Leget et al., 2017). Fenomenologie is de wetenschap van
fenomenen en is zowel een filosofische stroming als een onderzoeksbenadering (Van Manen,
1997). De fenomenologische onderzoeksbenadering richt zich op geleefde ervaringen van
mensen van een bepaald fenomeen en gaat hierin op zoek naar een gemeenschappelijke
betekenis, structuur en essentie van de verschillende geleefde ervaringen (Creswell, 2016;
Patton, 2002). De focus van fenomenologie ligt op alledaagse ervaringen van mensen en hoe
zij de wereld om zich heen interpreteren (Patton, 2002).
Deze onderzoeksbenadering is passend voor dit onderzoek vanwege de focus op het
onderzoeken van de essentie van de geleefde ervaringen van een fenomeen; in het geval van
dit onderzoek betreft dit de essentie van ervaringen van leden van klimaatactiegroep
Extinction Rebellion van het fenomeen ‘de relatie met de toekomstige ander’. Dit past
bovendien bij het streven van dit onderzoek om meer inzicht te verwerven in de ervaring van
dit fenomeen van klimaatactivisten en het bijdragen van empirische inzichten aan een veelal
theoretisch onderzocht onderwerp.

3.2 Onderzoeksmethode
De Reflective Lifeworld Approach (hierna: RLA) is een onderzoeksmethode met zowel
methodologische als ontologische wortels in de fenomenologie (Dahlberg, Dahlberg &
Nyström, 2008). Het streven van deze onderzoeksmethode is om de essentie van fenomenen
te beschrijven zoals ze worden ervaren door de participanten aan een onderzoek (Dahlberg et
al., 2008). Hierbij ligt de focus op de leefwereld van participanten en het uiteenzetten van de
essentiële betekenis die aan een fenomeen gegeven worden (Dahlberg et al., 2008). Daarmee
is deze methode geschikt voor de uitvoering van het huidige onderzoek. In het huidige
onderzoek lag de nadruk op het uiteenzetten van de essentie van de geleefde ervaringen van
de participanten van een complex begrip, namelijk de relatie met de toekomstige ander.
Omdat RLA goed inzetbaar is voor het onderzoeken van de essentie van geleefde ervaringen
en voor het onderzoeken van fenomenen waar nog weinig over bekend is (Dahlberg et al.,
2008), is de RLA een geschikte methode voor de uitvoering van het onderzoek.
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Belangrijk binnen deze onderzoeksmethode is om als onderzoeker een open houding aan te
nemen en te proberen de eigen ideeën over het onderzochte fenomeen tussen haakjes te
plaatsen (Van der Meide, 2014). Omdat er in de fenomenologie vanuit wordt gegaan dat onze
ervaring al betekenisvol is voordat we erover gaan nadenken, is het belangrijk om te
onderzoeken waaruit deze betekenis van de eigen ervaring bestaat (Dahlberg & Dahlberg,
2020). Als onderzoeker moeten we bewust zijn van onze natuurlijke houding waarmee we
uitgaan van een wereld die is zoals hij lijkt te zijn. Deze houding moet de onderzoeker tussen
haakjes kunnen plaatsen om zich te kunnen afvragen hoe de wereld daadwerkelijk is, zich laat
zien en hoe zij betekenisvol is (Dahlberg & Dahlberg, 2020, p. 460; Husserl, 1998). Husserl
(1998) noemde het tussen haakjes plaatsen van deze natuurlijke houding ook wel bracketing.
In plaats van te worden geleid door herinnering of anticipatie, moeten we aanwezig zijn bij
het hier en nu, met aandacht voor hoe de dingen in ons bewustzijn komen (Dahlberg &
Dahlberg, 2020, p. 460). Hierop voortbouwend en rakend aan de open houding die Van der
Meide (2014) beschrijft, introduceren Dahlberg et al. (2008) de term bridling. De beoefening
van bridling beschrijven Dahlberg en Dahlberg (2020, p. 460) als de kunst van het aanwezig
zijn en het bevragen van het eigen begrip van een fenomeen in plaats van het als
vanzelfsprekend te beschouwen. We moeten de ontwikkelingen van ons eigen begrip van een
fenomeen in de gaten en in de hand houden “…so that we do not understand too quickly, too
carelessly, or slovenly, or in other words, that we do not make definite what is indefinite”
(Dahlberg, 2006, p. 16).
In het huidige onderzoek betekent dit dat de onderzoeker de natuurlijke houding, die onder
andere is gevormd door de conceptuele verkenning en de zorgethische lens van het
onderzoek, heeft geprobeerd tussen haakjes te plaatsen tijdens het empirische gedeelte van het
onderzoek om de ervaringen van de respondenten leidend te kunnen laten zijn. Daarnaast is
continu gereflecteerd op de begripsvorming van het fenomeen door de onderzoeker in een
logboek (een fragment hiervan is opgenomen in Bijlage 4). De heen- en weergaande
beweging in de methode van data-analyse was hierbij behulpzaam.

3.3 Casusdefinitie en onderzoekseenheid
De onderzoekseenheid betreft acht leden van klimaatactiegroep Extinction Rebellion in
Nederland, met name uit de randstad vanwege bereikbaarheid en mogelijke reisbeperkingen
vanwege de coronacrisis. Extinction Rebellion beschrijft zichzelf als een geweldloze sociale
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beweging die internationaal actief is (Extinction Rebellion Nederland, z.d.c). De keuze voor
leden van deze actiegroep, en niet voor leden van bijvoorbeeld Greenpeace of Grootouders
voor het klimaat, berust op de aandacht die Extinction Rebellion heeft voor het creëren van
een wereld waarin de komende zeven generaties goed kunnen leven (Extinction Rebellion,
z.d.a). Ze zijn met dit uitgangspunt nadrukkelijk gericht op toekomstige generaties die voor de
huidige mens onkenbaar zullen blijven, waar andere actiegroepen zich bijvoorbeeld
voornamelijk richten op een groene, vreedzame planeet of de wereld van kleinkinderen.
Daarnaast groeit het ledenaantal van Extinction Rebellion snel en heeft de groep grote
maatschappelijke impact (Iqbal, 2019).
Van der Meide (2015, p. 26) schrijft dat fenomenologisch onderzoek doorgaans tussen de vijf
en vijfentwintig participanten kent. De keuze voor het interviewen van enkel acht leden van
Extinction Rebellion heeft met praktische beperkingen in tijd en omvang van het onderzoek te
maken. Daarnaast bood deze relatief kleine onderzoekseenheid de tijd om de data-analyse
dynamisch te laten verlopen en tussen het geheel en de losse delen van het datamateriaal te
kunnen bewegen. Dit heeft het mogelijk gemaakt de complexiteit van het fenomeen en de
ervaringen ervan te ontwaren.
Hierbij is het van belang om te vermelden dat er via meerdere wegen en contacten naar
respondenten is gezocht om zo variatie van karakteristieken van respondenten te waarborgen.
Zo zijn de respondenten van uiteenlopende leeftijden (tussen de 20 en 60 jaar), zijn er zowel
mannen als vrouwen (vijf mannen en drie vrouwen) geïnterviewd en wonen de respondenten
in verschillende delen van Nederland.
De interviews zijn bij respondenten thuis afgenomen, tenzij persoonlijke voorkeuren vanwege
de coronacrisis dit niet toelieten. Wanneer het de voorkeur van respondenten had om niet
fysiek geïnterviewd te worden, vonden de interviews online via videobellen plaats.

3.4 Dataverzameling
De dataverzameling voor dit onderzoek heeft bestaan uit literatuuronderzoek ter
beantwoording van deelvraag 1 en het verzamelen van empirische data in de vorm van
interviews ter beantwoording van deelvraag 2.
Voor de beantwoording van de eerste deelvraag is zorgethische literatuur over
verantwoordelijkheid en de toekomstige ander bestudeerd. Naast zorgethische literatuur is ook
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literatuur van andere relevante ethische onderzoeksvelden meegenomen in het
literatuuronderzoek. Er is gezocht naar literatuur middels een combinatie van systematisch
zoeken en de sneeuwbalmethode (Patton, 2002). Voor het systematisch zoeken naar literatuur
is gebruikgemaakt van de zoeksystemen WorldCat en Google Scholar. De zoektermen
waarmee voornamelijk is gezocht betreffen de volgende begrippen en vaak een combinatie
ervan: care ethics, future generations, future people, future other, intergenerational ethics,
environmental ethics, responsibility, interdependence, distant other, care en obligation.
Vervolgens is er middels de sneeuwbalmethode in relevante boeken en artikelen gezocht naar
relevante literatuurverwijzingen en termen om als aanknopingspunten te gebruiken voor een
verdere zoektocht naar literatuur. Bij het selecteren van bronnen is indien relevant rekening
gehouden met de publicatiedatum en de actualiteit van de bron, zoals in het geval van
literatuur over gevolgen van klimaatverandering. Daarnaast is ook de achtergrond van auteurs
bestudeerd om te bepalen of een bron relevant is voor het huidige onderzoek.
Om de tweede deelvraag te kunnen beantwoorden zijn diepte-interviews gehouden met leden
van Extinction Rebellion. Gedurende tweeënhalve maand zijn acht interviews uitgevoerd met
een gemiddelde duur van 72 minuten. De fenomenologische interviews waren gericht op “het
verzamelen van concrete en gedetailleerde ervaringsbeschrijvingen van een specifiek
fenomeen” (Van der Meide, 2015, pp. 25-56). De interviews kenden een open karakter en de
onderzoeker heeft, in lijn met de RLA, een open houding aangenomen om ruimte te bieden
aan alle aspecten van de ervaringen van de participanten (Van der Meide, 2015; Dahlberg et
al., 2008). Tijdens de interviews is een korte interviewguide gebruikt ter ondersteuning van de
onderzoeker. In deze gids staan de fasen en protocollen in de interviews aangegeven en enkele
thema's en voorbeelden van vragen per fase. De interviewguide is opgenomen in Bijlage 2.
De interviews zijn opgenomen met een spraakrecorder en tijdens de interviews heeft de
onderzoeker notities gemaakt van indrukken en observaties (Dahlberg et al., 2008). Vaak
gingen deze notities over aspecten die niet in 'platte tekst' te vangen zijn en bijdragen aan het
begrip van het fenomeen in alle rijkheid van de ervaring. Deze notities zijn vaak na het
interview uitgewerkt of bereflecteerd in het logboek.
Hoewel er overwegingen zijn voor het kiezen van een bepaald aantal participanten, zoals ook
besproken in de vorige paragraaf, zijn betekenissen oneindig en kan er in fenomenologisch
onderzoek geen sprake zijn van datasaturatie (Dahlberg et al., 2008, p. 176).
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3.5 Data-analyse
Het analyseren van empirische data kan worden opgevat als een tweeledig proces (Dahlberg
& Dahlberg, 2020). Het eerste deel van dit proces moet volgens Dahlberg en Dahlberg (2020)
volledig gericht zijn op empirische data om zoveel mogelijk open te staan voor de
betekenissen van het onderzochte fenomeen. In het tweede deel van het proces worden
externe bronnen geraadpleegd voor input. Externe bronnen zijn volgens Dahlberg & Dahlberg
(2020) van belang om te betrekken in de analyse omdat ze nieuwe dimensies geven aan het
begrip van een fenomeen.
Aansluitend bij de eerste fase die Dahlberg en Dahlberg (2020) beschrijven heeft de dataanalyse plaatsgevonden door dynamisch en herhaaldelijk te bewegen tussen het geheel en de
‘losse’ delen (Van der Meide, 2014). Van der Meide (2014, p. 70) onderscheidt vier fasen in
het proces van analyseren volgens de RLA: 1. het meerdere keren lezen van datamateriaal; 2.
het identificeren van betekeniseenheden; 3. het clusteren van betekeniseenheden; 4. het
formuleren van de essentie. Deze fasen moeten echter niet worden begrepen als een lineair
proces, ook tussen deze fasen dient de onderzoeker met een open en reflectieve houding heen
en weer te bewegen (Van der Meide, 2014).
De werkwijze in het huidige onderzoek sluit hierop aan. Ten eerste is de data, bestaand uit de
transcripten van de interviews, herhaaldelijk gelezen. Vervolgens zijn de transcripten los van
elkaar gecodeerd en zijn er groeperingen gemaakt van bij elkaar passende codes. Vervolgens
zijn de verschillende codes gegroepeerd tot overkoepelende thema's; voor het formuleren van
deze overkoepelende thema's zijn de verschillende codes steeds opnieuw in de context van de
concrete zinnen in het interview bekeken om te bepalen of de thema's passend waren. Hierin
komt de heen- en weergaande beweging die Van der Meide (2014) beschrijft naar voren. In
deze herhaaldelijke beweging en met het vorderen van het denk- en schrijfproces werd de
essentie van de ervaring en de wisselwerking tussen de constituenten steeds inzichtelijker.
Hierbij was aandacht voor de overlap en wrijving tussen de constituenten van belang om de
essentie te verfijnen.
Vervolgens zijn de inzichten van de empirische data kritisch betrokken op de bestudeerde
literatuur. De heen- en weergaande beweging is hierin voortgezet door steeds de constituenten
en de literatuur afzonderlijk van elkaar te bekijken en naast elkaar te leggen. Hiermee is de
nuance opgezocht in de overeenkomsten en wrijving tussen de empirische data en de
conceptuele opbrengsten.
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3.6 Ethische overwegingen
Het onderzoeken van de leefwereld van mensen vraagt om ethische overwegingen. Het
interviewen van mensen legt niet enkel informatie bloot aan de onderzoeker, maar ook aan de
onderzochte, stelt Patton (2002): “The process of being taken through a directed, reflective
process affects the persons being interviewed and leaves them knowing things about
themselves that they didn’t know – or at least were not fully aware of – before the interview”
(p. 405).
In het huidige onderzoek dienden zich dan ook verschillende ethische overwegingen aan. Ten
eerste zijn de mogelijke participanten per schrift benaderd met de vraag of zij wilden
deelnemen aan het onderzoek. Hierbij werd informatie gegeven over het doel en de duur van
het onderzoek. Bij deelname werd door de participanten een informed consent formulier
ingevuld, waarin staat opgenomen dat participanten vrijwillig meedoen aan het onderzoek en
zich op ieder gewenst moment kunnen terugtrekken uit het onderzoek. Een blanco exemplaar
hiervan is opgenomen in Bijlage 3. Bij aanvang van de interviews is expliciet gevraagd om
toestemming voor het opnemen van de interviews met een spraakrecorder. Na het
transcriberen van de interviews hebben respondenten de gelegenheid gekregen de transcripten
van het eigen interview te lezen om zo de mogelijkheid te bieden om betekenissen aan te
vullen, te nuanceren en te verdiepen (Cutcliffe & McKenna, 2002). Ook werd hierbij
gecontroleerd of de transcripten voldoende geanonimiseerd waren.
Een tweede overweging gaat over de omgang met persoonsgegevens en privacy. In het
onderzoek zijn databestanden van de interviews geanonimiseerd door de respondenten een
nummer te geven en hun persoonsgegevens op een aparte locatie op te slaan. Alle data zijn
hierbij volgens de richtlijnen van de Universiteit voor Humanistiek opgeslagen en niet
herleidbaar naar personen. Daarnaast zijn de pseudoniemen van de respondenten niet
genoemd bij het beschrijven van de bevindingen om zo te voorkomen dat patronen en
samenhangende details zichtbaar werden gemaakt. Omdat sommige respondenten elkaar
kennen, is potentieel herleidbare informatie weggelaten uit citaten.
Het laatste vraagstuk gaat over de impact die het (fenomenologisch) interviewen van mensen
kan hebben. Tijdens de interviews is de respondenten gevraagd om zich te verplaatsen in
momenten waarin de toekomstige ander een rol speelde. Dit waren niet altijd fijne ervaringen
voor de respondenten en het ophalen van deze herinneringen bracht soms opnieuw
bijbehorende gevoelens en emoties omhoog. Aangezien er vaker heftige emoties spelen bij
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leden van Extinction Rebellion, is er binnen de organisatie veel aandacht voor psychologische
zorg en is er een groep XR Therapeuten (Extinction Rebellion Nederland, z.d.d). Zij zijn altijd
bereikbaar voor gesprekken en organiseren regelmatig cirkels waarin samen wordt gesproken
over mentale gezondheid. Ook hebben alle respondenten een Affinity Group van acht tot
twaalf leden die extra op elkaar letten en voor elkaar zorgen. Na informatiewinning bij enkele
contacten bij Extinction Rebellion en overleg met de respondenten, is besloten geen externe
nazorg aan te bieden en de respondenten te wijzen op de zorg die Extinction Rebellion ze kan
bieden.
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4 Kwaliteitscriteria
In dit hoofdstuk worden de genomen maatregelen ten behoeve van validiteit en
betrouwbaarheid van het onderzoek besproken. Deze eigenschappen geven de resultaten van
een onderzoek autoriteit en vergroten de waarde en mogelijke impact van het onderzoek
(Dahlberg et al., 2008). In hoofdstuk 9 wordt ingegaan op de beperkingen van het onderzoek.

