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Werkwijze Stichting Internationale Spinozaprijs
De Stichting Internationale Spinozaprijs is opgericht op 
25 november 1997. De stichting heeft als doel de reflec-
tie op de ethische grondslagen van de samenleving te 
bevorderen.  Hiervoor werkt ze in cycli van twee jaar. 
Elke cyclus staat in het teken van een actueel thema. De 
afgelopen cycli stonden in het teken van thema’s zoals 
‘de buitenstaander’, ‘Europa’ en ‘technologie’. Met de toe-
kenning van een tweejaarlijkse filosofieprijs, de zogehe-
ten Spinozalens, wil de stichting het maatschappelijk 
debat over het gekozen thema stimuleren. 
Het bestuur van de stichting stelt een onafhankelijke jury 
van deskundige Vlaamse en Nederlandse academici sa-
men. Juryleden selecteren aan de hand van het gekozen 
thema welke internationale denker voor de tweejaarlijkse 
Spinozalens in aanmerking komt. Daarnaast kiest de jury 
een historische denker, die met een lesbrief voor het voort-
gezet/secundair onderwijs wordt geëerd. 

Het financiële beleid van de stichting is erop gericht de 
prijsuitreiking en bijbehorende (educatieve) activiteiten 
mogelijk te maken. De stichting heeft vooralsnog geen 
eigen vermogen en is afhankelijk van fondsenwerving 
en sponsorbijdragen. 
Bij de belastingdienst is de stichting geregistreerd als 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met de status 
van ‘culturele instelling’ onder RSIN 807236068. Ze staat 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amster-
dam onder nummer 3398972.  Voor meer informatie zie 
www.spinozalens.nl. 

Sponsoren Stichting Internationale Spinozaprijs
DPG Media (hoofdsponsor), SHV, Gemeente Am-
sterdam, Van Dijk, Gravin van Bylandt Stichting, 
ASML, Televic, Barco, imec, Radboud Universiteit 
Nijmegen, Katholieke Universiteit Leuven,  Boom 
Uitgevers Amsterdam.
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Beleid Spinozalens 2019-2020

Jongeren beter bereiken, zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin. Dat is in 
een notendop wat het bestuur van de Stichting Internationale Spinozaprijs zich had 
voorgenomen aan het begin van 2019. 

Die doelstelling heeft de stichting vormgegeven door onder meer eerdere lesbrie-
ven over de gelauwerde denkers Hannah Arendt (2015) en Jan Patočka (2017) te 
evalueren. Daartoe werden twee panels samengesteld met een aantal leerlingen uit 
het voortgezet/middelbaar onderwijs, docenten filosofie en niet-confessionele zeden-
leer (NCZ), een vakdidacticus filosofie, een jongerenmarketeer en een redacteur van 
een educatieve uitgeverij. De gesprekken vonden najaar 2019 plaats in respectievelijk 
Amsterdam en Leuven. De belangrijkste uitkomsten hiervan waren de wens om in de 
lesbrief voor een meer actualiserende, thematische benadering van histori-
sche denkers te kiezen en de opdrachten voor leerlingen beter uit te werken. 
Voorts gaven de docenten de voorkeur aan een online versie van de lesbrief. Gedrukte 
exemplaren van de lesbrief vonden ze - met name uit milieuoverwegingen - niet meer 
van deze tijd. 

Om het gedachtegoed van de Spinozalens-laureaat 2020 Bruno Latour beter onder 
de aandacht te brengen van leerlingen, studenten en het algemeen publiek, tekende 
het bestuur van de Stichting Internationale Spinozaprijs een samenwerkingsover-
eenkomst met de Stichting Partizan Publik. In 2018 richtte deze stichting de Am-
bassade van de Noordzee op om de belangen van de Noordzee en haar bewoners 
te behartigen. Hiermee wil ze concreet gestalte geven aan het pleidooi van Latour 
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Vlag van de Ambassade van de Noordzee.
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voor de politieke representatie van niet-mensen. De samenwerking tussen de Stich-
ting Internationale Spinozaprijs en de Ambassade van de Noordzee resulteerde in het 
veelzijdige project Welkom in het Parlement van de Dingen. Beide partners 
wierven extra fondsen om dit project mogelijk te maken. 

