
ANDERS DENKEN OVER DE NATUUR



• ‘Natuur’ – in vogelvlucht
[Herakleitos – Augustinus -
Descartes / Spinoza – Heidegger]

• Timothy Morton:
Ecologisch wezen!

----------------

• Bruno Latour:
Aardbewoners!

• Gesprek



‘NATUUR’ – IN VOGELVLUCHT



HERAKLEITOS VAN EFHEZE

• een van de zgn. Ionische natuurfilosofen of pre-
socratische denkers

• ‘archeologische’ fase in het denken in de Oudheid

• op zoek naar de arche : grond, begin, grondbeginsel, 
bron

• een niet-(poly)theïstische verklaring voor al wat er 
gaande is in het ‘al’ (kosmos)

• al wat is: in wording, ‘alles stroomt’ (panta rhei)

• al wat is: maakt deel uit van het ‘al’, ‘al is één’

• het denken (Oost / West) heeft, in het begin, een 
proces- en relationeel ontologisch uitgangspunt 



TWEE SPREUKEN

8
Het onderling strijdige overeenstemmend … uit wat 
elkaar tegenstreeft de mooiste eenstemmigheid

30 en 31
Deze ordening, dezelfde voor alle wezens, is niet 
gemaakt door iemand van de goden of van de mensen, 
maar zij was er altijd, is er en zal er zijn, een eeuwig 
levend vuur dat volgens zijn maten ontbrandt en dooft



AUGUSTINUS VAN HIPPO

• bisschop van Hippo, theoloog, filosoof

• de belangrijkste kerkvader van het Westen

• (poging om te te tonen:) geloofswaarheden zijn 
redelijk van aard

• ‘de Heer is de Schepper [bron] van de schepping 
[al wat is]’ – (mono)theïstische verklaring

• (een variant) van antropocentrisch denken / ‘dier-
vijandigheid’ in de Westerse filosofie



Onder de levende wezens worden degenen die 
kunnen waarnemen boven degenen gesteld die 
dat niet kunnen: men stelt bijvoorbeeld de 
dieren boven de bomen. Onder de met waar-
nemingsvermogen begaafde wezens worden de 
met verstand begaafde weer gesteld boven die 
welke geen verstand hebben, de mensen bij 
voorbeeld boven de dieren. 

Dat is wat de orde der natuur voorschrijft; zo is 
de mens door God geschapen. ‘Hij moet heersen’, 
zegt Hij immers, ‘over de vissen van de zee, over 
de vogels van de hemel en over al de kruipende 
dieren die over de aarde kruipen’. 

Aan die mens, door Hem als redelijk wezen naar 
zijn beeld geschapen, wilde Hij geen heer-
schappij geven over andere dan niet-redelijke 
wezens: de mens moest niet heersen over de 
mens, maar de mens moest het wel over de 
dieren. 





RENÉ DESCARTES

• grondlegger van de moderne westerse filosofie

• de denker die christelijke geloofswaarheden tracht 
te combineren met de moderne natuurweten-
schappelijke verklaring van fysische processen

• verantwoordelijk voor de uitvinding van de geest 
als ‘spiegel van de natuur’, het begin van het 
subject-object denken, de egologische opvatting 
van het zelf en de ‘mind-body problem’ 

• de bewegingen van alle lichamen – met uitzonde-
ring van de mens (die een lichaam heeft maar 
‘geest’ is) – zijn natuurwetmatig bepaald



• de Heer (die alleen ‘geest’ is) heeft het ‘Boek van de 
Natuur’ geschreven [= bron] die door de natuurweten-
schappelijke benadering (‘manier van lezen’) nu door 
ons kan worden gelezen

• door de werkzaamheid van de ‘geest’ zijn wij in staat 
een rationele constructie respectievelijk een helder en 
welonderscheiding voorstelling van de werkelijkheid [al 
wat is] te maken

• de natuur [al wat is] is een reeks objecten

• tevens: voortzetting van antropocentrisch denken / 
‘diervijandigheid’ in de Westerse filosofie



SPINOZA

• de grootste Nederlandse filosoof

• een niet-theïstische beschrijving van ‘al wat 
is’

• de natuur als een ‘autopoietisch proces’: het 
schept zichzelf

• de mens maakt deel uit van de natuur

• en:
de oplossing van het ‘mind-body problem’



ETHICA

‘Al wat is’, natuur of God (Deus sive natura)

Deel 1

Stelling I. 15
Al wat is, is in God en niets is zonder God bestaanbaar 
noch denkbaar.