4.1 Validiteit
Validiteit kan worden onderverdeeld in twee vormen: de interne validiteit en de externe
validiteit. Interne validiteit gaat vooral over het juist interpreteren van onderzoeksresultaten
(Boeije, 2005). Door bij het analyseren de methode van de RLA toe te passen is in de heen-enweergaande beweging geprobeerd zo dicht mogelijk bij de ervaring van de respondenten te
blijven en daarmee te waarborgen dat de resultaten juist geïnterpreteerd worden (Van der
Meide, 2014). Daarnaast is gekozen voor een klein aantal participanten om te waarborgen dat
de beschrijving van de essentie niet vervalt in abstracties (Van der Meide, 2014). Een andere
manier waarop gepoogd is zo dicht mogelijk bij de ervaring van de respondenten te blijven is
door te reflecteren als onderzoeker op de eigen vooronderstellingen en voorkennis (zowel
theoretische- als ervaringskennis). Een reflectie op de positie en rol van de onderzoeker is
opgenomen in Bijlage 5 en dagelijkse reflecties zijn opgenomen in een logboek waarvan een
fragment is opgenomen in Bijlage 4. Vaak startte de werkdag met het doornemen van het
logboek en eindigde deze met het schrijven in het logboek. Op deze manier begon iedere dag
met een herinnering aan de zaken die speelden en konden deze zaken na bewustwording ervan
tussen haakjes worden geplaatst (bridling) om zo open mogelijk te staan voor de ervaring van
de respondent (Van der Meide, 2014).
Externe validiteit heeft betrekking op de generaliseerbaarheid van het onderzoek en is een
lastig criterium in fenomenologisch onderzoek omdat fenomenologisch onderzoek gericht is
op existentiële empirische betekenissen en niet op meetbare empirische bewijzen (Van
Manen, 2014). Wanneer externe validiteit echter meer wordt benaderd als de
overdraagbaarheid van een onderzoek, kunnen er in fenomenologisch onderzoek wel degelijk
stappen worden ondernomen om deze te waarborgen. Als eerste stap om de
overdraagbaarheid van het onderzoek te waarborgen is getracht om zo rijk mogelijke
beschrijvingen te maken van de geleefde ervaringen van de respondenten. Deze rijke
beschrijvingen kunnen mogelijk voor een vicarious experience zorgen bij de lezer. Met deze
vicarious experience kan een innerlijk intuïtief begrip ontstaan van het fenomeen bij de lezer,
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waardoor de lezer de bevindingen kan toepassen op de eigen context. Daarnaast is
gereflecteerd op de positie en rol van de onderzoeker om de lezer inzicht te geven in de
startpositie van de onderzoeker.

4.2 Betrouwbaarheid
De betrouwbaarheid van het onderzoek heeft te maken met de mogelijkheid tot herhaling van
het onderzoek (Patton, 2002). Om de betrouwbaarheid te waarborgen zijn de stappen die in
het onderzoek zijn gezet in de methodesectie uitgebreid besproken. Daarnaast heeft de
onderzoeker een logboek bijgehouden van gedachten en reflecties voorafgaand aan en
gedurende het onderzoeksproces. Door gedachten op papier te zetten werd de onderzoeker
bewust van de eigen vooronderstellingen en kon de onderzoeker deze middels bridling tussen
haakjes zetten (Van der Meide, 2014). Een uitgebreide beschrijving hiervan is te lezen in
paragraaf 3.2. Toch is het met fenomenologisch onderzoek niet helemaal mogelijk om het
eigen betekeniskader van de onderzoeker buiten spel te zetten; wanneer het onderzoek door
een andere onderzoeker herhaald zou worden, zou het waarschijnlijk niet precies dezelfde
bevindingen opleveren. Door hierop te reflecteren en transparantie te waarborgen, wordt
duidelijk hoe de onderzoeker tot bepaalde bevindingen is gekomen en kunnen deze
verschillen tot een minimum beperkt worden.
Een laatste wijze waarop de betrouwbaarheid is gewaarborgd in het onderzoek is middels de
begeleiding van ervaren onderzoekers. Zij gaven herhaaldelijk feedback op het onderzoek en
dachten mee over de vormgeving van de interviews. Hierdoor is het onderzoek vanuit
meerdere invalshoeken bekeken en is een kritische houding van de onderzoeker naar de
methodologie en de resultaten gewaarborgd.
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5 Resultaten
In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de tweede deelvraag, namelijk: “Wat is de
geleefde ervaring van de relatie met de toekomstige ander van leden van klimaatactiegroep
Extinction Rebellion?” Ter beantwoording van deze vraag wordt ten eerste de essentie van de
ervaring beschreven en wordt deze vervolgens opgedeeld in met elkaar samenhangende
constituenten. Daarna worden de constituenten van de essentie uitgewerkt aan de hand van
citaten van de respondenten van het onderzoek.

5.1 De essentie
De essentie van de geleefde ervaring van de relatie met de toekomstige ander luidt als volgt:
“Een confrontatie met de bedreig(en)de realiteit van de toekomstige ander,
overkoepeld door een verbondenheid met al het leven in verleden, heden en toekomst.
Ambivalente gevoelens van verantwoordelijkheid en machteloosheid spelen op de
voorgrond, balancerend op de horizon van de tijd.”
Deze essentie vormt een geheel van elementen die zowel betekenis op zich hebben als
onlosmakelijk verbonden zijn met elkaar. Deze elementen worden ook wel constituenten
genoemd (Van der Meide, 2014) en zullen in de volgende paragraaf worden uiteengezet. Voor
alle constituenten geldt dat ze in elk van de interviews vaak expliciet en soms impliciet naar
voren zijn gekomen. De accenten binnen de constituenten zijn daarentegen niet altijd
onderdeel van de ervaring van alle respondenten, maar kunnen soms slechts onderdeel zijn
van de ervaring van één of enkele respondenten.

5.2 De constituenten
De essentie van de geleefde ervaring is opgebouwd uit de volgende constituenten:
1. Confrontatie met een bedreig(en)de realiteit
2. Verbondenheid met al het leven
3. Verantwoordelijkheid en machteloosheid
4. Balanceren op de horizon van de tijd
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5.2.1 Confrontatie met een bedreig(en)de realiteit
De geleefde ervaring van een relatie met de toekomstige ander wordt ten eerste gekenmerkt
door confrontaties met de bedreigde en bedreigende realiteit van de toekomstige ander. Het
confronterende karakter van de ervaring is bij alle respondenten terug te zien in twee
tegenovergestelde aspecten. Enerzijds wordt de relatie met de toekomstige ander ervaren als
een confrontatie met de invloed die wij als huidig levende mensen hebben op de levens van
toekomstige mensen. Anderzijds wordt deze relatie als confronterend ervaren in het
opdoemen van de vraag: “hebben we die invloed wel?” Hoewel deze confronterende aspecten
schijnbaar tegenover elkaar staan, worden ze vaak samen genoemd als onderdeel van de
ervaring. Zo beschrijft één respondent:
(…) aan de ene kant ben ik zo bezig met bewust controle uitoefenen op hoe de wereld
moet zijn, wat voor mensen ik wil achterlaten, wat voor aarde wil ik achterlaten en
tegelijkertijd zie ik ook van, hebben we die invloed wel?
Deze twee confronterende aspecten van de ervaring kunnen ook worden vertaald als aspecten
die enerzijds gaan over verantwoordelijkheid en anderzijds gaan over machteloosheid. In deze
paragraaf zullen vooral de aspecten van de ervaring die de confrontatie zichtbaar maken
worden uiteengezet. In de paragraaf ‘Verantwoordelijkheid en machteloosheid’ zal
vervolgens dieper worden ingegaan op de ervaring van de betreffende gevoelens.
Het confronterende aspect van onze invloed op de toekomstige ander wordt veelal ervaren als
een “te bedreigende realiteit”. Het zien van de mogelijke negatieve gevolgen van ons
handelen voor de toekomstige ander wordt door één respondent vergeleken met een luikje dat
kan sluiten en openen. Op het moment dat het op een kiertje staat, rukt het luik zich snel open
en overspoelt het gevoel van wanhoop. Vaak wordt de ervaring dan ook gekenmerkt door een
neiging tot het wegkijken van de toekomstige ander.
(…) ik denk ook dat ik ook tachtig procent van de tijd het niet teveel probeer te zien
weet je wel, hoe erg het echt zou kunnen zijn (…). Dat op het moment dat je het echt
100 procent zou toelaten, dan is het niet te doen denk ik. Als je inderdaad de
combinatie van (…) inzien hoe erg het zou kunnen zijn en zien dat heel veel mensen
inderdaad daar echt oprecht niet om geven, als je dat de hele tijd binnenlaat dan is het
ook niet eh, dan kun je er ook niets meer aan doen denk ik, dan verlam je compleet.
Deze neiging tot wegkijken wordt niet enkel toegeschreven aan de confrontatie met de ander.
Ook beperkingen aan het voorstellingsvermogen van respondenten bemoeilijken het tot stand
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komen van de relatie met de toekomstige ander. “(…) de toekomstige ander in de vorm van de
volgende generaties voor wie we de aarde achterlaten, dat is voor mij gewoon nog heel ver
weg.”
De werking van het voorstellingsvermogen staat echter ook in verbinding met de mate waarin
de relatie met de toekomstige ander als confrontatie wordt ervaren. Hoe verder de ander weg
voelt, hoe minder aanwezig het confronterende gevoel lijkt te zijn. Zo stelt één van de
respondenten dat “hoe verder de generaties weg zijn, hoe minder echt emoties ik erbij voel.”
Ondanks de wil tot wegkijken en de beperkingen van het voorstellingsvermogen, gaat de
confrontatie met de toekomstige ander veelal gepaard met emotionele geraaktheid. Het
aangaan van de relatie en de confrontatie met de toekomstige ander voelen bedrukkend. Deze
ervaring wordt door een respondent beschreven als een moment waarin “(…) je energie of je
emotie een beetje wegebt, dus dat je je een beetje loom voelt. Ik heb ook het idee dat ik heel
traag, heel langzaam sprak (…) dat komt zo over je heen. Bedrukkend.” Voor een andere
respondent zorgt het voorstellen van de toekomstige ander daarentegen juist voor emotionele
activatie vol verdriet en frustratie:
Ik stel me voor dat iedereen zo geroutineerd is in het aantrekken van pakken ofzo
waarmee je dan een tijdje naar buiten kunt. Dat het gewoon heel normaal is dat je
jezelf helemaal beschermt tegen zon, radiatie en hitte (…) Daar word ik dan verdrietig
over en boos. Gefrustreerd ook wel. En het is beklemmend.
Het confronterende aspect van de vraag of we als individu wel invloed hebben op het leven
van de toekomstige ander komt terug in het besef dat er een mogelijkheid is dat de
toekomstige ander niet zal kunnen leven op deze aarde en dat we onszelf als mens laten
uitsterven. Eén respondent beschrijft de confrontatie met dit idee als volgt:
een proces (…) van leren accepteren dat het mis kan gaan en dat het zo kan zijn dat we
onszelf laten uitsterven bijvoorbeeld. Dus daar zit een soort van acceptatieproces in.
Maar ook zoiets van: ‘ja, we weten de uitkomst niet dus als we gewoon alles op alles
zetten, dan zien we wel of er nog een grote verandering kan plaatsvinden.’
Uit dit citaat blijken zowel gevoelens van rouw, acceptatie en hoop. Het is een proces van
acceptatie van verschillende toekomstscenario’s en hangt samen met het thema ‘balanceren op
de horizon van de tijd’. De respondenten ervaren dat ze niet altijd open kunnen staan voor de
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gedachte aan de ander en de confrontatie daarmee omdat dit een verlammende werking heeft
op het leven in de huidige realiteit.