Sponsoren Welkom in het Parlement van de Dingen:
Pauwhof Fonds, Iona Fonds, Prins Bernard Cultuurfonds/Pauline Fonds (Parlement 
in de klas), K.F. Hein Fonds (Parlement in de klas), Stichting Dialoog (Parlement in 
de klas). 

Thema en laureaten

De Spinozalens-cyclus 2019-2020 stond in het teken van technologie. Kan technologie 
ons helpen om duurzaamheid te bevorderen? Op welke manier kan ze bijdragen aan ons 
geluk? In hoeverre bedreigt zij onze privacy en hoe erg is dat? In toenemende mate stel-
len technologische ontwikkelingen ons voor urgente, morele en existentiële vragen. 

De jury van de Spinozalens 2019-2020 riep unaniem de Britse wiskundige Alan  
Turing en de Franse filosoof en socioloog Bruno Latour tot laureaten uit.  Zij werden 
respectievelijk met een lesbrief en de Spinozalens 2020 geëerd. De laureaten werden 
bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in de ambtswoning van Femke Halsema, 
burgemeester van Amsterdam, op 21 november 2019. Er waren inhoudelijke bij-
dragen van de burgemeester, Maxim Februari, Lisa Doeland en diverse juryleden.



5

Alan Turing (1912-1954) wordt algemeen als de vader van de computer beschouwd. 
Al zeventig jaar geleden voorzag hij dat deze technologie op den duur het concept 
van de menselijke intelligentie op losse schroeven zou zetten. Dat getuigt volgens 
de jury van een enorme verbeeldingskracht. Met zijn beroemde imitation game liet 
deze visionair mensen vanaf de jaren vijftig nadenken over de vraag hoe we kunnen 
weten wanneer we met een machine communiceren of toch met een mens van doen 
hebben.

Volgens de jury is Bruno Latour (1949) een van de eersten die technologie als 
maatschappelijke factor is gaan interpreteren. Technologie is volgens hem niet neu-
traal; ze is altijd ingebed in morele, sociale en culturele structuren. Daarmee is ze 
een volwaardig onderdeel van de maatschappij. Niet alleen gebruikers zijn volgens 
Latour verantwoordelijk voor de techniek die ze kiezen, ook bedenkers en makers 
dragen verantwoordelijkheid. Daarnaast heeft Latour al begin jaren negentig het 
thema duurzaamheid geagendeerd. Volgens hem hebben natuurlijke organismen 
en ecosystemen een eigen stem die in onze democratie gehoord moet worden. Dat 
is een zeer vernieuwende gedachte, die leidt tot een andere omgang met alles wat 
niet-mens is. 
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Waarom Turing een held is

‘Hoeveel is 40982 x 9825? Voor ons is dit een pittige vraag, voor een computer een 
fluitje van een cent. Betekent dit dat een computer slimmer is? Het hangt er maar van-
af wat je onder intelligentie verstaat. Je hebt analytische, maar ook sociale, creatieve 
en emotionele intelligentie. Wat gemakkelijk is voor computers, is vaak heel moeilijk 
voor ons en omgekeerd.’ 
Met die zinnen opent de lesbrief Waarom Turing een held is. Meteen stelt auteur  
Katleen Gabriels, assistant professor filosofie en ethiek aan de Universiteit Maastricht, 
een filosofische vraag aan de leerlingen: wat betekent intelligentie? Gabriels  schreef 
de lesbrief samen met Ann Dooms, assistant professor wiskunde aan de Vrije Uni-
versiteit Brussel. Dooms nam het wiskundige deel van de lesbrief voor haar rekening. 
Om de nieuwe, meer thematische en actualiserende insteek van het educatieve mate-
riaal te benadrukken kreeg de lesbrief een nieuwe vormgeving. 

Waarom Alan Turing een held is:
• besteedt veel aandacht aan actuele, filosofische en ethische vraagstukken 

rondom de relatie tussen mens en computer;
• telt acht uitgewerkte individuele en groepsopdrachten voor leerlingen;
• laat zien wat de uitzonderlijke merites van Turing zijn in een taal die voor leer-

lingen aantrekkelijk is;
• bevat een omvangrijke lijst met educatieve online video’s, speelfilms en se-

ries, en literatuur;
• geeft op aparte pagina’s informatie en opdrachten die vooral geschikt zijn voor 

het wiskunde- en informatica-onderwijs.

