
VERBEELDING AAN DE MACHT!
(VIJFTIG JAAR LATER)



EEN ‘FILOSOFISCHE SALON’

• ‘ecologisch zijn’?
gesprek I

• ‘donut-economie’?
gesprek II

• ‘agonistische politiek’?
gesprek III















HET ZELF

PETER SLOTERDIJK
laten we co-immunisme mogelijk 
maken, door onszelf anders op te 
vatten, door anders in-de-wereld te 
zijn, door ons leven te veranderen

THICH NHAT HANH
laten we oefenen om aandachtig te 
zijn en ons anders te verhouden tot 
moeder aarde, laten we ons leven 
leiden vanuit een besef van ver-
bondenheid met al wat is



TIMOTHY MORTON

Timothy Morton (1968) is hoog-
leraar Engelse literatuur aan Rice 
University in Houston. Hij wordt 
wel de ‘profeet-filosoof van het 
Antropoceen’ genoemd. Morton  
publiceerde (onder meer) Ecology 
without nature (2007), Ecological 
thought (2010) en Dark Ecology 
(2016).
Hij is ook de schrijver van het 
zojuist verschenen boek Ecologisch 
wezen.



• Morton onderscheidt verschil-
lende stijlen van ecologisch zijn:
- de immersieve stijl

jij bevindt je sowieso ondergedompeld
in een omgeving 

- de authentieke stijl
het belangrijkste is dat je echt eco-
logisch bent

- de religieuze stijl
wij zijn slecht want verantwoorde-
lijk voor de ecologisch verwoesting

- de efficiënte stijl
je hecht waarde aan een soepel
functionerende biosfeer die is toege-
sneden op de menselijke existentie,
zonder al te veel schade te berokke-
nen aan andere levensvormen



‘VERMISCHTE BEMERKUNGEN ’

• we leven in een tijd van massale uitroeiing ten 
gevolge van wereldwijde temperatuurstijging

• niet zeepaarden maar menselijke wezens (zoals 
ik) zijn verantwoordelijk voor wereldwijde 
opwarming

• individuen zijn echter in geen enkel opzicht 
schuldig aan de wereldwijde opwarming

• het aanpakken van wereldwijde opwarming en 
van massale uitroeiing kan alleen gebeuren op 
een massale, collectieve schaal

• wat nodig is om de wereldwijde opwarming te 
stoppen, is het herstructureren of destructureren 
van de ‘agrilogistiek’



• agrilogistiek:
de logistiek van de overheersende wijze van 
landbouw, zoals die is begonnen in Mesopo-
tamië en in andere delen van de wereld (Afrika, 
Azië, Noord- en Zuid-Amerika) rond 10.000 v.Chr.
een verborgen logica die te maken heeft met 
overleven: de neolithische mensen dienden een 
(milde) wereldwijde opwarming te doorstaan; 
daarom streken ze neer in gevestigde gemeen-
schappen die uitgroeiden tot steden, waardoor 
ze graan konden opslaan en plannen maken voor 
de toekomst

• de landbouw had voor zijn voortbestaan indus-
triële processen nodig; vandaar fossiele brand-
stoffen, vandaar wereldwijde opwarming en 
vandaar massale uitroeiing



• wij zijn al ecologisch

• het meest fundamentele ecologische feit: alle 
levensvormen zijn met elkaar verbonden

• ecologisch denken vereist 
- een overgang tot een meer bewuste manier
van omgaan met niet-menselijke wezens

- afstemming, d.w.z. een levende, dynamische
verhouding tot een ander wezen 

- een ander soort van verschil – de slak is als 
een ver familielid

- uitgebreide zorg en gastvrijheid voor vreem-
delingen

• ecologisch handelen houdt in dat je minder 
schade aanricht



blz. 240/241:

“Je bent een volkomen lichamelijk 
wezen, dat nooit gescheiden heeft 
geleefd van andere biologische 
wezens (…).
(…)
Ergens zingt een vogel en wolken 
trekken boven je hoofd voorbij. Je 
houdt op met het lezen van dit 
boekt en kijkt om je heen. Je hoeft 
niet ecologisch te worden. Je bent
het al.”



GESPREK I

Ben je het met Morton eens 
dat jij (als individu) niet 
schuldig bent aan de 
klimaatverandering?

Een Nederlandse samen-
leving zonder landbouw / 
veeteelt – gaat dat lukken, 
denk je?



KATE RAWORTH

Kate Raworth werkte als senior 
researcher voor Oxfam en was 
een van de samenstellers  van 
het Human Development Report 
van de VN, ze doceert aan het 
Environmental Change Institute 
van Oxford University en is 
verbonden aan het Cambridge 
Institute for Sustainability 
Leadership.