5.2.2 Verbonden met al het leven in verleden, heden en toekomst
Hoewel de ervaring van de relatie met de toekomstige ander wordt gekenmerkt door
confronterende en verlammende gevoelens, gaat de ervaring ook gepaard met, of wordt deze
zelfs overkoepeld door een groots gevoel van verbondenheid met al het leven in verleden,
heden en toekomst. De relatie met de toekomstige ander noemt één respondent dan ook “niet
per se een andere relatie dan je relatie is tussen jou en mij of mensen om je heen” en wordt
gekenmerkt door gelijkwaardigheid.
Het gevoel van verbondenheid verschijnt als een “contact maken met het universele” en is
onafhankelijk van ruimte, tijd en individualiteit. Er zit het besef in dat “de kern van [de
ander], de menselijkheid, ook in jou [zit]. Dus de route van het houden van iedereen of het
ervaren van iedereen [is] (…) via jezelf.” De kern van de ervaring van het universele vindt
één respondent in “je veilig voelen en je gewaardeerd voelen en ja, niet eenzaam zijn [en] op
een bepaalde manier een plek hebben.” Een andere respondent ziet de ervaring van het
universele ook wel als een ervaring van “het goddelijke” en beschouwt dit als de algemene
noemer van ervaringen “van betekenis, van meaning, van God, van andere mensen, van
liefde, van alles.”
Uit deze ervaring van verbinding halen respondenten kracht, rust en een gevoel van ‘samen’.
Muziek wordt hierbij door enkele respondenten genoemd als krachtige shortcut voor het
maken van contact met het universele. Zo beschrijft één respondent de ervaring van het
universele vanuit een moment waarin met een groep werd gezongen:
(…) ik voel geluk, mens-zijn, dat ik dat mag zijn. Bepaalde soort dankbaarheid, alsof
je jarenlang alleen bent geweest en plotseling liefde ervaart. Einde aan een soort van
eenzaamheid die je niet eens meer kon voelen, omdat het gewoon was, is geworden
wie je bent. Dat je dat bent geworden, die eenzaamheid, en dan plotseling wordt er iets
opgetild waarvan je niet wist dat het er was… Ook daarin een relief.
Zoals de titel van deze paragraaf al aangeeft, speelt ook de tijd een rol in de ervaring van
verbondenheid met de toekomstige ander. Zo beschrijft een respondent in onderstaand citaat
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een ervaring van “uitzoomen op de tijdschaal” waarin een link wordt gelegd tussen verleden,
heden en toekomst.
Ik keek naar de gebouwen en ik dacht, er komt een tijd dat die gebouwen er nog steeds
zijn en de mensen die dat gebouw gemaakt hebben en gekozen hebben dat dat gebouw
er is, er al helemaal niet meer zijn. En zo gaat het met heel veel dingen op deze
planeet. En dat is een hele vreemde relatie die je hebt tot mensen in de toekomst, dat je
ja, je hebt een bepaalde invloed op de aarde en jaren later zijn er mensen die daarmee
leven. Dat geeft tegelijkertijd een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel en ook door
dat uitzoomen, ook het gevoel dat je denkt hoeveel invloed heb ik nou eigenlijk? (…)
het doet mij tegelijkertijd ook heel klein voelen, dat je denkt van: op de hele tijdschaal
ben ik ook maar één pionnetje en ik deal ook met alles wat er hier aan miljoenen jaren
voor mij is gebeurd en er zullen ook weer miljoenen jaren na mij zijn. Maar ja,
tegelijkertijd voel ik wel ook nog steeds die verantwoordelijkheid.
Verbondenheid uit zich hiernaast ook als gevoel van één-zijn met al het leven, waaronder de
toekomstige ander. Ook “de natuur, (…) wat er om ons heen is, alles is daar onderdeel van.”
Hoewel dit gevoel een drijfveer is voor actie, bevat het ook een frustrerend karakter voor
meerdere respondenten vanwege de heldere voorstelling van de beperkingen die toekomstige
mensen, en daarmee in zekere zin zijzelf, naar hun verwachting zullen kennen. Dit
frustrerende karakter komt naar voren in onderstaand citaat:
Ik merk wel dat ik het frustrerend vind omdat ik dus weet dat ook ik die persoon zou
kunnen zijn die dan naar buiten gaat en dat ik toch, dat ik weet dat ik het toch wel heel
erg zal missen om in korte broek naar buiten te gaan of zon op je huid te voelen zonder
dat je direct kanker krijgt of weet ik veel, naakt door een bos te lopen ofzo. Ja, ik gun
het niemand dat ze die ontnomen worden. Omdat ik weet dat ik dat ook ben, ook als ik
dan dood ben.
Wanneer hierbij stil wordt gestaan tijdens een actie, treedt ontroering op. “Een knoop in je
hart” en tegelijkertijd “lichamelijke gevoelens van activisme (…) Het is een strijdbaar gevoel
in je lichaam… een heel fijn energiek gevoel, dat je denkt: ik doe iets.”
In bovenstaande citaten wordt langzaam duidelijk hoe ambigu de ervaring van de relatie met
de toekomstige ander is. Enerzijds zijn er gevoelens van frustratie en beklemming, maar
anderzijds roept de relatie ook fijne gevoelens van verbinding en betekenis op. Samen
motiveren ze tot actie.
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5.2.3 Verantwoordelijkheid en machteloosheid
Zoals het ambigue karakter van de ervaring van de relatie met de toekomstige ander in de
vorige paragrafen al duidelijk werd, zo vormt dit karakter van de ervaring ook wel de kern
van deze paragraaf. Verantwoordelijkheid en machteloosheid zijn thema’s die door iedere
respondent worden genoemd en staan samen centraal in de emotionele ervaring. Dit ambigue
karakter maakt de kern van de ervaring soms lastig te vangen, maar vormt tegelijkertijd een
groot deel van ‘de kern’ ervan.
Hoewel verantwoordelijkheid en machteloosheid soms met elkaar schuren, bestaan ze vaker
naast elkaar en staan ze in wisselwerking met elkaar. De thema’s komen ten eerste naar voren
in de ervaringen van respondenten wanneer gesproken wordt over (potentiële) kinderen van
de respondenten zelf of in hun familie. Reeds bestaande kinderen en de overweging om
kinderen op de wereld te zetten maken het mogelijk om op een meer concrete manier na te
denken over de toekomstige ander. Deze ander voelt dichterbij en persoonlijker dan de ander
veel verder in de tijd. Voor veel respondenten gaat de gedachte aan deze anderen gepaard met
diverse gevoelens:
(…) [In] wat voor wereld leven zij straks? Dat is een keuze die ik maak, die ik met
mijn partner maak. Die zij zelf niet maken. Dus ik denk dat het wel omgeven is voor
mij met een heleboel verantwoordelijkheid en toch ook wel met een flinke portie
terughoudendheid en angst, maar ook met frustratie en doorzettingsvermogen.
Een andere respondent benadrukt een gevoel van wanhoop en paniek bij het idee dat we niet
meer kunnen voorkomen dat de welzijnsstandaard van toekomstige generaties lager zal zijn
dan die van ons nu is. Het pessimistische toekomstbeeld van een “desintegrerende, ontwrichte
samenleving” overheerst. Het verwekken van iemand beschouwt deze respondent dan ook als
‘iemand iets aandoen’ en roept gevoelens van medelijden op. In de overtuiging dat de
toekomstige mens het hoe dan ook slechter zal hebben dan wij nu, ervaart de respondent het
als verantwoordelijkheid om geen mensen voort te brengen; een verantwoordelijkheid voor
het niet-leven van mensen.
Desalniettemin ziet deze respondent wel een toekomst voor de mensheid en voelt zich daar
wél verantwoordelijk voor; de realiteit van de ander in de toekomst is namelijk onmiskenbaar:
(…) het is gewoon heel makkelijk om daar direct, indirect iets voor te voelen, het is
stiekem helemaal niet zo abstract. Want (…) die mensen gaan er komen, en wij
hebben het voor het bepalen in wat voor wereld die er gaan komen.
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Eén respondent beschrijft zelfs een ervaring van het horen van de toekomstige ander in en
door zichzelf tijdens het zingen van het volgende lied bij een actie van Extinction Rebellion:
People gonna rise like the water
We’re gonna shut this system down
I hear the voice of my great-granddaughter
Saying climate justice now
Tijdens het zingen van dit lied hoort de respondent door en in zichzelf de stem van
achterkleinkinderen die vragen om ‘climate justice’ omdat zij een toekomst willen en dezelfde
behoeften hebben die wij hebben. De respondent hoort ze zeggen: “we hopen dat jullie daar
(…) voor kunnen zorgen ook al zijn er heel veel factoren die mee spelen.” Dit is tegelijk
ontroerend en confronterend voor de respondent: “(…) dat ik dat niet kan garanderen. Dat er
dus zoveel dingen mis zijn gegaan waardoor dat een onzekerheid is, of dat zij wel gewoon op
een comfortabele manier kunnen leven.”
Het verplaatsen in de ander staat voor meer respondenten aan de basis van gevoelens van
verantwoordelijkheid. Zo beschrijft een andere respondent:
Stel dat ik de toekomstige mens zou zijn, zou ik graag willen dat mensen ook voor mij
gevochten hebben, meer zo. Het is meer een inlevingsvermogen, empathie kwestie,
want ik ken de toekomstige mens niet. Ik weet niet hoe die zouden zijn, maar ja, ik zou
willen dat anderen dat ook voor mij zouden doen, dus doe ik dat ook terug. Dat de
mensen weten van niet iedereen was het ermee eens, wij hebben ervoor gevochten, wij
doen ons best ervoor om dat te voorkomen.
Uit dit citaat blijkt een bewustzijn van universele menselijke behoeften en de wens om goed
herinnerd te worden. Vanuit empathie willen alle respondenten hun best doen voor een
comfortabel leven voor de mens van de toekomst. Ze maken zich zorgen over “waar de aarde
op dit moment heengaat en of er wel een toekomst is voor de mens op deze manier.” Hoewel
de uitkomst onzeker is, benadrukt één respondent het belang van hoop en het bewegen
richting het positieve:
Liever (…) dat je vanuit naïviteit de dingen gaat doen richting het positieve en daarin
probeert mensen mee te krijgen dan dat je zegt, ja nou het wordt toch niks. Of
klimaatverandering, ja daar kunnen we niks aan doen dus we gaan er niks aan doen.
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Of, armoede is er altijd geweest (…) Maar de vraag is: wat kun jíj aan die armoede
doen?
Dit kan op allerlei manieren, een van de respondenten pleit ervoor “dat mensen gewoon in
hun eigen dagelijkse praktijk in hun gedrag of hun handelen bepaalde waarden kunnen
uitdragen die ze zelf ook graag wat meer om zich heen willen zien.” Het ‘iets doen’ tegen
klimaatverandering en voor het leven van de toekomstige ander helpt tegen het “sluikende
gevoel van totale machteloosheid.”
Toch lukt het ook de respondenten niet altijd “om [zich] niet verloren te voelen of gevoelens
van cynisme ofzo buiten de deur te houden.” Deze gevoelens uiten zich bij meerdere
respondenten in een drukkend gevoel op de borst of een beklemmend gevoel in de keel. Eén
respondent benadrukt het frustrerende gevoel dat het onnodig is waar het naartoe gaat met het
klimaat en vraagt zich hoor- en zichtbaar geagiteerd af: “Waarom zou het zo, waarom gaan
we daar met zijn allen op af?” Denkend aan de macht en invloed van de politiek en grote
bedrijven overheerst een gevoel van totale machteloosheid en roept het actievoeren daarnaast
vragen op als “heeft het wel echt zin? Maakt het echt wat uit?” In al deze vragen klinkt
onbegrip door voor het handelen van de mens (in politiek en grote bedrijven), machteloosheid
en een terneergeslagen gevoel. De toekomst van de mens voelt vaak als een schrijnende
realiteit om te zien, zo blijkt ook uit de paragraaf ‘Confrontatie met een bedreig(en)de
realiteit’. Het combineren van het ‘zien’ van deze schrijnende realiteit en het leiden van een
‘normaal leven’ is lastig en komt naar voren in onderstaand citaat.
(…) ik denk, als je echt helemaal doordrongen bent van de uitdaging waar we
tegenover staan, dan denk ik eigenlijk dat je je of voltijd moet inzetten daartegen, of
dat je je er helemaal voor moet afsluiten. Dus daarom dat dat luik meestal dichtzit bij
mij. Ik weet niet hoe je je daar volledig bewust van kunt zijn en tegelijkertijd een
normaal leven kunt leiden, een tevreden leven. Ik denk dat dat alleen maar kan als je
echt alles binnen je macht doet.
De gevoelens van verantwoordelijkheid en machteloosheid bestaan naast elkaar en staan
voortdurend met elkaar in wisselwerking. In deze wisselwerking is ook ruimte voor hoop en
relativeren:
Soms kan ik me er echt in verliezen dat ik denk: ‘man, wat staan we er beroerd voor,
wat duurt het lang’. Dus dat zijn allemaal gevoelens van onmacht en frustratie. Maar
aan de andere kant denk ik: kijk als ik het verschil kan maken, als ik dat al doe, (…)
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door op een kruispunt te gaan staan met Extinction Rebellion, dan denk ik ja, dan
neem ik in elk geval mijn verantwoordelijkheid. Wie weet inspireer ik, of inspireren
wij daar weer andere mensen mee. Je kan ten slotte maar zo veel, dus ik merk ook wel
dat ik zoiets heb van ik ben begaan met de wereld, maar ik kan het niet in mijn eentje
meetorsen natuurlijk. Het is heel dubbel eigenlijk.
De respondenten staan met één voet in de toekomst en de andere in het nu. De gevoelens van
empathie en verbinding voor en met de toekomstige ander komen samen met de wil tot
actievoeren. Soms overweldigd door het grootse karakter van de uitdaging waar we tegenover
staan en gevangen in het nu. Zoeken naar balans in de tijd staat centraal in de ervaring en
wordt uitgewerkt in de volgende paragraaf ‘Balanceren op de horizon van de tijd’.