De lesbrief werd op 24 juni 2020 op de site van de Spinozalens gepubliceerd. Via een 
persbericht werd die onder de aandacht gebracht van:
• Nederlandse en Vlaamse journalisten met interesse in filosofie en/of wetenschappen;
• Vier Vlaamse en Nederlandse vakorganisaties en netwerken voor wiskunde- en in-

formatica-onderwijs en hun (digitale) tijdschriften; 
• Negen Nederlandse regionale steunpunten voor beta-onderwijs;
• Het Vlaams netwerk voor Eigentijds Filosofie Onderwijs;
• De Nederlandse Vereniging Filosofiedocenten Voortgezet Onderwijs (VFVO);
• De Nederlandse Vereniging van Openbare en Algemeen Toegankelijke Scholen. 

Een aankondiging van de lesbrief op LinkedIn  werd zo’n duizend keer bekeken en 
negen keer opnieuw gedeeld. 
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Resultaten publiciteit
• Overname van het persbericht op Phine, Nederlandse portal voor (academische) 

filosofie; 
• Vermelding lesbrief op website van Netwerk Eigentijds Filosofie Onderwijs; 
• Bericht in vakblad Euclides voor Nederlandse wiskundedocenten in de editie van 7 

september 2020.  Overwogen wordt om de lesbrief te gebruiken in de lerarenoplei-
ding van wiskundedocenten voor het vak Geschiedenis van de wiskunde;

• Bericht op de site van de Vereniging voor Vlaamse Wiskundeleraars; 
• Tot 1 januari werd de webpagina van de lesbrief 450 keer bekeken. 

De lesbrief Waarom Alan Turing een held is
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Welkom in het Parlement 
van de Dingen 

Begin januari 2020 tekenden de Stichting Internationale Spinozaprijs en de Ambas-
sade van de Noordzee een samenwerkingsovereenkomst voor het project Welkom in 
het Parlement van de Dingen in  aanloop naar de uitreiking van de Spinozalens 2020 
aan Bruno Latour. Twee maanden later brak de coronacrisis uit. Desondanks zijn alle 
onderdelen van het project gerealiseerd, zij het vaak in een aangepaste, online vorm.
De ambitie van het project was om het publiek, met name jongeren, kennis te laten 
maken met Bruno Latours centrale idee dat ook niet-mensen een stem dienen te krij-
gen in ons politieke systeem. Om de aarde weer leefbaar te maken, kunnen wij ons 
niet langer permitteren planten en dieren, bodem, rivieren en oceanen ongebreideld 
te exploiteren. We moeten volgens Latour gaan beseffen dat wij geen heer en meester 
van de natuur zijn, maar onderdeel ervan. 

Welkom in het Parlement van de Dingen bestond uit de volgende onderdelen:
• Het educatief project Het parlement in de klas voor het voortgezet onderwijs; 
• De ontwerpwedstrijd voor studenten Geef stem aan de Noordzee; 
• De publieksmanifestatie Welkom in het Parlement van de dingen;
• De uitreiking van de Spinozalens op 24 november, als hoogtepunt van de publieks-

manifestatie;
• Voor het project werd de website www.parlementvandedingen.nl ontwikkeld.

Promotiemateriaal voor social-media
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Het parlement 
in de Klas

Voor het project Het parlement in de klas werd intensief samengewerkt met de Ver-
eniging Filosofiedocenten in het Voortgezet Onderwijs (VFVO) en Building 
Conversation, een groep bevlogen kunstenaars die het gesprek tot kunstvorm ver-
heven hebben. De gespreksleiders van Building Conversation hebben al enkele jaren 
ervaring met het begeleiden van ‘parlementsessies’ in de geest van Latours Parlement 
van de Dingen.
Via de VFVO werden vanaf april 2020 docenten filosofie in het voorgezet onderwijs 

– havo en vwo - benaderd met een lesaanbod dat in het teken van bewoners van de 
Noordzee staat. Hiervoor ontwikkelden de samenwerkingspartners een lespakket 
voor havo 4 en vwo 5 en lieten dat vervolgens door docenten beoordelen. Het mate-
riaal sluit aan bij de eindtermen van het filosofie-onderwijs.