Stelling I. 25
(…)
Toegift
De bijzondere dingen zijn niets anders dan openbaringen 
van Gods attributen, of wel bestaanswijzen in welke 
Gods attributen op een vaste en bepaalde wijze worden 
uitgedrukt. 



Stelling I. 29
(…)
Opmerking
Alvorens ik verder ga, wil ik hier uiteen zetten of liever in herinne-
ring brengen wat wij moeten verstaan onder de ‘naturende natuur’ 
en de ‘genatuurde natuur’ (natura naturans). Want uit het voor-
gaande is het, dunkt mij, toch wel duidelijk geworden, dat wij 
onder ‘naturende natuur’ moeten verstaan datgene wat op zichzelf 
bestaat en uit zichzelf kan worden begrepen, ofwel zodanige 
attributen van de substantie, wel een eeuwig en oneindig wezen 
uitdrukken, dat wil zeggen (…). Onder ‘genatuurde natuur’(natura 
naturata) daarentegen versta ik al wat uit de noodwendigheid van 
Gods aard of van enig attribuut van God voortvloeit, dat wil zeggen 
alle bestaanswijzen van de attributen van God voor zover zij 
worden beschouwd als dingen, die in God bestaan en zonder God 
noch bestaanbaar noch denkbaar zijn.



MARTIN HEIDEGGER

• “de grootste filosoof van de 20ste eeuw” (volgens 
Emmanuel Levinas, Hannah Arendt, Jacques 
Derrida, e.v.a.)

• een heroriëntatie van het Westerse denken, n.l.
een poging om ‘zijn’ niet langer in substantie-
maar in proces-ontologische termen te denken 
en het ‘zelf’ niet meer egologisch maar relatio-
neel-ontologisch op te vatten

• laten we onszelf verstaan (opvatten/ontwerpen) 
opvatten als ‘erzijn’ (Dasein), als in-de wereld-
zijn, als medezijn, als in verbindingen zijn, als in 
wording zijn



IN-DE WERELD-ZIJN

• ‘wereld’:
[contra het subject-object denken:]
de alledaagse ervaringswereld waarin we voorafgaand aan elke 
reflectie al verkeren, waarin we leven, wonen en werken
het onderscheid:
- voorhandenzijn: al dat wat gewoon aanwezig is – de bomen, de

beken en de beesten
- terhanden zijn: al dat waar we (als erzijn) gewoon zijn gebruik

van te maken – ‘tuig’ (werktuig, voertuig, vaartuig, enz.)

• ‘dat wat gewoon aanwezig is’:
de betrekkingen met de bomen, beken en beesten – maar ook: de 
lucht, het water, de aarde – bezorgen ons ons bestaan (zij zorgen 
ervoor, maken het mogelijk dat wij kunnen bestaan)
tonen wij ons ooit bezorgd om hun bestaan?
= ecologisch denken!



‘NATUUR’ – IN VOGELVLUCHT
SYNOPSIS

• Herakleitos
al wat is, in wording, één

• Augustinus
door de Heer geschapen schepping

• Descartes
object(en) voor natuurwetenschappelijk 
onderzoek

• Spinoza
een zichzelf scheppend proces

• Martin Heidegger
dat wat ons ons bestaan bezorgt, om wiens 
bestaan wij ons bezorgd zouden moeten tonen 



ECOLOGISCH DENKEN 
(TIMOTHY MORTON)



• I. Ecologisch wezen
massaal uitsterven / vermindering van biodiversi-
teit - verandering van de ‘agrilogistiek’ - anders 
omgaan met dieren

• II. Ecologisch denken
there is no such “thing” as nature



• 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

• de mens heeft het Antropoceen tot stand gebracht 
door bepaalde vormen van landbouw te bedenken



• agrilogistiek:
de logistiek van de overheersende wijze van landbouw, zoals 
die is begonnen in Mesopotamië 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 
gemeenschappen die uitgroeiden tot steden, waardoor ze graan 
konden opslaan en plannen maken voor de toekomst

• de landbouw had voor zijn voortbestaan industriële processen 
nodig; vandaar fossiele brandstoffen, vandaar wereldwijde 
opwarming en vandaar massale uitroeiing