5.2.4 Balanceren op de horizon van de tijd
De beleving van en omgang met de tijd blijkt voor veel respondenten een grote factor in de
ervaring van de relatie met de toekomstige ander. Enerzijds wil bijna iedere respondent zich
vastbijten in de problemen van de toekomst, maar anderzijds is er ook een ‘nu’ en moeten er
rekeningen betaald worden. Het is een voortdurende zoektocht naar balans: “hoeveel moet je
jezelf erin gooien?” vraagt een respondent zich af. “Er is vast een ideaalpunt van toewijding
en ook ruimte voor jezelf nemen.”
De realiteit wordt als ‘dubbel’ omschreven en er zijn diverse ervaringen van een ideaalpunt
van toewijding aan de problemen van de toekomst, en dus de toekomstige ander. Meerdere
respondenten geven aan dat ze zich verlamd voelen door alle problematiek: “als je dat de hele
tijd binnenlaat dan is het ook niet eh, dan kun je er ook niets meer aan doen denk ik, dan
verlam je compleet.” Een andere respondent benadrukt juist zich er volledig in vast te willen
bijten maar dat vanwege zijn huidige realiteit niet te kunnen.
Ik zou me er heel erg in willen vastbijten, ik zou helemaal niet meer, ik zou er dag en
nacht aan willen werken om een nieuwe samenleving te bouwen, te creëren, die
bruggen te bouwen, die duurzame verbindingen te maken. Maar ondertussen moet ik
rekeningen betalen en moet ik [naar mijn werk gaan]. Dat is ook een deel van mijn
realiteit en een deel van de realiteit van een heleboel mensen.
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Toch beseft ook deze respondent dat het soms nodig is om het pessimistische toekomstbeeld
van je af te laten glijden, want “hoe leef je nog als je weet dat het er straks zo bar en boos aan
toegaat?”
Er is een voortdurende heen en weer gaande beweging tussen de toekomst en het nu; een
zoektocht naar balans tussen de eigen realiteit en de toekomstige realiteit. De paragraaftitel
‘Balanceren op de horizon van de tijd’ is hiervoor een metafoor. De horizon is enkel te
bekijken vanaf jouw eigen positie en door jouw eigen ogen. Je kunt je laten bevangen door het
einde van je zicht en de grootsheid van de wereld, maar altijd bezie je dit vanaf de plek en
positie waar jij op dat moment bent. De horizon vormt daarmee ook een metaforische grens
tussen het hier en het onbereikbare. Het maakt niet uit waar je gaat, overal vormt zich een
‘nieuwe’ horizon, uniek in jouw blik op dat moment. Zo geldt dit ook voor de relatie met de
toekomstige ander. De toekomstige ander vormt een connectie tussen heden en toekomst. De
mogelijkheid van het leven van de toekomstige ander en onze invloed daarop is iets dat altijd
aanwezig is. Het is ‘iemand’ in wie we ons kunnen verplaatsen in het gemeenschappelijk
mens-zijn of -worden, maar tegelijkertijd zo ver van ons is dat deze zich op de grens van ons
voorstellingsvermogen bevindt. We zullen nooit daadwerkelijk deze toekomstige ander
kunnen bereiken en het aantal potentiële toekomstige anderen is oneindig.
Het leven in deze dubbele realiteit voelt als een bizarre gewaarwording. Aan de ene kant
blijven we, in de woorden van een respondent, naar ons werk gaan omdat de rekeningen
betaald moeten worden, maar aan de andere kant lijkt het ook dat “we allemaal op die
ijsschots afvaren en allemaal maar lekker op ons dooie akkertje bezig zijn omdat we allemaal
denken, in de veronderstelling zijn dat het allemaal wel niet zo’n vaart zal lopen.”
De meeste respondenten geloven dat de toekomst er niet goed uitziet en de mogelijkheid tot
leven van de toekomstige ander op een bepaald punt in de tijd wordt bedreigd. Ze
benadrukken een wantrouwen in huidige politieke en economische systemen waarin
“systematische consumptie als de enige bestaansvorm” wordt aangeleerd. “Het is een systeem
dat zichzelf in stand houdt en verder niets. Alleen maar een totale afbraak en vernietiging.”
Eén respondent ziet de “zwakte van dit systeem” waarin “geld en winst boven welzijn”
worden geplaatst terug in problemen tijdens de huidige coronacrisis:
(…) doordat er de afgelopen twintig jaar is bezuinigd op de zorg, zijn er nu te weinig
bedden op de IC’s. Dus het is ook gewoon een ontwikkeling geweest van de afgelopen
decennia natuurlijk waarin er allemaal keuzes zijn gemaakt onder het mom van alles
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moet efficiënter en we zijn uit op kostenbesparing. Verrijkt het onze levens ook? Ik
denk dat die vraag nooit is gesteld.
Door deze nadruk op consumptie, geld en winst in het nu boven welzijn in de toekomst wordt
de planeet “op een ongekend tempo door de fabriek gehaald” en is het leven voor de
toekomstige ander onzeker. Respondenten vragen zich af: “hoeveel generaties zouden we dan
nog hebben als we zo door blijven gaan? Want wanneer stopt het dan?” Dit vult ze regelmatig
met frustratie, want ze willen “niet accepteren dat we er straks niet meer zijn als mensheid en
alle andere diersoorten ongeveer.” Tegelijkertijd voelen meerdere respondenten soms ook
“dat alles wat ik doe vrij useless is.” Ondanks dit gevoel vullen de respondenten hun huidige
leven wél met actievoeren voor de toekomst, geleid door gevoelens van empathie en
verantwoordelijkheid. Eén respondent beschrijft dit proces als volgt:
Het is misschien (…) dat je deels ook de straat op gaat tegen beter weten in omdat je
toch al weet: dit gaat toch niets doen. Maar dat je ook de straat op gaat om een soort
van de, je schuld af te kopen tegenover toekomstige generaties. Dat gevoel heb ik
soms ook wel, dat ik denk van als er later mensen boos op mij, op mijn generatie zijn,
dan hoop ik dat ik dus (…) [kan] zeggen van: ik ben in ieder geval de straat op gegaan,
(…) ik heb in ieder geval gedaan wat ik toen kon ofzo.
Als het leven er in de toekomst slechter uitziet, willen ze dat de dan levende mensen in ieder
geval weten dat er mensen zijn geweest die hun best hebben gedaan dat te voorkomen. Voor
sommige respondenten wordt dit verantwoordelijkheidsgevoel gevoed door een gevoel van
‘verplaatsbaarheid’ en de wens om goed herinnerd te worden:
Stel dat ik de toekomstige mens zou zijn, zou ik graag willen dat mensen ook voor mij
gevochten hebben, (…) dus doe ik dat ook terug. Dat de mensen weten van niet
iedereen was het ermee eens, wij hebben ervoor gevochten, wij doen ons best ervoor
om dat te voorkomen.
Ook wordt het actievoeren voor de toekomst van de mens door één respondent beschouwd als
noodzakelijk voor het zin geven aan het leven.
Ik denk dat het dan belangrijk is om je in het hier en nu in te zetten gewoon met als
gedachte van goh, dit is zinvol en dit is een mooie wereld en die wil ik behouden en
dingen hebben waarde. (…) als ik dat niet zou doen, dan zou ik denk ik vrij snel dat
nihilistische pad op gaan ja. En wat doe je, wat doe je hier dan nog? Dus voor een
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groot gedeelte is het, is het egocentrische onderdeel ervan is dan, ja ik móét me wel
voor toekomstige generaties inzetten, anders heeft mijn eigen leven geen zin.
Ze leven en handelen voor een betere, of in ieder geval behoudende, toekomst voor de
toekomstige ander. Hoewel er in dit proces veel gevoelens van pessimisme en machteloosheid
spelen, is er ook hoop. Ondanks alle despair die ze ervaren, weten respondenten dat ze
sowieso doorgaan en “dat die mogelijkheid daar is.” Een respondent beschrijft de drijvende
kracht als “een bepaald verlangen voor en een verlangen naar de toekomstige ander. (…) Een
soort van een verlangen dat wij erin mogen slagen dat zij een ander leven kunnen hebben dan
wij, een ander bestaan.” Om dit te bereiken moet je ‘doen’, want je kan áltijd iets doen en je
best doen voor een betere toekomst:
Wees eerlijk, er is chaos. (…) Wees eerlijk over die chaos en dan, ga iets doen. Ga iets
doen. Wat kan je vandaag doen? Je kan de barricade op gaan maar je kan ook een
banner schilderen en je kan ook een petitie schrijven en je kan ook je afval scheiden.
Dus je kan iets doen, zeggen dat je niets kan doen, dat is onzin. De vraag is: wat zou je
willen doen? Maar je kan altijd iets doen en ik ga dat niet zeggen voor jou. Maar kijk
in je hart en ga dat dan ook doen. Vandaag iets, morgen iets.
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6 Ervaringen van verantwoordelijkheid in zorgethiek
In dit hoofdstuk wordt een dialoog gevoerd tussen het theoretisch kader over
verantwoordelijkheid en de bevindingen van het empirisch onderzoek ter beantwoording van
de derde deelvraag: “Hoe kan inzicht in de geleefde ervaring van de relatie met de
toekomstige ander bijdragen aan het doordenken van verantwoordelijkheid in de relatie met
de toekomstige ander binnen zorgethiek?”
Ten eerste wordt een kort overzicht gegeven van de bevindingen van de ervaring van de
relatie met de toekomstige ander. Vervolgens wordt verkend hoe het inzicht in deze ervaring
licht kan laten schijnen op (zorgethische) theorieën over verantwoordelijkheid voor de
toekomstige ander. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een kernachtige conclusie van en
reflectie op de derde deelvraag.

6.1 De ervaring van de relatie met de toekomstige ander
Uit de bevindingen komt naar voren dat de ervaring van klimaatactivisten van de relatie met
de toekomstige ander hoofdzakelijk wordt gekenmerkt door ambivalente gevoelens van
verantwoordelijkheid en machteloosheid waarin de ervaring van tijd en verbinding met de
toekomstige ander centraal staan. Verantwoordelijkheid wordt gevoeld in verschillende
aspecten van de relatie, namelijk: 1) de invloed die de respondenten denken te hebben op het
leven van de toekomstige ander; 2) de verbinding die de respondenten voelen met de
toekomstige ander; 3) het zien van de universele menselijke behoeften van de toekomstige
ander; 4) de ‘echtheid’ van toekomstige mensen: zij gaan er komen; 5) het inspireren van
anderen in het handelen voor een betere toekomst; 6) het bouwen en achterlaten van een
mooie wereld vol duurzame verbindingen. Deze gevoelens van verantwoordelijkheid gaan
vaak gepaard met een strijdbaar en energiek gevoel, geven de respondenten aan.
Al deze aspecten van verantwoordelijkheid kennen een schaduwkant vol gevoelens van
machteloosheid. Vaak gaat de machteloosheid over het leven in een ‘dubbele realiteit’:
enerzijds willen de respondenten zich vastbijten in het strijden voor een betere toekomst,
anderzijds zitten ze gevangen in het ‘nu’ en kunnen ze niet buiten hun eigen werkelijkheid
stappen. Ze zoeken naar “een ideaalpunt van toewijding en ook ruimte voor jezelf nemen.”
Vaak gaat de ervaring gepaard met verdriet en woede, soms voelbaar als een beklemmend
gevoel op de borst of in de keel. Machteloosheid wordt gevoeld in de volgende aspecten door
de respondenten: 1) het gevoel geen invloed te hebben op het leven van de toekomstige ander;
2) het lijden van de toekomstige ander dat onvermijdelijk lijkt; 3) het idee dat weinig
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invloedrijke actoren, zoals de politiek en grote vervuilende bedrijven, zich bekommeren om
het klimaat en de toekomstige ander; 4) de eigen beperkte mogelijkheden om zich in te zetten
voor de toekomstige ander omdat hun ‘rekeningen betaald moeten worden.’

6.2 Verantwoordelijkheid en de toekomstige ander in zorgethiek
Zoals uitgebreid beschreven in het theoretisch kader kunnen er vier zorgethische paradigma’s
worden onderscheiden op het gebied van verantwoordelijkheid (Nistelrooij & Visse, 2018).
Verantwoordelijkheid zoals deze in de ervaring van de relatie met de toekomstige ander
voorkomt, is vanuit al deze paradigma’s te bezien. Per paradigma wordt in de eerste subparagraaf beschreven hoe deze gekoppeld kan worden aan de ervaring van de relatie met de
toekomstige ander. Vervolgens wordt uiteengezet welke verdiepende inzichten het onderzoek
kan bieden voor het doordenken van een zorgethische visie op verantwoordelijkheid in de
relatie met de toekomstige ander.

6.2.1 Vier paradigma’s
Het eerste paradigma dat Van Nistelrooij en Visse (2018) beschrijven, vertrekt vanuit de
invalshoek dat verantwoordelijkheid iets is dat mensen vrij kunnen accepteren. In de ervaring
van de relatie met de toekomstige ander komt dit terug in de mogelijkheid om oogkleppen op
te zetten om ‘gewoon’ te kunnen leven in het nu. Ook maakt de ervaring zichtbaar dat veel
mensen zich, in tegenstelling tot de klimaatactivisten, ook niet lijken te willen inzetten tegen
de klimaatcrisis en voor de toekomstige ander. Toch dekt dit paradigma niet de volledige
lading van de ervaring van de respondenten. Op het moment dat ze de problemen van de
klimaatcrisis voor de toekomstige ander eenmaal zien, lukt het de respondenten bijna niet om
deze problemen nog te negeren. In zekere mate overkomt de verantwoordelijkheid voor de
toekomstige ander de respondenten ook (zie paradigma 4). Vaak weten de respondenten niet
precies te benoemen waarom ze zich verantwoordelijk voelen voor de toekomstige ander,
maar worden ze overvallen door de verbeelding van het morele appel van de ander.
In het tweede paradigma wordt verantwoordelijkheid bezien als een morele verplichting in
situaties waarin een morele actor de mogelijkheid heeft om hulp te bieden. Daarbij heeft niet
alleen het zorgende individu morele verplichtingen, maar ook degenen die hulp krijgen en de
maatschappij als geheel. Het denken in dit paradigma is terug te zien in de ervaring van de
respondenten wanneer ze spreken over de invloed die ze denken te hebben op het leven van
de toekomstige ander. Hierbij gaat het niet alleen om hun eigen invloed, maar vooral ook over
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de invloed van de maatschappij als geheel; omdat we het probleem ‘zien’ en in staat zijn om
hulp te bieden, zouden we dat moeten doen. Drie aspecten van dit paradigma zijn echter niet
toepasbaar op verantwoordelijkheid voor de toekomstige ander. Ten eerste zijn er actoren die
de problemen van de toekomstige ander niet ‘zien’ omdat ze niet geloven in de gevaren van
klimaatverandering. Daarmee is het lastig om deze mensen te zien als actoren die hulp kunnen
bieden aan de zorgbehoevende toekomstige ander die zij niet als zodanig erkennen. De vraag
kan hierbij gesteld worden wanneer wetenschappelijk bewijs voor de gevaren van de
klimaatcrisis geloofwaardig genoeg wordt om ook voor de mensen die geen aandacht hebben
voor de gevaren van klimaatverandering te kunnen spreken van een morele verplichting voor
de zorg voor de toekomstige ander. Ten tweede kan de huidige mens niet volledig openstaan
voor de zorgbehoefte van de toekomstige ander. De huidige mens zit gevangen in het heden
en kan enkel op basis van eigen kennis en ervaringen in de verbeelding onderzoeken wat de
behoeften van de toekomstige ander zouden kunnen zijn. Het derde lastige aspect van dit
paradigma is ten slotte de morele verplichting in de zorgrelatie van degenen die hulp krijgen,
in dit geval de toekomstige ander. Het is namelijk nog niet mogelijk voor toekomstige
anderen om te voldoen aan deze morele verplichting omdat deze nog niet bestaat als
‘zorgontvanger’. Ze voldoen niet aan het gelijkheidsprincipe van het paradigma dat stelt dat
iedereen ‘iemand’ is geworden door de (moederlijke) zorg van een ander. Een manier waarop
de toekomstige ander deze morele verplichting wellicht toch aan zou kunnen gaan wordt
besproken in de volgende paragraaf.
Het derde paradigma dat Van Nistelrooij en Visse (2018) beschrijven beziet
verantwoordelijkheid als iets dat ontstaat in de wisselwerking tussen sociale praktijken en de
eigen participatie. Het heeft aandacht voor de context waarin verantwoordelijkheden ontstaan
en stelt dat morele verwachtingen niet vaststaand en vrij van context zijn, maar veranderlijk
en verweven met tijd en plaats, identiteiten en de aard en kwaliteit van relaties. Deze visie op
verantwoordelijkheid is sterk terug te zien in de ervaring van de relatie met de toekomstige
ander. Enerzijds maakt dit paradigma ruimte voor de machteloosheid die de respondenten
ervaren omdat het stelt dat verantwoordelijkheid in wisselwerking tussen sociale praktijken
ontstaat. De ervaring van de respondenten is dat zij zelf (te) weinig macht hebben om verschil
te kunnen maken. De verantwoordelijkheid moet met meer mensen en vooral ook door
andere, machtigere mensen worden gedragen om verandering te bewerkstelligen. Anderzijds
is er in het paradigma ook aandacht voor het ‘ontstaan’ van de morele verantwoordelijkheid
die de respondenten dragen voor de toekomstige ander door de ontwikkeling in de tijd en de
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toename in het bewustzijn over de gevolgen van klimaatverandering die hiermee gepaard
gaat. Dit betekent dat er in de huidige tijd en met de huidige beschikbare wetenschappelijke
kennis over klimaatverandering, misschien gesproken kan worden van een steeds groter
wordende verantwoordelijkheid voor het zorgen voor de toekomstige ander. Onbekend blijft
in het huidige onderzoek echter hoe de identiteiten (gekarakteriseerd door gender, klasse of
etniciteit) van klimaatactivisten samenhangen met cultureel bepaalde verwachtingen van de
verantwoordelijkheden die zij dragen voor de zorg voor de toekomstige ander.
Het vierde en laatste paradigma dat Van Nistelrooij en Visse (2018) beschrijven vertrekt
vanuit het idee dat verantwoordelijkheid iets is dat niet in eerste instantie bij de morele actor
ligt, maar ontstaat in een situatie waarbij de morele actor ten eerste passief ontvanger is van
een teken of signaal dat een beroep op hem of haar doet. Dit paradigma is bij uitstek
toepasbaar op de verantwoordelijkheid voor de toekomstige ander. Zoals hierboven
beschreven, verschijnt de toekomstige ander met de groeiende klimaatproblematiek steeds
meer in ons blikveld en ontstaat daarmee een verantwoordelijkheid. Het is echter de vraag in
hoeverre de toekomstige ander daadwerkelijk ‘verschijnt’ in het blikveld van de respondenten
omdat de toekomstige ander nog niet ‘is’. De toekomstige ander is een potentie tot leven,
maar is op dit moment nog geen tastbaar fenomeen. Omdat de relatie met de toekomstige
ander daarmee plaatsvindt in de verbeelding, kan de toekomstige ander op ieder moment
verschijnen als fenomeen dat een moreel appel doet op de huidige mens. Toch spreken alle
respondenten ook over de mogelijkheid om af en toe niet aan de toekomstige ander te denken
bij het maken van keuzes vanwege hun eigen, huidige realiteit waarin zij moeten handelen om
bijvoorbeeld 'rekeningen te betalen'. De respondenten zetten zich niet altijd en volledig in
voor de verantwoordelijkheid die zij voelen voor het leven van de toekomstige ander.
Daarmee lijkt er in bepaalde mate ook een rol toe te schrijven aan het ‘willen’ zien van deze
potentiële ander en het al dan niet vrij accepteren van de verantwoordelijkheid voor het
bestaan van deze ander (paradigma 1). Dit ‘willen’ moet echter voornamelijk begrepen
worden als de ruimte die iemand heeft om te zorgen voor een ander omdat er in diens
basisbehoeften is voorzien.