Het lespakket gaat uit van vier lessen, waarvan er drie door de filosofiedocenten zelf 
gegeven worden en één door Building Conversation. Rode draad in de lessen vormt 
de ramp met het vrachtschip MSC ZOE, dat op 1 januari 2019 ter hoogte van Ame-
land minstens 345 containers verloor. 
• In les 1 wordt de theorie van Latour aan de hand van de ramp met de MSC Zoe uit-

gelegd;
• In les 2 wordt de parlementsessie namens de ‘actanten’ – rederij, vissen, zeehonden, 

containers, vogels, grassen, inhoud containers, eilandbewoners et cetera - rondom 
de MSC Zoe voorbereid; 

• In les 3 begeleiden gespreksleiders van Building Conversation de Parlementsessie 
van de Noordzee, waarin leerlingen namens een van de actanten proberen te spreken;

• In les 4 maken de leerlingen een werkstuk waarin ze duidelijk maken wat ze van de 
ideeën van Latour hebben opgestoken.

Een gymzaal 
wordt om-
getoverd tot 
Parlement van 
de Noordzee
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Ondanks de pandemie gaven zich 14 scholen op voor in totaal 24 parlementsessies. 
Helaas moesten er 8 sessies op het laatste moment worden afgezegd vanwege het 
hoge aantal coronabesmettingen op school. Scholen waar de sessie uitviel,  krijgen de 
kans – indien de omstandigheden het toelaten - voorjaar 2021 de sessies met Building 
Conversation in te halen. Docenten die Building Conversation over de vloer kregen, 
reageerden (overwegend) positief tot zeer enthousiast op de sessie. 

Om meer jongeren in de gelegenheid te stellen kennis te maken met het 
gedachtegoed van Latour zal het lespakket worden aangepast, zodat het 
eventueel zonder ingehuurde gespreksbegeleiders en in het kader van andere vakken 
kan worden gegeven. Het lespakket wordt voorjaar 2021 beschikbaar gesteld op de 
website van de Ambassade van de Noordzee. Via een persbericht zullen onderwijsin-
stellingen – en relevante milieu- en natuurorganisaties – hiervan op de hoogte wor-
den gebracht.

Als afronding van de lessencyclus Het parlement in de klas konden de leerlingen op 
24 november een vraag te stellen aan de laureaat tijdens een online meet & greet 
met Bruno Latour. Hij ging met zichtbaar plezier in gesprek met leerlingen uit 
Hardegarijp, Den Haag en Amersfoort. Opvallend was hoe goed leerlingen de obsta-
kels konden verwoorden die zij waren tegengekomen bij hun poging om niet-mensen 
te representeren.   

Latour in gesprek met Isa uit Den Haag en Kaj uit Hardegarijp.
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Geef een stem aan de Noordzee

Als er één onderdeel van het project Welkom in het parlement van de dingen nauwelijks 
te lijden heeft gehad onder de coronacrisis, is het wel de ontwerpwedstrijd voor studen-
ten. In mei schreven zich 108 Nederlandse en buitenlandse hbo-, bachelor-, master- en 
phd-studenten in. Velen vormden een (multidisciplinair) team met anderen om aan 
een voorstel voor een ontwerp te werken. De studenten kwamen uit de meest uiteenlo-
pende studierichtingen, waaronder design, bio-inspired innovation, kunstmatige intel-
ligentie, filosofie, industrieel ontwerp, kust- en zeemanagement, wiskunde, sociologie, 
rechten, human technology interaction, architectuur, earth life and climate.
Deelnemers aan de wedstrijd werden geworven met de hulp van zestien ambassa-
deurs. Dat waren vooral hoogleraren en een hbo-lector uit diverse disciplines, die 
samen alle Nederlandse universiteiten en de Design Academy in Eindhoven verte-
genwoordigen. 
Voor de ontwerpwedstrijd werd intensief samengewerkt met prof.dr.ir. Peter-Paul 
Verbeek en zijn PhilosophyLab, dat onderdeel is van het DesignLab van de TU 
Twente. Uitgangspunt van de wedstrijden vormden de drie bestaande projecten van 
de Ambassade van de Noordzee. Dat zijn: Stem voor de Paling, Toekomst van de Delta 
en Onderwatergeluid in de Noordzee. In die projecten werken wetenschappers, kun-
stenaars en verhalenvertellers samen om de belangen van de desbetreffende Noord-
zee-bewoners (mens en niet-mens) een stem te geven.
Op 25 mei vond een online workshop plaats waaraan nagenoeg alle ingeschreven stu-
denten meededen. Begin juli werden uit de 22 ingezonden ontwerpvoorstellen negen 
finalisten geselecteerd. Die bouwden vervolgens een prototype van hun ontwerp en kon-
den hiervoor gebruik maken van de faciliteiten van DesignLab/PhilosophyLab in Twente. 

