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 Voorwoord
 Ambassade van de Noordzee

Laat de ene afgevaardigde maar spreken over het gat in de ozonlaag, 

laat een ander de chemische industrie van de regio Rhône-Alpes vertegen-

woordigen, laat een derde maar de werknemers van diezelfde chemische 

industrie vertegenwoordigen, weer een ander de kiezers uit de streek rond 

Lyon, een vijfde de meteorologie van de poolstreken, nog weer een an-

der kan spreken namens de staat, mits ze zich maar allemaal uitspreken 

over hetzelfde, namelijk […] een [hybride] netwerk [dat] zich uitstrekt 

van mijn ijskast tot Antarctica, via de chemie, het recht, de Staat, de 

economie en de satellieten.

Bruno Latour, Wij zijn nooit modern geweest, 

Boom Klassiek, 2016

 Politiek in het antropoceen

De wereld is fundamenteel veranderd. Lange tijd zagen we in 
het Westen de mens als enige actor op aarde, maar de aarde 
spreekt inmiddels terug met bosbranden, verzurende oce-
anen, pandemieën en smeltende ijskappen. Ook planten, 
dieren, microben en dingen geven onze wereld vorm, wat 