6.2.2 Inzichten voor het doordenken van verantwoordelijkheid
De vier paradigma’s zoals opgesteld door Van Nistelrooij en Visse (2018) zijn behulpzaam
voor het begrijpen van verantwoordelijkheid in de relatie met de toekomstige ander.
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Verantwoordelijkheid voor de toekomstige ander blijkt op een aantal vlakken echter van een
andere aard te zijn dan hoe verantwoordelijkheid vaak naar voren komt in meer concrete
zorgrelaties.
De ervaring van klimaatactivisten van de relatie met de toekomstige ander biedt vier
verdiepende inzichten over verantwoordelijkheid:
1. Verantwoordelijkheidspraktijken kunnen plaatsvinden in de verbeelding van mensen
en in de wisselwerking tussen verschillende tijdsperioden;
2. Er is onderscheid te maken tussen het hebben, voelen en nemen van
verantwoordelijkheid;
3. Verantwoordelijkheid krijgt waarde in de collectieve erkenning ervan en hangt samen
met macht;
4. Verantwoordelijkheid roept de vraag op naar de verhouding tussen zorg voor het zelf
en de ander.
Verantwoordelijkheidspraktijken in de verbeelding
Het eerste inzicht dat de ervaring biedt is dat praktijken van verantwoordelijkheid naast
concrete praktijken, ook praktijken kunnen betreffen die plaatsvinden in de verbeelding van
mensen en in de wisselwerking tussen verschillende tijdsperioden. Het idee van Noddings
(1984) dat er geen relevante vormen van zorg kunnen bestaan tussen huidige en toekomstige
generaties omdat de zorg niet kan worden beantwoord, kan worden betwist door de notie van
‘intergenerationele relationele interdependentie’ die Randall (2019) beschrijft. Hoewel de
toekomstige ander in de huidige tijd geen respons kan geven op de zorg die ze ontvangt, is de
huidige mens afhankelijk van toekomstige generaties voor het waarderen van haar leven. Ook
in de ervaring komt dit naar voren en wordt het zorgen voor de toekomstige ander gezien als
bepalend voor de zin van het leven. Door het leven als zinvol en de wereld als mooi te
beschouwen, zijn er dingen die behouden kunnen worden en hebben dingen waarde.
Bovendien kunnen toekomstige anderen de verantwoordelijkheid om te reageren op de zorg
wellicht aangaan door waardering te hebben voor de wereld waarin ze leven en wat hun
voorouders hebben gedaan om die wereld voor hen mogelijk te maken. Deze waardering zou
bijvoorbeeld kunnen bestaan uit het dragen van zorg voor de levende natuur en het
continueren van de zorgende systemen in de wereld. Dit sluit aan bij het idee van Groves
(2014) dat we een wereld moeten behouden waarin mensen de mogelijkheid hebben om zorg
te dragen voor onze hechtingsobjecten (waar vaak eerdere generaties ook voor hebben

54

gezorgd) zodat ze in stand worden gehouden. Zo ontstaat een heen en weer gaande beweging
waarin mensen zorg dragen voor de wereld vanuit verantwoordelijkheid en waardering voor
zowel hun voorouders als hun nageslacht.
Deze mogelijkheid voor reciprociteit neemt echter niet weg dat de toekomstige ander in de
relatie met de huidige mens niet in het heden kan reageren op de zorg. In de ervaring van de
respondenten lijkt het ontbreken van de reciprociteit in de relatie in het heden vervangen te
worden door verbeelding, verbinding en medemenselijkheid. Differentiatie kan hierbij
gemaakt worden tussen het eigen nageslacht als toekomstige ander en een willekeurige
‘vreemde’ toekomstige ander. De biologische verbinding met het eigen nageslacht maakt dat
deze ander dichterbij en persoonlijker voelt dan de abstracte ‘vreemde’ toekomstige ander.
Daarbij kunnen gevoelens van verantwoordelijkheid toenemen vanwege de keuze die mensen
hebben gemaakt voor het krijgen van kinderen; het nageslacht kan niet kiezen om te bestaan,
maar moet handelen in de wereld die voorgegeven is.
Zoals Hamington (2004) echter spreekt over de caring imagination, zo geven de respondenten
aan dat ook de ‘vreemde’ toekomstige ander helemaal niet abstract hoeft te zijn. Naast een
mogelijke biologische verbinding, is het namelijk iemand die mens gaat zijn en in wie we ons
goed kunnen verplaatsen door al onze eigen ervaringen van mens-zijn. Op basis van deze
ervaringen kunnen we inschatten wat de behoeften van de toekomstige ander zijn.
Gezamenlijke ervaringen zoals zingen of samen eten kunnen volgens respondenten hierbij een
shortcut vormen voor het contact maken met het universele en om je verbonden met anderen
te voelen. Vanuit deze verbinding ervaren de respondenten het lijden van de toekomstige
ander en voelen ze voor de ander wat Pulcini (2016) empathische angst noemt. Bovendien
dragen de respondenten de gevende houding waar Pulcini (2016) voor pleit; ze erkennen dat
we als mens betrokken zijn bij een cyclus van wederkerigheid en zetten zich met gevoelens
van solidariteit en bezorgdheid actief in voor de toekomstige ander. Voor het doordenken van
verantwoordelijkheid voor de toekomstige ander in zorgethiek laat dit zien dat gezamenlijke
ervaringen een belangrijke rol kunnen spelen in het ervaren van verbinding met anderen. In
deze gezamenlijke ervaringen kunnen we contact maken met de menselijkheid van onszelf en
de ander en ervaren dat we bijdragen aan een groter geheel. Vanuit deze verbinding, onze
caring imagination en een empathisch bewustzijn kunnen we openstaan voor de verbeelding
van de behoeften van de toekomstige ander.
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Verantwoordelijkheid hebben, voelen en nemen
Het tweede inzicht dat voortkomt uit de ervaring van de relatie met de toekomstige ander is
dat er onderscheid kan worden gemaakt tussen het hebben, voelen en nemen van
verantwoordelijkheid. De ervaring van de respondenten lijkt erop te wijzen dat er bij
verantwoordelijkheid een verschil kan zijn tussen de verantwoordelijkheid die mensen voelen
(waarvoor het criterium het gevoel is), en een ‘feitelijke’ verantwoordelijkheid die je vast
kunt stellen na reflectie (waarvoor het criterium een morele theorie is zoals zorgethiek). Dit
kan in lijn worden gebracht met psychologische opvattingen van (on)gezonde vormen van het
ervaren van verantwoordelijkheid. Zo kan een verantwoordelijkheidsgevoel ongezond klein
zijn (denk aan asociaal gedrag of een on(der)ontwikkeld geweten) of juist ongezond groot
zoals bij het Messias-complex (wanneer iemand de wereld wil redden).
Vanuit zorgethisch perspectief kan beargumenteerd worden dat we allemaal een
verantwoordelijkheid hébben voor de toekomstige ander, maar tegelijkertijd wordt deze niet
door iedereen gevoeld. De bedreiging van de toekomstige ander in verband met
klimaatverandering is iets dat door sommige mensen niet wordt geloofd of gezien. Het hebben
van verantwoordelijkheid wordt subjectief begrepen en is afhankelijk van het
(gemeenschappelijk) bewustzijn over de gevaren van klimaatverandering voor de toekomst.
Naast een feitelijke verantwoordelijkheid die vastgesteld kan worden met een morele theorie,
krijgt verantwoordelijkheid dus ook waarde in de collectieve erkenning en waardering ervan.
Bovendien ‘krijgt’ niet iedereen in een samenleving dezelfde verantwoordelijkheden
toegewezen en hangen deze samen met identiteiten. Daarmee is de vraag te stellen in welke
mate erkenning van een verantwoordelijkheid en een waardering voor het handelen ernaar
vanuit de maatschappij nodig zijn om in algemene zin van ‘een verantwoordelijkheid’ te
kunnen spreken. Hoewel deze vraag in deze thesis niet beantwoord wordt, blijkt uit de
ervaringen van de respondenten dat de erkenning van de verantwoordelijkheid voor de
toekomstige ander door anderen voor hen een wisselende rol speelt.
De respondenten zien de gevaren van de klimaatcrisis en het belang van hun handelen vaak
bevestigd in wetenschappelijke onderzoeken en nieuwsberichten, maar komen ook regelmatig
mensen tegen die niet geloven in de klimaatcrisis. Het strijden van de respondenten en het
potentiële lijden van de toekomstige ander worden door hen niet gezien of erkend. Hoewel
deze geluiden van ontkenning niet afdoen aan de verantwoordelijkheid die de respondenten
voelen voor de toekomstige ander, zijn ze soms wel bedrukkend voor het actief handelen naar
de gevoelde verantwoordelijkheid. Respondenten voelen zich soms machteloos en verlamd
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omdat hun zorg voor de toekomstige ander tot de tiende macht teniet wordt gedaan door grote
vervuilende bedrijven of beslissingen op politiek niveau.
Het omzetten van gevoelde verantwoordelijkheid naar actief handelen lijkt makkelijker
wanneer deze verantwoordelijkheid wordt erkend en gewaardeerd door de mensen en de
maatschappij om de respondenten heen. Hun community bij Extinction Rebellion helpt de
respondenten hierbij. Het contact met gelijkgestemden wordt als waardevol ervaren vanwege
de wederzijdse (h)erkenning van het verdriet en de rouw om hun pessimistische
toekomstbeeld. Om deze gedeelde ideeën vervolgens om te zetten in handelen voor de
toekomstige ander geeft voldoening, positieve energie en het gevoel bij te dragen aan iets
belangrijks. Deze ervaring geeft weer dat verantwoordelijkheid als een collectieve
aangelegenheid beschouwd kan worden en wordt nader toegelicht in de volgende alinea.

Verantwoordelijkheid als collectieve aangelegenheid
Het derde inzicht dat de ervaring van de relatie met de toekomstige ander kan bieden gaat
over verantwoordelijkheid als collectieve aangelegenheid. Verantwoordelijkheid is iets dat
enkel waarde krijgt in de erkenning en waardering ervan door mensen. Van Nistelrooij en
Visse (2018) schrijven dat verantwoordelijkheid volgens Walker (2007) wordt geconstrueerd
door het gezamenlijk uiten door mensen van wat zij belangrijk vinden en voorwaarden van
erkenning te reproduceren. Het zorgen voor de toekomstige ander vereist veel aandacht van
zowel het individu als het collectief en dient gezamenlijk gedragen te worden. Zo wordt in
zorgethiek gesproken over dimensies van de geleefde ervaring, zorgpraktijken en de ordening
van de samenleving. Toch ervaren de respondenten dat de verantwoordelijkheid voor de zorg
voor de toekomstige ander nog niet gezamenlijk gedragen wordt. Het voelt soms alsof ze er
alleen voor staan. Tegelijkertijd ervaren de respondenten dat ze de verantwoordelijkheid niet
alleen kunnen dragen en dat het handelen van meer invloedrijke actoren nodig is om grote
maatschappelijke verandering te bewerkstelligen.
Het voelen en nemen van verantwoordelijkheid enerzijds en de macht hebben om te kunnen
voorzien in de behoeften van de zorgvrager anderzijds, lijken niet altijd met elkaar samen te
vallen. Tegelijkertijd functioneren de respondenten als een soort pioniers in het nemen van
verantwoordelijkheid voor het leven van de toekomstige ander. Ze nemen meer zorg voor de
toekomstige ander op zich dan in de maatschappij doorgaans als verantwoordelijkheid wordt
erkend. Het gezamenlijk construeren van verantwoordelijkheid is een praktijk die altijd in
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beweging is: collectieve ideeën over verantwoordelijkheid groeien mee met samenlevingen
door de tijd. Pioniers zoals de respondenten van dit onderzoek kunnen het begin vormen van
de ontwikkeling naar een meer collectief erkende verantwoordelijkheid voor de toekomstige
ander.