Voor een deskundige jury  presenteerden de finalisten op 23 oktober 2020 online 
hun prototypes en lieten daarbij een korte video zien. De volgende winnaars kwamen 
uit de bus:
• Voor Stem van de Paling: What You Humans Call North van Daniel Garcia. 

Het is een installatie waarmee je als mens kunt ervaren hoe het richtingsgevoel van 
palingen gebaseerd is op hun gevoeligheid voor magnetische velden. 

Daniel Garcia zet de helm op waarmee je in de belevingswereld van de paling stapt. ©Foto Links: 
Nichon Glerum
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• Voor Toekomst van de Delta: Oosterschelde in onderhandeling van Maarten 
Meijer, Eileen Stornebrink, Willie Vogel, Dennis Hamer, Charlotte von 
Meijenfeldt. Samen ontwikkelden zij een spel waarmee deelnemers zich leren ver-
plaatsen in alle – ook niet-menselijke – bewoners van en rond de Zeeuwse Ooster-
schelde. 

• Voor Onderwatergeluid in de Noordzee won Spreker voor de doven. Het ont-
werpteam bestond uit Tjesse Riemersma, Olivia D’cruz, Leah van Oorschot, 
Florida Visser, Hugo Heinen, Jesse Havinga, Jos Spijkerman, Marieke 
Druiven en Marina Sulima. Met hun installatie van grillige sculpturen willen 
ze duidelijk maken dat bewoners van de Noordzee elk op hun eigen, unieke manier 
onderwatergeluid ervaren. 

De winnaars presenteerden hun ontwerp tijdens de digitale conferentie Philosophy 
of Human-Technology Relations van het DesignLab/PhilosophyLab van de Uni-
versiteit Twente op 6 november 2020. Daar werd ook de finale winnaar bekend 
gemaakt: Spreker voor de doven.  De ontwerpen werden geëxposeerd op de ten-
toonstelling Stemmen van de Noordzee.
Net als voor de scholieren werd voor de finalisten op 24 november een meet & greet 
met Bruno Latour georganiseerd. Ook de andere deelnemers aan de studenten-
wedstrijd werden uitgenodigd de online bijeenkomst bij te wonen. Latour vroeg me-
teen om een kopie van de presentatiefilmpjes en een exemplaar van het spel Ooster-
schelde in onderhandeling.

De presentatie van en toelichting op de winnende ontwerpen zijn te zien op de site 
van de Ambassade van de Noordzee.

Maarten Meijer en Eline Stoenebrink, © foto Nichon Glerum

Jesse Havinga (l) en Tjesse Riemersma, 
© foto Nichon Glerum

Een spelkaart

Sculptuur uit Spreker voor de doven, 
© foto Casper van der Linden
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‘Zeewierpak’ van kunstenaar Theun Karelse, De Studio van NEMO, © Foto Casper van der Linden.
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Manifestatie Welkom in het 
Parlement van de Dingen 

Om de Spinozalens 2020 meer impact te geven, nodigden de Stichting Internationale 
Spinozaprijs en de Ambasssade van de Noordzee voorjaar 2020 publiekspodia uit 
heel Nederland uit om in de tweede helft van november een evenement te organiseren. 

Tussen 19 en 27 november vonden er (online) lezingen en debatten plaats over 
het werk van/geïnspireerd op Bruno Latour bij:
• Filosofie in Den Haag: Ode aan Bruno Latour;
• SPUI25 in Amsterdam; Niet-mensen in hun recht; Latouriaanse onderzoekingen 

(terug te zien op youtube);
• De Balie in Amsterdam; De paling is ook een Amsterdammer (terug te zien op De 

Balie TV).