Zij is de schrijfster van Donut-
economie. In zeven stappen 
naar een economie voor de 21ste

eeuw [2017].



• zeven manieren om anders te 
denken
(1) verander de doelstelling
(2) kijk naar het grote plaatje
(3) stimuleer de menselijke

natuur
(4) snap de systemen
(5) richt je op herverdeling
(6) creëer om te regenereren
(7) wees agnost als het om 

groei gaat

• van het bbp naar de donut

• van een autonome markt naar 
een ingebedde economie

• van homo economicus naar de 
mensheid als gemeenschap, als 
zaaiers/maaiers, als acrobaten 







het sociale fundament
(twaalf dimensies)

• voedsel

• gezondheid

• onderwijs

• huisvesting

• water en sanitaire voor-
zieningen

• (toegang tot) energie

• netwerken

• inkomen en werk

• sekse-gelijkheid

• sociale rechtvaardigheid

• politieke inspraak

• vrede en veiligheid

het ecologisch plafond
(negen planetaire grenzen)

• klimaatverandering

• verzuring van de oceanen

• chemische vervuiling

• stikstof- en fosforver-
zadiging

• zoetwateronttrekking

• grondconversie

• vermindering van de 
biodiversiteit

• luchtvervuiling

• aantasting ozonlaag



MARTHA NUSSBAUM
‘CAPABILITIES APPROACH’

• leven

• lichamelijke gezondheid

• lichamelijke onschendbaarheid

• zintuiglijke waarneming, verbeel-
dingskracht en denken

• gevoelens

• praktische rede

• sociale banden / (a) met en voor 
anderen en (b) gelijkwaardigheid

• andere soorten

• spel

• vormgeving van eigen omgeving /     
(a) politiek en (b) materieel







het neo-liberale verhaal het ‘donut’ verhaal

• de markt, die efficiënt is 
en dus ruim baan moet 
krijgen

• het bedrijfsleven, dat 
innovatief is en dus de 
leiding moet hebben

• de financiële markten, die 
onfeilbaar zijn en dus ver-
trouwd moeten worden

• de handel, die win-win 
situaties oplevert en dus 
eist dat de grenzen open 
zijn

• de staat, die incompetent 
is en zich dus nergens mee 
moet bemoeien

• de markt, die machtig is en 
die dus op een verstandige 
wijze ingebed moet worden

• het bedrijfsleven, dat inno-
vatief is en dus een doel 
moet hebben

• de financiële markten, die 
dienstbaar zijn en dus de 
maatschappij moeten dienen

• de handel, die tweesnijdend
is en dus eerlijk moet 
worden

• de staat, die essentieel is en 
dus rekenschap moet afleg-
gen



het neo-liberale verhaal het ‘donut’ verhaal

• het huishouden, dat iets van 
het gezin is en dus het beste 
kan worden overgelaten aan 
vrouwen

• het gemeenschapsbezit, dat 
een tragedie is en dus het 
beste verkocht kan worden

• de maatschappij, die niet 
bestaan en dus genegeerd kan 
worden

• de aarde, die onuitputtelijk is 
zodat je je kunt pakken wat je 
wilt

• macht, die irrelevant is en 
waar we het dus beter niet 
over kunnen hebben

• het huishouden, dat de kern 
vormt en dus gewaardeerd 
moet worden

• het gemeenschapsbezit, dat 
creatief is en waarvan het 
potentieel dus gebruikt moet 
worden

• de maatschappij, die funda-
menteel is en wier connecties 
dus gekoesterd moeten wor-
den

• de aarde, die levenwekkend is 
en wier grenzen dus gerespec-
teerd moeten worden

• macht, die alomtegenwoordig 
en waarvan het misbruik dus 
moet worden voorkomen



• van egoïsme naar sociale 
wederkerigheid

• van vaste voorkeuren 
naar vloeiende waarden

• van isolement naar onder-
linge afhankelijkheid

• van rekenen naar inschat-
ten

• van de natuur beheersend 
naar in het web van het 
leven ingebed



blz. 277:
“De donut van de sociale en planetaire 
grenzen is een eenvoudige visualisatie 
van de twee voorwaarden – sociaal en 
ecologisch – die ten grondslag liggen 
aan het collectieve menselijke welzijn. 
Het sociale fundament vormt de 
binnengrens van de donut, en zet de 
basisbehoeften uiteen waar iedereen 
in voldoende mate over zou moeten 
beschikken. Het ecologisch plafond 
vormt de buitengrens van de donut, 
waarboven de druk die de mensheid 
uitoefent op de levensschenkende 
systemen van de aarde gevaarlijk 
hoog wordt. Tussen deze twee gren-
zen bevindt zich de veilige en sociaal 
rechtvaardige ruimte waarin de mens-
heid kan gedijen.”