Verantwoordelijkheid als verhouding tussen het zelf en de ander
Het vierde inzicht voor het doordenken van verantwoordelijkheid is dat het dragen van
verantwoordelijkheid de vraag oproept naar de verhouding tussen zorg voor het zelf in het
heden en de ander in de toekomst. Zorgen voor de toekomstige ander gaat niet over één
concrete situatie, maar is iets dat continu aanwezig is. Iedere keuze die men maakt kan
bijdragen aan het in stand houden van een duurzame wereld die op zijn beurt mogelijk weer
kan bijdragen aan het welzijn van de toekomstige ander.
De visie op verantwoordelijkheid als iets waarin de zorggever zich altruïstisch moet gedragen
van Kittay (1999), lijkt niet houdbaar voor de zorg voor de toekomstige ander. De zorg en
verantwoordelijkheid voor de toekomstige ander vormen namelijk een voortdurende situatie
waar geen einde aan kan komen; steeds verschuift het ‘nu’ en ontstaat een nieuwe toekomst.
De respondenten hebben hier moeite mee en voelen zich overspoeld door de grootsheid van
de problematiek en de zorgbehoefte van de toekomstige ander. Omdat de toekomstige ander
tegelijkertijd nooit én altijd aanwezig is (in de verbeelding) blijkt het lastig balans te vinden
tussen het zorgen voor de toekomstige ander en het eigen leven in het heden. Wanneer de
respondenten verlamd raken door de machteloosheid die ze voelen, ervaren ze dat ze niet
meer voor de toekomstige ander kunnen zorgen. Het lijkt van belang om zorg te dragen voor
het zelf en de eigen realiteit om vanuit deze basis te kunnen zorgen voor de ander.
Het vinden van balans hierin blijkt, al zij het een lastige opgave, van belang: om goed voor de
ander in de toekomst te kunnen zorgen hebben we in het hier en nu duurzame verbindingen
nodig en mensen die zich daar vol energie voor kunnen inzetten. Daarom zijn bij uitstek ook
de zorg voor het zelf en de zorgende systemen in het heden van belang wanneer men
verantwoordelijkheid wil nemen voor de zorg voor een (toekomstige) ander.
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6.3 Reflectie en conclusie
In dit hoofdstuk is uitgebreid ingegaan op de derde deelvraag: “Hoe kan inzicht in de geleefde
ervaring van de relatie met de toekomstige ander bijdragen aan het doordenken van
verantwoordelijkheid in de relatie met de toekomstige ander binnen zorgethiek?” In deze
paragraaf wordt gereflecteerd en antwoord gegeven op deze vraag.
Vertrekkend vanuit de verantwoordelijkheidsparadigma’s die Van Nistelrooij en Visse (2018)
beschrijven en de ervaring van de relatie met de toekomstige ander, blijkt dat
verantwoordelijkheid voor de toekomstige ander vanuit zorgethisch perspectief betekent dat
de huidige mens op verschillende lagen een verantwoordelijkheid heeft om zorg te dragen
voor de leefomstandigheden van de toekomstige ander. De relatie met de toekomstige ander
is, zoals Randall (2019) het beschrijft, echt genoeg. De knelpunten in zorgethisch denken als
het gaat om de relatie met de toekomstige ander worden weggenomen door een andere blik te
werpen op de verhoudingen tussen de huidige en de toekomstige mens. Het gebrek aan
reciprociteit in de relatie met de toekomstige ander wordt weggenomen door twee aspecten: 1)
de huidige mens kent een afhankelijkheid van de toekomstige ander voor het waarderen en
voortzetten van ons (samen)leven, en 2) de toekomstige ander is iemand die mens gaat zijn en
met wie de huidige mens zich kan verbinden door verbeelding, empathie en
medemenselijkheid.
Het appel dat de toekomstige ander op de huidige mens doet is in de huidige tijd
onmiskenbaar en blijft groeien. Met de toenemende wetenschappelijke kennis over
klimaatverandering, lijken de parameters juist te staan voor een breed gedragen
verantwoordelijkheid voor de toekomstige ander. Het handelen van invloedrijke actoren blijft
echter beperkt en een collectief geconstrueerde verantwoordelijkheid voor de toekomstige
ander blijkt nog nauwelijks ontwikkeld. De mens lijkt, al levend in het antropoceen, te zijn
vergeten dat zij niet kan leven zonder een aarde die in balans is. We stellen onze eigen groei
boven alle andere natuur en stellen daarmee onze eigen toekomst op onzeker. Het nieuwe
rapport van de IPCC (Harvey, 2021) is er helder over: de natuur kan hier misschien van
herstellen, maar mensen niet.
Het is tijd voor een nieuwe moraal als het om de verantwoordelijkheid voor de toekomstige
ander gaat. Vanuit zorgethisch perspectief moeten we openstaan voor de toekomstige ander
als zijnde een potentieel mens die gaat zijn en daarin gelijk is aan de huidige mens. Op basis
van verbeelding en de eigen basale menselijke behoeften kan de huidige mens inschatten wat
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de behoeften van de toekomstige ander zijn en heeft daarmee een verantwoordelijkheid om de
toekomstige ander hierin te voorzien binnen de mogelijkheden die er zijn. Hoewel
klimaatactivisten als pioniers een belangrijke rol vervullen in het zorgen voor de toekomstige
ander, is deze last onevenredig groot om door hen gedragen te kunnen worden. Invloedrijke
actoren dienen meer erkenning en handelen te geven aan de verantwoordelijkheid voor de
toekomstige ander door minder nadruk te leggen op het streven naar oneindige groei en meer
aandacht te hebben voor het menselijk en ecologisch welzijn. Alleen zo kan de sociaal
geconstrueerde verantwoordelijkheid zich uitbreiden en kan er goed gezorgd worden voor de
toekomstige ander op individueel en collectief niveau. In het hoofdstuk ‘Aanbevelingen’
wordt verder ingegaan op ideeën voor goede zorg voor de toekomstige ander in de praktijk.
Om wederkerigheid in de relatie met de toekomstige ander te waarborgen, heeft vanuit
zorgethisch perspectief bezien ook de toekomstige ander een verantwoordelijkheid jegens de
huidige mens. Deze verantwoordelijkheid omsluit het waarderen en voortzetten van wat hun
voorouders (de huidige mens) ze hebben nagelaten, zoals wij als huidige mens ook doen als
‘toekomstige ander’ van onze voorouders. Op deze manier wordt de zorg van de huidige mens
aan de toekomstige ander beantwoord en draagt de toekomstige ander zowel zorg voor diens
voorouders als diens nageslacht. Door deze heen- en weergaande beweging voort te zetten,
kunnen de transtemporele emotionele banden tussen mensen versterken en kan de mens leren
met meer waardering voor de omgeving te leven. In dit geheel dient vooral de zorg voor de
natuur op aarde ten behoeve van het tegengaan van klimaatverandering aandacht te krijgen.
Zonder deze zorg kan de mens het leven op aarde zoals we het kennen niet voortzetten en
blijft de toekomst van de mens onzeker.
Een kanttekening bij deze focus op de toekomstige ander als volwaardig mens en het belang
van de zorg voor diens behoeften kan echter geplaatst worden door stil te staan bij het kritisch
reflectieve aspect van de caring imagination. Dit kritisch reflectieve aspect zorgt voor een
gerichtheid op langetermijndenken zonder daarbij de aandacht voor huidige behoeften te
verliezen. Ondanks het belang van de aandacht voor de behoeften van de toekomstige ander,
dienen we ook aandachtig te blijven voor andere acute morele problemen die zich aandienen
en waarbij onmiddellijke actie vereist is (Hamington, 2004). Bovendien is het van belang om
in het heden te werken aan zorgende systemen in de samenleving om een mooie toekomst te
kunnen waarborgen. Het stimuleren van aandacht voor de afwezige stem van de toekomstige
ander kan daarbij ook aandacht en sensitiviteit creëren voor andere stemmen in de
samenleving die niet gehoord worden.
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7 Conclusie
In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de hoofdvraag van dit zorgethisch onderzoek
naar de ervaring van de relatie met de toekomstige ander. De hoofdvraag luidt: Wat is de
geleefde ervaring van de relatie met de toekomstige ander van leden van klimaatactiegroep
Extinction Rebellion en hoe kan inzicht in dit fenomeen bijdragen aan het doordenken van
verantwoordelijkheid in de relatie met de toekomstige ander binnen zorgethiek?
Uit de resultaten van de interviews met klimaatactivisten van Extinction Rebellion komt naar
voren dat de essentie van de geleefde ervaring van de relatie met de toekomstige ander als
volgt luidt:
“Een confrontatie met de bedreig(en)de realiteit van de toekomstige ander,
overkoepeld door een verbondenheid met al het leven in verleden, heden en toekomst.
Ambivalente gevoelens van verantwoordelijkheid en machteloosheid spelen op de
voorgrond, balancerend op de horizon van de tijd.”
Inzicht in deze ervaring heeft nieuwe inzichten geboden voor het zorgethisch denken over
verantwoordelijkheid voor de toekomstige ander. Het zorgethisch denken over dit thema
wordt voornamelijk gekarakteriseerd door de aandacht voor het ontbreken van reciprociteit in
de relatie tussen de huidige en de toekomstige mens. Daarmee kan volgens sommige
zorgethici geen relevante vorm van zorg bestaan in de relatie met de toekomstige ander
(Noddings, 1984; Held, 2006). Enkele zorgethici stellen echter dat er op basis van ervaringen
en verbeelding wel relaties kunnen worden gevormd met de toekomstige ander. Vanuit een
besef van gemeenschappelijke en door een toestand van kwetsbaarheid getekende
menselijkheid kan middels de caring imagination (Hamington, 2004) en de emotie empathie
(Pulcini, 2016) de afstand tot de verre ander in tijd worden overbrugd. Bovendien is de relatie
met de toekomstige ander ‘echt genoeg’ omdat we als huidige generatie in zekere zin
afhankelijk zijn van toekomstige generaties voor het waarderen van ons leven (Randall,
2019).
In het huidige onderzoek zijn de volgende inzichten over verantwoordelijkheid in de relatie
met de toekomstige ander naar voren gekomen:
1. Verantwoordelijkheidspraktijken kunnen plaatsvinden in de verbeelding van mensen
en in de wisselwerking tussen verschillende tijdsperioden;
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2. Er is onderscheid te maken tussen het hebben, voelen en nemen van
verantwoordelijkheid;
3. Verantwoordelijkheid krijgt waarde in de collectieve erkenning ervan en hangt samen
met macht;
4. Verantwoordelijkheid roept de vraag op naar de verhouding tussen zorg voor het zelf
en de ander.
Vertaald naar een meer praktisch zorgethisch perspectief op verantwoordelijkheid voor de
toekomstige ander, brengen deze inzichten met zich mee dat deze verantwoordelijkheid in de
huidige tijd en met de huidige beschikbare wetenschappelijke kennis over de negatieve
effecten van klimaatverandering in toenemende mate aanwezig is. De huidige mens kan zich
middels verbeelding en de eigen menselijke behoeften inleven in de toekomstige ander en
daarmee inschatten wat diens behoeften zijn. Met het zien van deze behoeften ontstaat een
verantwoordelijkheid om hier naar eigen mogelijkheid zorg voor te dragen. De zorg voor deze
verre ander lijkt momenteel echter onrechtvaardig verdeeld: klimaatactivisten voelen en
nemen meer verantwoordelijkheid voor de toekomstige ander dan meer invloedrijke en
vervuilende actoren. Om de collectief gevoelde en sociaal geconstrueerde
verantwoordelijkheid voor de toekomstige ander uit te kunnen breiden moeten invloedrijke
actoren zowel meer erkenning geven aan de verantwoordelijkheid als zelf
verantwoordelijkheid nemen voor de zorg voor de toekomstige ander.
Ten slotte kan ook de toekomstige ander verantwoordelijkheid nemen in de relatie met de
huidige mens. Ter overbrugging van het gebrek aan reciprociteit in de relatie met de
toekomstige ander in het heden, kan de toekomstige ander reageren op de zorg door
verantwoordelijkheid te dragen voor de huidige mens door het waarderen en voortzetten van
wat hun voorouders ze hebben nagelaten. Zo ontstaat een heen en weer gaande beweging
waarin mensen zorg dragen voor de wereld vanuit verantwoordelijkheid en waardering voor
zowel hun voorouders als hun nageslacht.
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8 Aanbevelingen
In de voorgaande hoofdstukken is antwoord gegeven op de deelvragen en de hoofdvraag van
het onderzoek. Omdat zorgethiek vanuit concrete praktijken probeert te denken en aandacht
heeft voor de specifieke context van situaties, worden in dit hoofdstuk enkele aanbevelingen
gedaan voor goede zorg voor de toekomstige ander in praktijken. Deze aanbevelingen zijn
geenszins volledig en moeten begrepen worden als inspirerende voorbeelden van
handelingsmogelijkheden voor goede zorg voor de toekomstige ander. Vervolgens worden in
de tweede paragraaf enkele aanbevelingen voor vervolgonderzoek gepresenteerd.

8.1 Aanbevelingen voor goede zorg in de praktijk
In deze paragraaf worden enkele aanbevelingen gedaan voor goede zorg in verschillende
soorten praktijken. Deze aanbevelingen vloeien voort uit de theorie en bevindingen van het
onderzoek en worden als volgt gecategoriseerd: 1) politiek, 2) economie, 3) educatie, en 4)
kunsten. Als algemeen speerpunt voor de aanbevelingen geldt dat het verbeelden van de
toekomstige ander in de praktijk vergemakkelijkt wordt wanneer wordt uitgegaan van een
toekomstige ander waarmee een band wordt gevoeld. Dit kan een biologische verbinding zijn,
maar ook een verbinding in nationaliteit, levensbeschouwing, geaardheid et cetera.