Tentoonstellingen over de representatie van niet-mensen werden georganiseerd 
bij/op:
• Het Het Marineterrein/ Living Art Lab in Amsterdam, interactieve installatie 

F/EEL van kunstenaars Sheng-Wen Lo en Yi-Fei Chen in de schietbaan, waar-
in mensen kunnen ervaren hoe het is om een paling te zijn; 

• De Studio van NEMO (Amsterdam), tentoonstelling Stemmen van de Noordzee 
over de drie projecten van de Ambassade van de Noordzee, een digitale rondleiding 
is te zien op de site van de ambassade.

• Het Architectuurinstituut Amsterdam (ARCAM), Stem voor de paling als on-
derdeel van een tentoonstelling over circulair Amsterdam;

• Garage Rotterdam; groepstentoonstelling van kunstenaars geïnspireerd 
door Bruno Latour en Donna Haraway;

• Zone2Source in Amsterdam organiseerde drie ‘kunstexpedities’ in het Am-
stelpark, waarin bezoekers werden uitgenodigd om tijdens een wandeling de rela-
tie tussen mens en plant te verkennen.

• Oosterdok (Amsterdam)  audiotour ‘ Leer de paling kennen rond het Oosterdok’.

De Schrijversvakschool Groningen schreef onder het motto Latour op het 
wad een schrijfwedstrijd uit, die voorafgegaan werd door drie indrukwekkende 
online masterclasses met onder meer een heldere uiteenzetting over het werk van 
Latour door Tjesse Riemersma en Jesse Havinga; een lezing van prof. dr. ir. Katja 
Philippart, o.a. projectleider bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek 
der Zee over de gevolgen van de ramp met de MSC Zoe, en drie interviews met auteur 
Joke van Leeuwen over schrijven en dichten. Er schreven zich 145 mensen uit binnen- 
en buitenland in voor de wedstrijd. De winnaars traden op bij het evenement van Spui 
25 en het winnende gedicht werd gepubliceerd in Trouw.

De masterclasses zijn terug te zien op youtube of via www.latourophetwad.nl.
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 Latours lezing Radboud Reflects
Aan huis gebonden door de coronamaatregelen, gaf Latour op 23 november 2020 
vanuit zijn Parijse studeerkamer de lezing The Parliaments of Things voor Rad-
boud Reflects. Na zijn lezing ging de Nijmeegse filosoof Arjen Kleinherenbrink met 
hem in gesprek. 

Latour vertelde wat hij begin jaren negentig voor ogen had toen hij ‘het parlement van 
de dingen’ bedacht. In eerste instantie ging het hem om een pleidooi om weten-
schappers een politieke stem te geven, niet de dingen zelf. Dingen zoals bomen 
en zeeën kunnen volgens hem ‘niet op een coherente manier over zichzelf praten’, 
dat doen wetenschappers.  Zij vertegenwoordigen met hun kennis niet-mensen, zoals 
volksvertegenwoordigers mensen representeren. Wetenschappers gaan met elkaar in 
debat over wat je onder ‘wetenschappelijke feiten’ moet verstaan, zoals parlementa-
riërs debatteren over beleid. De uitbreiding van onze politieke orde met wetenschap-
pelijke stemmen zou ons in staat stellen om klimaatverandering en uitputting van 
natuurlijke hulpbronnen aan te pakken, dacht Latour toen. 

Achteraf gezien is die verwachting te optimistisch geweest. Voor sommige mensen 
blijken klimaatcrisis en milieuproblemen eenvoudigweg niet meer te bestaan, consta-
teerde Latour, die hierbij naar het presidentschap van Donald Trump verwees: ‘Hij 
is in zijn beleid slechts op één punt consequent geweest, namelijk in het ontkennen 
van de klimaat-crisis.’  Anderen leven juist in het besef dat ze dankzij niet-mensen 
kunnen bestaan. ‘We leven niet meer op dezelfde planeet’. Het adagium ‘We agree to 
disagree’ – de basis van ons democratisch model - geldt niet meer. Als het al bijna on-
mogelijk is om in de VS verkiezingen te houden, hoe zouden we dan nog ons politieke 
bestel met de stemmen van wetenschappers kunnen uitbreiden, verzuchtte Latour. 