• wat nodig is om de wereldwijde opwarming te stoppen, is de 
de(con)structie van de ‘agri-logistiek’



• het meest fundamenteel ecologische feit is dat 
alle levensvormen met elkaar verbonden zijn

• wij zijn (altijd / al) ecologische wezens

• ecologisch denken en doen verlangt:
- een overgang tot een meer bewuste manier
van omgaan met niet-menselijke levende 
wezens

- afstemming, d.w.z. een levende, dynamische
verhouding tot andere wezens

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

- uitgebreide zorg en gastvrijheid voor ‘vreemde-
lingen

• ecologisch handelen houdt ‘gewoon’ in dat je 
anderen minder schade berokkent





• the very idea of “nature” which so many hold dear will
have to wither away in an “ecological” state of human 
society

• the point is to go against the grain of dominant, 
normative ideas about nature, but to do so in the
name of sentient beings suffering under catastrophic
environmental conditions

• “nature” occupies at least three places in symbolic
language
first, it is a mere placeholder for a host of other
concepts
second, it has the force of law, a norm against which
deviation is measured
third, it is a Pandora’s box, nature as fantasy

• nature wavers in between the divine and the material
[ecological writing is fascinated with the idea of 
something that exists in between polarized terms
such as God and matter]



• nature in itself flickers between things – it is both/and or neither/nor, 
this flickering affects how we write about it
nature is … animals, trees, the weather … the bioregion, the eco-
system
it is both the set and the contents of the set, it is the world and the
entities in that world

• it appears like a ghost at the never-arriving end of an infinite series: 
crabs, waves, lightning, rabbits, silicon … Nature
of all things, nature should be natural, but we cannot point to it

• nature becomes supernatural … or nature dissolves and we are left with
sheer matter

• we discover how nature always slips out of reach in the very act of 
grasping it

• thus, I claim that there is no such “thing” as nature, if by nature we 
mean some thing that is single, independent and lasting



SYNOPSIS

• there is no such “thing” as nature

• laten we beseffen dat alle levensvormen met 
elkaar verbonden zijn

• laten we vanuit het besef van co-existentie 
met niet-mensen ons bestaan vormgeven

• laten we de wereldwijde opwarming stoppen 
door de ‘agrilogistiek’ te deconstrueren



ECOLOGISCH DENKEN 
(BRUNO LATOUR)



• een Frans socioloog en filosoof (1947)

• een van de grondleggers van de actor-netwerk-
theorie

• tevens bekend geworden door zijn voorstel voor 
een ‘parlement van de dingen’ waarin ook (de 
belangen van) niet-menselijke wezens vertegen-
woordigd worden

• in zijn recente werk besteedt Latour vooral aan-
dacht aan de ecologische crisis en de kwestie van 
wereldwijde opwarming en massale uitroeiing



ACTOR-NETWERK

• Bruno Latour stelt voor de mens op te vatten als één 
actant te midden van vele andere actanten

• het begrip actant (handelende) wordt gebruikt voor 
‘alles wat iets teweegbrengt in een stand van zaken’

• binnen een actor-netwerk hebben actanten geen 
onafhankelijk maar een relationeel bestaan

• een actor-netwerk is een assembage van actanten

• wanneer we spreken van een ‘actor’, moeten we ook 
onze aandacht verschuiven naar het netwerk van 
betrekkingen / gehechtheden dat het laat handelen 

• de identiteit van een ‘actor’ wordt bepaald door het 
netwerk van verbindingen

• actanten kunnen zowel menselijk als niet-menselijk 
zijn



HET PARLEMENT VAN DE DINGEN

• de ecologische crisis noodzaakt ons tot een herbezin-
ning op de politiek

• om duurzaam te worden, moeten we ophouden modern 
te zijn – ‘modern’: de opvatting dat natuur en samen-
leving van elkaar gescheiden / te onderscheiden zijn 

• de politiek hoort zich niet langer alleen maar te bekom-
meren om het wel en wee van mensen maar ook de 
situatie van de ‘dingen’, i.e. de niet-menselijke zijnden, 
tot zaken van zorg maakt te maken

• het parlement van de dingen verleent ook de dingen, 
d.w.z. de niet-menselijke actanten, het privilege van 
vertegenwoordiging, van het democratisch debat en van 
het recht 