8.1.1 Politiek
Op politiek niveau biedt Krznaric (2020) een interessant alternatief voor een meer zorgende
samenleving voor zowel de huidige als de toekomstige mens. Hij pleit voor een diepe
democratie die gekenmerkt wordt door de volgende aspecten: 1) belangen van jongeren
zonder stemrecht worden behartigd door politieke instituties, 2) er worden burgerraden
gevormd, 3) er bestaan juridische mechanismes om de rechten en het welzijn van toekomstige
generaties veilig te stellen, en 4) er vindt radicale decentralisatie plaats waarbij de macht bij
steden komt te liggen.
Om de aanbevelingen echter meer te richten op de huidige stand van politieke praktijken, kan
begonnen worden de toekomst meer mee te laten wegen in het maken van beslissingen. Zoals
eerder beschreven, worden toekomstige belangen door veel overheden momenteel in beleid zo
weinig meegewogen dat de toekomstige ander theoretisch binnen zeventien jaar tot ‘slaaf van
het heden’ is gemaakt (Krznaric, 2020). Een eerste aanbeveling is daarom het hanteren van
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een lagere disconteringsvoet4 zodat de toekomstige ander gelijkwaardiger wordt behandeld in
politieke beslissingen. Om meer inzicht te creëren in de belangen en behoeften van
toekomstige generaties is het van belang hun stem te laten vertegenwoordigen door huidige
mensen. Hiervoor kunnen bijvoorbeeld speciale toekomstraden worden aangesteld om na te
denken over de belangen van de toekomstige mens alsook jongerenraden worden gevormd.
Jongeren staan dichter bij de belangen van de toekomst omdat zij simpelweg nog een langer
leven voor zich hebben dan ouderen. Er zijn verschillende constructies te bedenken om de
stem van de toekomstige ander te betrekken bij het maken van beleid. Het belangrijkste blijft
echter het denken hierover vanuit menselijke behoeften en de complexiteiten hiervan in plaats
van het meewegen van belangen als een kleine, in cijfers uitgedrukte factor.

8.1.2 Economie
Om een comfortabel leven op aarde voor de toekomstige mens mogelijk te maken, dient de
mondiale economie in de behoeften van de mens te voorzien binnen de fysiologische grenzen
van het mondiale ecosysteem (Krznaric, 2020). Het neoliberale denken focust op oneindige
economische groei als drijvende kracht voor menselijke vooruitgang. Dit is echter geen
duurzame economie. In een duurzame economie moeten we als mens natuurlijke hulpbronnen
niet sneller gebruiken dan de natuur ze kan regenereren en niet sneller afval produceren dan
de natuur het kan opnemen (Krznaric, 2020, p. 209). Eén van de bekendste alternatieve
economische modellen presenteert Kate Raworth (2017a) met de Donuteconomie. Zoals kort
aangestipt in het theoretisch kader is de Donuteconomie een model met een binnen- en een
buitenring (een weergave van het model is opgenomen in Bijlage 1). De buitenring vormt het
ecologisch plafond van negen planetaire grenzen en de binnenring is het sociaal fundament
dat staat voor de grenzen van het basaal menselijk welzijn. Welvaart en vooruitgang worden
in dit model gemeten aan de hand van de realisatie van het sociaal fundament, zonder dat de
ecologische plafonds worden overschreden (Raworth, 2017a). Als wij willen dat onze soort
blijft voortbestaan, moeten we eerst voor de levende wereld om ons heen zorgen zodat deze
op haar beurt voor onze afstammelingen kan zorgen (Krznaric, 2020). Aangezien de middelen
niet oneindig zijn betekent deze zorg voor de levende wereld om ons heen en de toekomstige

4

Discontering wordt door beleidsmakers gebruikt om de kosten en baten van langetermijninvesteringen af te
wegen (Krznaric, 2020).
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ander dat de huidige mens (in het globale Westen) met beperkingen te maken krijgt en minder
zal moeten consumeren.
Om dit op kleine schaal in de praktijk te kunnen brengen kan het regeneratief denken
inspiratie bieden. Het denken richt zich op processen die zelf hun hulpbronnen kunnen
vernieuwen en herstellen, waardoor ze steeds sterker en veerkrachtiger worden (Krznaric,
2020). In ons dagelijks leven kunnen we daarmee beginnen door bijvoorbeeld de schillen van
de groente en het fruit dat we eten te composteren, op deze compost kunnen nieuwe planten
groeien die op zijn beurt weer worden geschild en opgegeten. Ook met oude spullen kunnen
we dit doen. Een oude stoel kun je bijvoorbeeld nieuw leven geven door hem te repareren en
een nieuwe kleur te geven, of je kunt de oude materialen gebruiken om iets nieuws te maken.
Er zijn nog talloze andere voorbeelden te noemen van producten die we kunnen gebruiken
voor deze 'circulaire economie'. De grootste boodschap in dit verhaal is echter om de spullen
en processen om je heen eens van dichtbij te bekijken en met een creatieve blik te zoeken naar
manieren om hier op een meer duurzame manier mee om te gaan. Op deze manier leren we
anders kijken naar en denken over producten, en wie weet vind je opeens een nieuwe hobby.

8.1.3 Educatie
Om de kennis en het maatschappelijk bewustzijn over de toekomstige ander en diens belangen
te vergroten, is educatie nodig. Deze educatie kan verschillende vormen aannemen:
1. Op middelbare scholen kan, bijvoorbeeld in vakken als maatschappijleer en filosofie,
aandacht komen voor het reflecteren op de toekomst. Hierin kan de verbeelding worden
gestimuleerd met verschillende werkvormen om zo te kunnen verbinden met de behoeften
van de toekomstige ander. Twee voorbeelden hiervan zijn ten eerste het terug- en
vooruitkijken van 50.000 jaar in de tijd en de aantallen mensen die in die tijd hebben
geleefd en zullen leven. Er zullen vele malen meer mensen leven in de komende 50.000
jaar dan er tot nu toe geleefd hebben5 (Krznaric, 2020). Ten tweede kan er worden
stilgestaan bij de zichtbaarheid van het leven van vorige generaties in onze huidige wereld
en hoe wij als huidige generatie zichtbaar kunnen en willen blijven voor toekomstige
generaties in de wereld. Zo ontstaat een besef van de wederzijdse afhankelijkheid die
mensen van elkaar kennen door de tijd.
5

Krznaric (2020) baseert deze stelling op de schatting van de Verenigde Naties dat het gemiddelde
geboortecijfer per jaar in de eenentwintigste eeuw bij 135 miljoen stabiliseert.
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2. In allerlei studies kunnen reflectievakken worden opgenomen over de toekomst van het
werkveld. Zo kan bij een geneeskundestudie worden nagedacht over de hele toekomst van
mensen waar nog voor gezorgd zal gaan worden en hoe dit meegenomen kan worden in de
ontwikkelingen van de huidige zorg voor mensen.
3. Onafhankelijke workshops organiseren waarin wordt verbonden met de toekomstige ander.
Zo zijn er al verschillende werkvormen ontwikkeld voor het stimuleren van het bewustzijn
van diepe tijd en diepe ecologie. Zo hebben Macy & Brown (1998) verschillende rituelen
ontwikkeld om, vaak middels verhalen, verbinding te maken met eerdere en toekomstige
generaties. Enkele voorbeelden zijn het schrijven van een brief uit de toekomst, een
rollenspel van iemand in het heden en iemand uit de toekomst en een ritueel van
historische verhalen vertellen alsof je in de toekomst leeft als historicus. Door in deze
rituelen de stem van de toekomstige ander te uiten, kan ook de responsiviteit in de relatie
met de toekomstige ander worden ervaren. Hoewel dit niet de ‘echte’ stem van de
toekomstige ander is, kan het uiten en horen van deze concrete stem de huidige mens laten
ervaren wat het zorgen voor de toekomstige ander betekent en de ervaring van
verantwoordelijkheid stimuleren.

8.1.4 Kunsten
De kunsten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de verbinding met de toekomstige
ander. De toekomstige ander als fenomeen dat 'vreemd' en 'buiten-wereldlijk' is heeft een
middel nodig om deze vreemdheid te overbruggen. Kunst kan helpen om de wereld vanuit het
perspectief van de ander te ervaren en bruggen te bouwen naar het ‘vreemde’. Het vertelt een
verhaal en kan op prikkelende of aansprekende wijze bijdragen aan de zichtbaarheid van een
verhaal. Het ingewikkelde met de zichtbaarheid van het verhaal van de toekomstige ander is
echter dat deze nog niet bestaat en in zekere zin ook nog niet zichtbaar kan worden gemaakt.
De toekomst zit vol onzekerheden en we kunnen enkel voorstellingen maken van wat er gaat
komen. Geloofwaardigheid is daarom lastig te bereiken als het om de voorstelling van het
leven van de toekomstige ander gaat. Nu hoeft kunst niet geloofwaardig te zijn, maar wanneer
het doel is om aan te zetten tot maatschappelijke verandering, kan geloofwaardigheid de
impact ervan vergroten. Ten behoeve van het zorgen voor de toekomstige ander zou kunst
zich kunnen richten op het vinden van balans tussen het stimuleren van de verbeelding en
geloofwaardigheid. Een samenwerking tussen wetenschap over klimaat en intergenerationele
problematiek, en kunst zou hiervoor bijvoorbeeld geschikt kunnen zijn. Hiermee ontstaat een
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vorm van kunst die geloofwaardig is en de verbeelding kan stimuleren. Als voorbeeld kunnen
de rituelen die in voorgaande paragraaf worden beschreven als theaterstuk worden opgevoerd
om de stem van de toekomstige ander te laten horen en de vreemdheid van deze ander voor de
toeschouwer weg te nemen.
Buiten dit idee kan iedere kunstvorm dienen als stimulatie van de verbeelding van de
toekomst. Zo kunnen ook de regeneratieve processen zoals besproken in de sub-paragraaf
over economie worden opgevat als vormen van kunst die ons meer bewust maken van de
waarde van producten en hun levensduur. Oude en versleten producten kunnen tot
kunstobjecten worden gemaakt en ons herinneren aan de wereld die onze voorouders ons
hebben nagelaten. De herinnering aan de waarde en levensduur van dingen kan ons
vervolgens stimuleren om goede zorg te dragen voor onze hechtingsobjecten, zoals Groves
(2014) deze beschrijft, en een toekomst mogelijk te maken waarin de mensen die op aarde
wonen zorg kunnen dragen voor de objecten waar eerdere generaties voor gezorgd hebben.

8.2 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek
In deze paragraaf worden enkele aanbevelingen gedaan voor verdieping en verbreding van de
zorgethische inzichten die in het huidige onderzoek naar voren zijn gekomen.
1. Ten eerste is het van belang om theoretisch meer inzicht te verwerven in de betekenis van
verantwoordelijkheid in een samenleving en in hoeverre de erkenning ervan en een
waardering voor het handelen ernaar nodig is om in algemene zin van een
‘verantwoordelijkheid’ te kunnen spreken. Hoe verhouden de normatieve theorieën zich tot
de vorming van verantwoordelijkheid in een samenleving? Hierbij dient aandacht te zijn
voor de verschillen tussen verantwoordelijkheid voelen en nemen enerzijds en het hebben
van verantwoordelijkheid anderzijds.
2. Voor een zorgethische uiteenrafeling van verantwoordelijkheid voor de toekomstige ander
zou het relevant kunnen zijn om te onderzoeken hoe de identiteiten van klimaatactivisten
samenhangen en –vallen met cultureel bepaalde verwachtingen van de
verantwoordelijkheden die zij dragen voor het zorgen voor de toekomstige ander. Op die
manier kan meer inzicht ontstaan in de manier waarop de specifieke verantwoordelijkheid
voor de toekomstige ander is gebonden aan bepaalde identiteiten en hoe dit zich
manifesteert.
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3. Het huidige onderzoek heeft tot nieuwe inzichten over een achtergestelde groep in onze
maatschappij geleid. Het luisteren naar de toekomstige ander als achtergestelde groep biedt
inzichten en creëert sensibiliteit voor het zien van en zorgen voor andere achtergestelde
menselijke en niet-menselijke groepen. Naast de verre ander in tijd en ruimte, kan er ook
gedacht worden over de verre ander in psychisch, cultureel en sociaal opzicht. Deze verre
ander kan dichtbij zijn in zowel ruimte als tijd, maar staat door een andere positie op de
assen van de intersectionaliteit toch buiten het eigen blikveld. Het lijkt erop dat de verre
ander niet enkel om tijd en plaats kan gaan, maar ook over een gedeelde (belevings)wereld.
Hoe wordt de relatie tot deze anderen ervaren die in wezen dichtbij zijn, maar misschien
toch ver weg voelen?
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9 Beperkingen van het onderzoek
Omdat de beperkingen van het onderzoek veelal met mijn eigen kundigheid en achtergrond
als onderzoeker te maken hebben, wordt dit hoofdstuk, in tegenstelling tot alle andere
hoofdstukken van deze thesis, geschreven in de ik-vorm. Het hoofdstuk bestaat uit twee
onderdelen: beperkingen rondom het interviewen en beperkingen rondom contextualiteit.
Hierbij moet genoteerd worden dat de inhoud van dit hoofdstuk niet volledig zal zijn: in de
fijne kunst van het onderzoeken zijn oneindig veel leermogelijkheden.