Hoewel Latour  in zijn lezing dus afstand nam van zijn notie van het parlement van de 
dingen als uitbreiding van ons democratisch model, bleek hij toch groot voorstander 
te zijn van initiatieven zoals de Ambassade van de Noordzee. Met name haar credo 
dat de Noordzee ‘van zichzelf’ is, spreekt hem aan. Dat betekent logischerwijs dat wij 
de Noordzee niet bezitten. ‘Zij bezit ons als we haar willen bevaren of bevissen’ , aldus 
Latour. Hijzelf is regelmatig initiatiefnemer, curator of medeorganisator van verge-
lijkbare projecten.

Lezing en interview van Radboud Reflects zijn terug te zien op youtube. Half januari 
2021 was het programma al ruim 2100 keer bekeken. 
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  Uitreiking Spinozalens 
Traditiegetrouw werd de Spinozaprijs uitgereikt rond de verjaardag van Spinoza op 
24 november. De uitreiking werd op die dag via streaming uitgezonden vanuit – en in 
samenwerking met - het Amsterdamse cultuurhuis Felix Meritis. 
Pièce de résistance van de avond vormde het interview van de Nederlandse essayist 
Bas Heijne met Bruno Latour. Heijne ging vooral in op de thema’s Waar kunnen 
we landen? In dat essay uit 2017 noemt Latour de klimaatcrisis het belangrijkste 
politieke thema van de afgelopen decennia. Dit probleem is in zijn ogen rechtstreeks 
verbonden met vraagstukken rondom ongelijkheid en onrechtvaardigheid.

Het essay indachtig, wilde Heijne graag weten wat Latour over de coronapandemie 
denkt. Latour: ‘Al in het begin van de pandemie heb ik beweerd dat onze omgang met 
covid 19 een generale repetitie is op wat ons met de klimaatcrisis te wachten staat. 
Het grote verschil is dat we nationale systemen hebben die gezondheidsproblemen 
kunnen aanpakken. Die bestaan nog niet voor klimaat issues.’ 

Heijne had ook vragen van drie bekende 
filosofen voor Latour in petto. 
De Amerikaanse filosoof en bioloog 
Donna Harraway wilde weten welke 
verbanden we nodig hebben om de kli-
maatcrisis aan te pakken. Volgens La-
tour kwam het erop neer om minutieus 
in kaart te brengen waar burgers echt 
afhankelijk van zijn. Om daar achter te 
komen voert hij - samen met een aantal 
activisten en kunstenaars - gesprekken 

in Franse steden en dorpen. Waar zijn hun bewoners precies afhankelijk van? Door 
dit zorgvuldig te inventariseren kom je volgens hem pas te weten waar we - ergens 
tussen een globale en puur lokale wereld in - kunnen ‘landen’. 

De Belgische politiek filosoof Chantal 
Mouffe was benieuwd welke politie-
ke conflicten Latour in deze tijden van 
klimaatverandering voorziet. Die kun je 
volgens hem niet zomaar verwoorden 
in termen van linkse en rechtse politiek. 
Links heeft de vraagstukken rond the-
ma’s zoals ‘eigen bodem’ en ‘wortels’ aan 
rechts overgelaten. Latour: ‘Maar de bo-
dem van madame Le Pen bestaat niet, je 

Bas Heijne via Zoom in gesprek met Bruno Latour.

Donna Haraway

Chantal Mouffe
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kunt niet leven op identiteit, je leeft op aardwormen, op CO2, op groentes, et cetera. 
En die vallen niet precies samen met één natiestaat, zeker niet als die op etnische 
gronden is gedefinieerd.’
Vooruitstrevende politiek moet zich bezighouden met de vraag wat ‘wortels’ of ‘bo-
dem’ betekenen om een weerwoord aan het populisme te kunnen geven. Verwijzend 
naar de Brexit stelde Latour dat de uitslag van het referendum heel anders zou heb-
ben uitgepakt als die geformuleerd was in termen van ‘Waar zijn jullie Britten van 
afhankelijk?’ en niet vanuit de vraag ‘Wat is typisch Brits?’.

