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 Voorwoord

De aanleiding voor de publicatie van dit boek is de toeken-
ning van de Spinozalens 2020 aan de Franse filosoof en socio-
loog Bruno Latour. Deze prijs wordt om de twee jaar uitge-
reikt aan een hedendaagse denker. Dit jaar werd gezocht naar 
een prominente nog levende denker die een grensverleggen-
de en inspirerende theorie had ontwikkeld over het thema 
Technologie. De jury die hierover moest beslissen bestond uit 
em. prof.dr. Herman Wijffels (voorzitter), prof.dr. Peter-Paul 
Verbeek (Universiteit Twente), prof.dr. Damiaan Denys (Uni-
versiteit van Amsterdam), prof.dr. Karen Maex (rector mag-
nificus Universiteit van Amsterdam) en dr. Katleen Gabriëls 
(assistant professor Universiteit Maastricht). 
 Bruno Latour, geboren in 1947 in Beaune, heeft een lange 
academische carrière achter de rug als hoogleraar aan de Eco-
le Normale Supérieure des Mines (1982-2006) en aan Sciences 
Po (2006-2017) in Parijs. Aan die laatste universiteit is hij nog 
steeds als emeritus verbonden. Tot ver buiten zijn vakgebied is 
hij bekend geworden met zijn studies in de domeinen van de fi-
losofie, antropologie en geschiedenis van wetenschap en tech-
nologie. Hij publiceerde talrijke artikelen en boeken, waarvan 
de bekendste zijn: Nous n’avons jamais été modernes (1991), Face 
à Gaia, Huit conférences sur le nouveau régime climatique (2015), en 
recent Où atterrir? Comment s’orienter en politique (2017).1