9.1 Interviews
Ten eerste lijkt het dat de onderzoekseenheid van acht respondenten van Extinction Rebellion
vrij klein was vanwege de grote verscheidenheid aan ervaringen van de relatie met de
toekomstige ander die naar voren is gekomen. Met een grotere onderzoekseenheid zou er
meer aandacht kunnen zijn voor nuances in de essentie van de geleefde ervaring van het
fenomeen waar de gelijkenissen nu meer in grote lijnen zichtbaar zijn geworden. De keuze
voor een onderzoekseenheid van acht respondenten in dit onderzoek is op praktische
overwegingen in tijd en omvang van het onderzoek gebaseerd en zou idealiter in
vervolgonderzoek uitgebreid worden.
Een tweede beperking tijdens het interviewen was dat ik soms de theorie en de vraagstelling
niet volledig naar de achtergrond heb kunnen verplaatsten. Na het lezen van alle literatuur
vond ik het, ondanks het beoefenen van bridling, soms lastig om mijn blik volledig open te
houden tijdens het interviewen. Voornamelijk de begrippen ‘verantwoordelijkheid’ en
‘wederzijdse afhankelijkheid’ bleven spelen in mijn achterhoofd en zorgden ervoor dat ik
enigszins op zoek was naar ervaringen en woorden van de respondenten waar deze begrippen
bij aansloten. Toch was ik me hier tijdens de interviews goed bewust van en heb ik mijzelf
steeds actief bevraagd en ingezet om mijn blik weer te openen. De vragen die ik heb gesteld
zijn daardoor niet sturend geweest.
Hierbij aansluitend blijft het een feit dat ik als onderzoeker met een bepaalde bril naar de
werkelijkheid kijk. Tijdens dit onderzoek werd dit mij steeds opnieuw duidelijk. Een
uitgebreide reflectie op mijn eigen status en rol en positie als onderzoeker is opgenomen in
Bijlage 5.
Tijdens de interviews waren er enkele respondenten waarmee het niet lukte om tot een
concrete ervaring te komen waarin de toekomstige ander een rol speelde. Hoewel ik hier van
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tevoren wel aandacht aan had besteed, was dit in de eerste paar interviews niet het geval en
raakte de mogelijkheid voor mij op de achtergrond. Het vergde in de interviews veel van mijn
creativiteit en de kwaliteit van de vragen om toch tot een rijke beschrijving van de ervaring
van de relatie met de toekomstige ander te komen. Dit heb ik tijdens deze interviews gedaan
door het actief bevragen van de respondenten over wat ze ervaren als ze zich de toekomstige
ander inbeelden en deze gevoelens en emoties vervolgens samen te onderzoeken. Na dit
inhoudelijke gesprek over de relatie met de toekomstige ander heb ik met de respondenten
gereflecteerd op de gevoelens en sensaties die ze tijdens dit gesprek hadden en welke
lichamelijke sensaties er optraden.
Daarnaast vond de geleefde ervaring die één respondent beschreef plaats tussen ons eerste
contact over een interview en het daadwerkelijke interview zelf. De respondent vertelde aan
het denken te zijn gezet door mijn thesisonderwerp. Het lijkt daarmee onwaarschijnlijk dat
deze respondent deze ervaring had gehad zonder de kennisname van het onderwerp van mijn
thesis. De alledaagsheid van deze ervaring van de respondent kan daarom in twijfel worden
getrokken. Toch twijfel ik niet over de kwaliteit van de ervaring: het was het een erg rijk
beschreven ervaring vol van emotie en inzichten.
Een verbeterpunt voor mijn rol als onderzoeker in interviews is het nemen van leiding in het
gesprek. Dit is nog een punt dat nadere reflectie verdient omdat ik het lastig vond met de
fenomenologische invalshoek om veel sturing te geven. Tegelijkertijd lijkt het niet
problematisch dat dit af en toe zorgde voor ongemak. Ik heb de respondenten veel ruimte
gegeven om uit te praten en ze niet onderbroken tijdens het spreken. Hierdoor vielen soms
stiltes: dit is voor sommige respondenten misschien onwennig, maar gaat niet ten koste van de
kwaliteit van het interview. Bovendien lukte het goed de respondenten gerust te stellen
wanneer ze onzeker waren over de kwaliteit van wat ze vertelden voor de inhoud van mijn
thesis. Een volgende keer kan ik de introductie van mijn onderzoek steviger neerzetten om zo
twijfel van de respondenten over mijn verwachtingen te voorkomen.

9.2 Contextualiteit
Een eerste beperking in het onderzoek voor wat betreft contextualiteit is dat er geen aandacht
is geweest voor de identiteiten (gekarakteriseerd door gender, klasse of etniciteit) van de
respondenten en hoe deze samenhangen met cultureel bepaalde verwachtingen op het gebied
van verantwoordelijkheid voor de toekomstige ander. Bovendien zijn enkel Nederlandse,
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veelal Randstedelingen geïnterviewd. Het interviewen van een meer diverse groep leden van
Extinction Rebellion had mogelijk andere resultaten kunnen opleveren.
Ten tweede wordt door de focus op één achtergestelde groep, namelijk de toekomstige mens,
te leggen, voorbijgegaan aan veel andere achtergestelde menselijke en niet-menselijke
groepen in de wereld wiens stem ook niet worden gehoord in beleid en politiek. Dit blijf ik als
onderzoeker een lastige balans vinden; door de aandacht op één groep achtergestelde
stemmen te leggen, stel ik anderen achter. De omvang van het onderzoek is echter zodanig
klein dat ik niet volledig aandacht kan hebben voor andere achtergestelde groepen in de
samenleving. Desondanks kan het vestigen van aandacht op één gemarginaliseerde groep een
bewustzijn van importantie creëren voor het vestigen van aandacht op gemarginaliseerde
groepen in de samenleving, het vertegenwoordigen van diens stem en het mogelijk maken van
goede zorg voor deze groepen. Het luisteren naar dat wat niet gehoord wordt, kan kortom
sensibiliteit creëren voor andere stemmen die niet gehoord worden.
Een andere beperking van het onderzoek is dat er weinig aandacht is geweest voor nuance als
het gaat om ‘de politiek’ en ‘grote vervuilende bedrijven’. Het betreffen enorm complexe
begrippen en vraagstukken en de manier van spreken hierover blijft in deze thesis
oppervlakkig. Hoewel deze oppervlakkige manier van spreken hierover aansluit bij de
terminologie die de respondenten hiervoor gebruikten, had ik tijdens de interviews meer
aandacht kunnen hebben voor het uiteenrafelen van de betekenis van ‘de politiek’ en ‘grote
vervuilende bedrijven’ voor de respondenten om zo genuanceerder te kunnen spreken over
deze thema’s.
Ten slotte is het van belang om de coronacrisis te benoemen als beperking van het onderzoek.
Enkele interviews zijn middels beeldbelgesprekken afgenomen vanwege de geldende
maatregelen en de voorkeuren van de respondenten. Tijdens deze gesprekken zijn er
regelmatig technologische storingen geweest of moeilijkheden in het verstaan van elkaar. De
vertraging die soms in het beeld en geluid aanwezig was, bemoeilijkte een sensitieve omgang
met spreken en stilte. Bovendien heeft het uitblijven van de fysieke ontmoeting tussen
interviewer en respondent mogelijk negatieve invloed gehad op het opbouwen van rapport.
Hierdoor zijn wellicht enkele waardevolle inzichten uitgebleven.
Ook heeft de coronacrisis emotionele impact op mij als onderzoeker gehad. Behorend tot de
risicogroep voor COVID-19, heb ik mij in periodes angstig en gespannen gevoeld. Dit slokte
een deel van mijn aandacht op en maakte dat ik mij niet altijd optimaal kon concentreren op
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het onderzoek. Door meer tijd te nemen voor het onderzoek en te aanvaarden dat mijn
aandacht soms ergens anders lag, is de kwaliteit van het onderzoek gewaarborgd.
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Bijlage 1: De Donuteconomie
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Bijlage 2: Interview guide
De geboorte van de gedachte
1. Welkom
•

Onderwerp, tijd, opname, vragen, consent

•

Iets vertellen over jezelf?

•

Sinds wanneer bij XR en waarom?

•

Vragen aan mij? Kunnen we beginnen?

2. De toekomstige ander
•

Hoe speelt (de gedachte aan) de toekomstige ander een rol in je leven?

•

Zoeken naar een ervaring van de relatie met de toekomstige ander

3. De ervaring
•

Proberen te verplaatsen in de ervaring en mij meenemen in die ervaring?

•

Vertel zo gedetailleerd mogelijk met speciale aandacht voor gevoelens en
emoties. Het gaat niet zozeer om gedachten, tenzij daadwerkelijk onderdeel
van de ervaring. Spreek in de tegenwoordige tijd, dus alsof je in het moment
bent. Tip: fijn om misschien je ogen te sluiten als je je daar goed bij voelt.
Neem even de tijd.

•

Wat doet het met je en wat gebeurt er met je?

4. Verdieping en verduidelijking van context
•

Verdiepende vragen over gevoelens, gedachten, gewaarwordingen, invloeden,
nuanceringen, aanrakingen, geuren, smaak, koude- of warmtegevoelens,
lichamelijke sensaties, veranderingen van de atmosfeer.

5. Vragen en dankwoord
•

Bedanken

•

Benaderen voor ophelderende vragen nadien?

•

Transcript lezen om te kunnen corrigeren? Uiteindelijke scriptie lezen?

•

Emailadres indien respondent de scriptie wil ontvangen.
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Bijlage 3: Toestemmingsverklaring
Onderzoek: Een zorgethisch onderzoek naar de geleefde ervaring van de relatie met de
toekomstige ander van klimaatactivisten.
Ik verklaar hierbij op voor mij duidelijke wijze (schriftelijk en mondeling) te zijn ingelicht
over de aard en methode van het onderzoek. Mijn vragen over het onderzoek zijn naar
tevredenheid beantwoord. Ik stem geheel vrijwillig in met deelname aan dit onderzoek,
waaronder de audio-opname van het interview met een voice-recorder. Mijn gegevens mogen
anoniem verwerkt worden in het onderzoek en ik begrijp dat mijn persoonlijke gegevens
enkel door betrokken onderzoekers kunnen worden ingezien Ik behoud daarbij het recht deze
instemming weer in te trekken zonder dat ik daarvoor een reden hoef op te geven en besef dat
ik op elk moment mag stoppen met mijn deelname. Als ik tijdens of na het onderzoek verdere
informatie wens te krijgen kan ik me wenden tot Robin Copier.

Datum: …………………………………………………………….

Naam respondent: …………………………………………………

Handtekening: ……………………………………………………..

Als onderzoeker verklaar ik hierbij dat ik de respondent volledige informatie heb verstrekt
over het onderzoek. Ik verklaar mij bereid nog opkomende vragen over het onderzoek naar
vermogen te beantwoorden.

Datum: ………………………………………………………………

Naam onderzoeker: ………………………………………………….

Handtekening: ……………………………………………………….
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Bijlage 4: Logboek fragment

“Zeiknat kwam ik aan bij mijn (…) interview. Goede leer voor de volgende keer: iets beter
verdiepen in de weersomstandigheden. Hoewel ik niet het gevoel had dat het een probleem
was voor mijn respondent, voelde ik me er zelf niet zo fijn bij om doorweekt aan te komen. Ik
heb ook iets te hard moeten fietsen om op tijd te komen. Goede leer voor de volgende keer,
punt twee. Doordat ik zo doorweekt was had ik het af en toe best koud tijdens het interview,
dat was vervelend omdat het iets van mijn aandacht opslokte die ik daardoor niet kon besteden
aan de woorden van de respondent. Inhoudelijk ben ik eigenlijk wel tevreden over het
interview. Ik kon mijn ‘rol’ van onderzoeker goed aannemen en buiten het interview om ook
goed schakelen. Ik heb gemerkt dat mijn aanwijzingen voor het beschrijven van de ervaring
bij deze persoon goed werkten en dat we goed de diepte in hebben kunnen gaan wat betreft de
ervaring. Wat ik volgens mij goed heb gedaan is het laten uitpraten van de respondent en
stiltes niet te snel vullen met nieuwe vragen. Dat was grappig om te merken, want de
respondent leek daar bijna wat onwennig door. Deze keek mij dan vragend aan of begon een
beetje te mompelen, maar ik geloof niet dat dat vervelend voor de respondent was of
onvruchtbaar voor het interview. Wat ik wel erg lastig vond was het loskoppelen van de
specifieke ervaring van deze persoon met de toekomstige ander uit het grotere geheel van de
actie waar deze persoon op dat moment aan meedeed. Volgens mij vond deze persoon dat zelf
ook erg lastig om van elkaar te scheiden. Ik twijfel ook of dat nodig is om van elkaar te
scheiden, maar het is dan wel zeker dat hetgeen dat gezegd wordt specifiek over de ervaring
met de toekomstige ander gaat. Ik denk dat ik hier op dit moment nog niet te veel over na ga
denken of ga veranderen aan mijn interviews en dat ik ga kijken hoe het bij het volgende
interview zal gaan. Goede tip nog van deze respondent: misschien even de ogen laten sluiten
bij het teruggaan naar de ervaring.”
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Bijlage 5: Reflectie op positie en rol van onderzoeker
Vanuit veel interesse en een gevoel van noodzaak kwam ik bij het onderwerp voor deze
scriptie terecht. Dit gebeurde niet zomaar en er gaat een heel verleden van mij als onderzoeker
aan vooraf. Omdat ik veel belangstelling heb voor klimaatactivisme en vanuit mijn eigen
positie in de samenleving naar klimaatproblematiek kijk en handel, is een reflectie hierop op
zijn plaats.
Al in mijn zevende jaar op deze aarde vond ik het tijd om geen vlees meer te eten, in eerste
instantie vooral omdat ik het zielig vond voor de dieren en langzaam groeide dat naar een
groter besef van de invloed van de vleesindustrie op het klimaat. Ik maak me al jaren zorgen
om klimaatverandering en het matige ingrijpen van de wereld hierop en probeer vaak
duurzame keuzes te maken in het kopen van voedsel en andere producten, mijn watergebruik
en andere zaken. Dit alles kan ik doen omdat ik ben opgegroeid in Nederland, in een veilige
omgeving en met voldoende middelen om ons met gemak te voorzien in ons
levensonderhoud. Al mijn hele leven ligt de wereld aan mijn voeten en zijn mijn
keuzemogelijkheden oneindig. Ik heb weinig zorgen over het voorzien in mijn basisbehoeften
en heb daarom de ruimte om me druk te maken over en in te zetten voor iets als het klimaat.
Ik besef me dat dat niet voor iedereen is weggelegd en dat het voorzien in de eigen
basisbehoeften altijd voor het zorgen voor de aarde zal komen. Ik geloof daarom dat niet
iedereen dezelfde last kan en hoeft te dragen als het gaat om het zorgen voor het klimaat,
maar dat deze zorg naar eigen mogelijkheid wordt ingevuld. Daarnaast zijn er nog zoveel
meer acute problemen op aarde die ook aandacht behoeven en waar de zorg en inzet van
mensen voor nodig is.
Door mijn positie en ideeën voorafgaand aan de interviews kort op papier te zetten, ben ik me
hier bewust van geweest gedurende het onderzoek en heb ik mijn eigen ideeën actief proberen
los te laten. Wat daarbij vooral heeft geholpen is om met een ‘leeg hoofd’ de interviews in te
gaan en me helemaal te focussen op het onderzoeken van de geleefde ervaring van de
respondenten. Hierin nam ik een begeleidende en tegelijkertijd volgende rol aan om optimaal
te kunnen focussen op het verhaal van de respondenten. Omdat ik voorafgaand aan dit
onderzoek al meermaals ervaring heb opgedaan met kwalitatief interviewen, lukte het goed
om te reflecteren op de verschillende interviews en waar nodig nog aanpassingen te doen in
volgende interviews.
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Mijn eigen positie en rol als onderzoeker hebben in enige mate invloed gehad op het
analyseren van de data. Ik ben volledig overtuigd van de gevaren van klimaatverandering en
heb met die uitgangspositie geschreven over de ervaringen van de respondenten. De
respondenten spraken namelijk veel over de negatieve gevolgen van klimaatverandering,
dingen die ik als waarheid heb beschouwd in het schrijven van deze thesis. Anderzijds zijn er
ook zogenaamde ‘klimaatontkenners’ die met een heel andere blik kijken naar de gevolgen
van klimaatverandering. Als een ‘klimaatontkenner’ deze thesis had geschreven was er
ongetwijfeld een andere nadruk geweest in de resultaten en analyse. Toch vind ik dit niet
problematisch: de meest vooraanstaande klimaatwetenschappers, zoals het IPCC, zijn
duidelijk over de negatieve gevolgen van klimaatverandering. Daarmee kan ik op deze
informatie rusten als uitgangspunt voor deze thesis.
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