• het wordt tijd handelingsvermogen toe te kennen aan 
alle levensvormen in een uitgebreide democratie

• we geven zo een alternatief voor het woord ecologie, te 
weten: politiek van levende actoren



WAAR KUNNEN WE LANDEN?
POLITIEKE ORIËNTATIE IN HET NIEUWE KLIMAATREGIME

• de explosieve toename van ongelijkheden en 
de ontkenning van klimaatverandering zijn 
een en hetzelfde verschijnsel 

• de klassieke structuur van de moderniteit, 
opgespannen tussen de twee polen van het 
lokale en het globale wordt door de opkomst 
van een derde pool, het aardse, doorbroken

• het gaat erom de aandacht af te leiden van 
de ‘natuur’ en weer op het Aardse te richten



HET AARDSE

• onder het Aardse moeten we 
voortaan verstaan het gemeen-
schappelijke handelen van de 
agentia die worden gekend door 
de wetenschappen van de 
‘kritieke Zone’

• dit Aardse schetst letterlijk een 
andere wereld, die evenzeer 
verschilt van de ‘natuur’ als van 
wat vroeger ‘de mensenmaat-
schappij’ of de ‘samenleving’ 
heette 



KRITIEKE ZONE

gezien vanuit de ruimte blijkt 
alles wat te maken heeft met 
kennis van de derde attractor, 
het Aardse, verrassend genoeg 
beperkt te blijven tot een 
minuscule zone van maar een 
paar kilometer breed tussen de 
bovenlaag van de atmosfeer en 
de onderlaag van de bedrock : 
de kritieke Zone



AARDBEWONERS

• al honderd jaar zijn mensen aan het bekvechten over de 
vraag of natuurkwesties ons dwingen het antropocen-
trisme achter ons te laten, of dat we integendeel de 
mens een centrale rol moeten blijven gunnen

• de echte belangrijke vraag gaat (en ging altijd) over de 
vorm en compositie van de mens

• wat het Nieuwe Klimaatregime opnieuw ter discussie 
stelt, is niet de centrale plaats van de mens maar de 
compositie, de tegenwoordigheid, de figuratie en in één 
woord de lotsbestemming van die mens

• het is misschien tijd dat we het niet meer over mensen 
hebben, maar over aardbewoners



• de uitspraak ‘wij zijn aardbewoners te midden van andere 
aardbewoners’ leidt absoluut niet tot dezelfde politiek als de 
uitspraak ‘wij zijn mensen in de natuur’

• aardbewoners moeten ontdekken hoeveel andere wezens ze 
nodig hebben om te kunnen voortbestaan - door zo’n lijst op 
te stellen, schetsen ze hun levensterrein

• arbeiders en vogelen des hemels, ‘golden-girls’ en bodem-
bacteriën, bossen en dieren zijn (als actanten) aardbewoners 
die een levensterrein delen

• het gaat er om te beseffen dat we als aardbewoners ons in 
het antropoceen bevinden en proberen samen te leven met 
andere aardbewoners



• tot slot:
de achilleshiel van elke tekst die beoogt politieke affecten 
naar nieuwe uitdagingen te kanaliseren, is dat de lezer zich 
tot slot mag afvragen:
‘dat is allemaal mooi en aardig, en de hypothese is misschien 
aantrekkelijk, al is ze niet bewezen, maar wat doen we er in 
de praktijk mee en maakt het voor mij een verschil?’
‘moet ik me storten op permacultuur, voorop gaan lopen in 
betogingen, oprukken naar het Winterpaleis, de lessen van de 
Heilige Franciscus volgen, hacker worden, buurtfeesten 
organiseren, heksenrituelen heruitvinden, investeren in 
kunstmatige fotosynthese, of hebt u liever dat ik wolven-
sporen leer volgen?’



SYNOPSIS

• wij leven in de ‘Kritieke Zone’: een minuscule 
zone van maar een paar kilometer breed 
tussen de bovenlaag van de atmosfeer en de 
onderlaag van de ‘bedrock’

• we delen dit levensterrein met vele andere 
levende wezens – het wordt tijd het antropo-
centrisme achter ons te laten en ons op te 
vatten als aardbewoners 

• het besef: ‘wij zijn aardbewoners te midden 
van aardbewoners’ leidt tot een andere 
politiek, n.l. een politiek van alle levende 
actoren – ‘de Waddenzee als politiek actor’? 