GESPREK II

Denk jij dat Raworths voor-
stel voor een nieuwe, andere 
economie, die het streven naar 
een rechtvaardige samen-
leving verbindt met aandacht 
voor moeder aarde, kans van 
slagen heeft?
Zo ja, hoe dan?



CHANTAL MOUFFE

Chantal Mouffe [1943] is een 
Belgische filosofe werkzaam aan 
de University of Westminister. 
In haar werk pleit zij voor een 
radicale democratie in de vorm 
van een agonistisch pluralisme.
Zij schreef (onder meer) Over 
het politieke [2005].



In haar boek 

• maakt Mouffe een onderscheid 
tussen de politiek en het politieke

• levert zij kritiek op de hegemonie 
van het liberalisme in het poli-
tieke denken

• stelt ze voor affecten een rol te 
laten spelen bij de constructie 
van politieke identiteiten 

• pleit zij ervoor de antagonistische 
dimensie van de politiek te 
erkennen / herstellen



HET ONDERSCHEID TUSSEN 
DE POLITIEK EN HET POLITIEKE

• ‘de politiek’:
het geheel van praktijken waardoor een orde 
wordt gecreëerd die de menselijke conditie 
organiseert in een context van een door het 
politieke bepaalde conflictualiteit
[= het ontische niveau]

• ‘het politieke’:
de dimensie van antagonisme die constitutief 
is voor de menselijke samenlevingen
[= een ontologische dimensie]



KRITIEK OP HET LIBERALISME

• er is in het politieke denken sprake van een 
hegemonie van het liberalisme dat het antago-
nistische karakter van het politieke ontkent

• het liberale denken wordt gekenmerkt door 
individualisme en rationalisme

• het liberalisme heeft zich gepositioneerd tussen 
economie en ethiek en kent twee hoofdpara-
digma’s:
- het ‘aggregatieve’ model (Rawls) dat het accent
legt op het rationeel calculeren van belangen 

- het ‘deliberatieve’ model (Habermas) dat het

accent legt op het scheppen van een rationele 

morele consensus



DE AFFECTIEVE DIMENSIE
VAN DE POLITIEK

• de hedendaagse democratische politieke 
theorie is – in de vorm van het aggregatieve 
model) respectievelijk het deliberatieve 
model  – niet in staat de rol van de ‘harts-
tochten’ te erkennen als één van de meest 
drijvende krachten op politiek terrein

• ‘hartstochten’: de verschillende affectieve 
krachten die aan de oorsprong staan van de 
collectieve vormen van identificatie



• bij het uitbrengen van een stem speelt de 
affectieve dimensie een belangrijke rol

• politisering kan niet bestaan zonder het 
beeld op te roepen van een wereld van 
conflicten, met tegengestelde kampen 
waarmee mensen zich kunnen identificeren 
en die de politieke mobilisering van harts-
tochten binnen het spectrum van het 
democratische proces toelaat



HET AGONISME

• strijd (agon) hoort de politiek te kenmerken

• agonisme hoort het uitgangspunt zijn, ofwel: 
een wij/zij-relatie waarin de conflicterende 
partijen de legitimiteit van hun opponenten 
erkennen

• zij zijn onze tegenstanders, geen vijanden

• hoewel we met elkaar in conflict zijn, zien wij 
elkaar als behorend tot dezelfde politieke 
gemeenschap, als deelhebbend aan een 
gemeenschappelijke symbolische ruimte 
waarbinnen het conflict plaatsvindt

• democratische, pluralistische politiek hoort 
een antagonistisch karakter te hebben



GESPREK III

Ben jij het met Mouffe eens 
dat (1) strijd (agon) de 
politiek hoort te kenmerken 
en (2) politiek een affectieve 
dimensie heeft die het ago-
nistische karakter ‘voedt’?
Of vind je haar voorstel niet 
zonder gevaar?



VERBEELDING AAN DE MACHT!
(VIJFTIG JAAR LATER)



VERBEELDING AAN DE MACHT!

• opnieuw: 
denkbeelden die een radicale 
verandering van het zelf en de 
maatschappij mogelijk maken

• nu:
een oproep anders ecologisch 
te zijn, een andere economie 
te eisen en anders politiek te 
bedrijven!



VAN PAMPUS / NAJAAR 2018