Ten slotte wilde techniekfilosoof Peter- 
Paul Verbeek weten hoe Bruno Latour 
zijn denkbeelden over technologie uit 
de jaren negentig verbindt met zijn hui-
dige werk over ecologie. Voor Latour 
nemen technologieën – net als andere 
niet-mensen en mensen - actief deel aan 
onze samenleving en hebben ze morele 
relevantie. ‘Hoe kunnen we die zo inzet-
ten dat we beter met de aarde leren om-
gaan?’, zo wilde Verbeek weten.

‘Dat is precies wat ik probeer te doen met mijn werk voor de Critical Zones’, antwoord-
de Latour. Critical Zones is een (digitaal) programma en gelijknamige tentoonstelling 
in Karlsruhe,  waarvan Latour de curator is. De term critical zone is bedacht door 
aardwetenschappers voor de enkele kilometers dikke laag om onze aarde of, in de 
woorden van Latour, ‘Gaia’. Daarin leven de organismes waar wij compleet afhanke-
lijk van zijn. Die organismes geven op hun eigen manier hun omgeving vorm, zo legde 
Latour uit. Zoals mensen Parijs met natuurstenen hebben gebouwd, hebben dieren 
die stenen met hun overblijfselen gevormd. Die zone verkeert nu in kritieke toestand. 
Om te onderzoeken hoe we die critical zone weer gezond kunnen maken, werken in 
het gelijknamige programma filosofen, wetenschappers uit allerlei exacte disciplines, 
designers en kunstenaars samen. Zie www.zkm.de. 
 
Na afloop van het interview van Bas Heijne en de drie filosofen met Latour over-
handigde burgemeester van Amsterdam Femke Halsema op virtuele wijze 
de Spinozalens 2020. Performance kunstenaar Ibelisse Guardia Ferragutti zong 
vervolgens, net als aan het begin van de avond, Latour toe met speciaal voor de gele-
genheid gecomponeerde muziek.

 Peter-Paul Verbeek

Ibelisse Guardia Ferragutti en burgemeester Halsema zingen resp. spreken de laureaat toe.
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Het gestreamde evenement werd door ruim 800 mensen thuis bijgewoond. Medio 
januari 2021 was het evenement al 2250 keer op Youtube bekeken. Behalve de or-
ganisatoren van de uitreiking, zorgde ook omroep Human voor publiciteit rondom 
de ceremonie. Human, die de eindredactie van het interview van Bas Heijne met 
Latour verzorgde, bracht het interview via social media onder de aandacht van 
haar circa 80.0000 volgers.
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De boeken

Ter ere van de Spinozalens 2020 verscheen bij Boom Uitgevers Het parlement van 
de Dingen. Over Gaia en de representatie van niet-mensen, een bundel artikelen van 
Bruno Latour die niet eerder in het Nederlands verschenen zijn. Uit de flaptekst: 

In Latours denken over ecologie staat ‘Gaia’ centraal, een concept dat voor het eerst 
door wetenschapper en milieuactivist James Lovelock werd geformuleerd: de aarde 
is een zelfregulerend mechanisme, waarin menselijke activiteit en natuurlijke we-
reld talloze verbindingen met elkaar aangaan. Volgens Latour worden niet alleen 
mensen gekenmerkt door handelingsbekwaamheid; dat geldt ook op verschillende 
manieren voor andere levensvormen. De klimaatopwarming laat ons zien hoezeer 
natuur en cultuur met elkaar vervlochten zijn. Ons voortbestaan hangt samen met 
de volstrekt eigen logica van andere levensvormen.

Tevens verscheen bij Boom De stem van de Noordzee. Een pleidooi voor vloeibaar 
denken, een bundel samengesteld door de Ambassade van de Noordzee. Met essays 
van jurist Laura Burgers, filosoof en schrijver Eva Meijer, programmamaker Evanne 
Nowak en een interview met Bruno Latour. Uit de flaptekst:

In het antropoceen zijn mensen, planten, dieren en dingen onlosmakelijk met el-
kaar verbonden. Dit vraagt om nieuwe vormen van vertegenwoordiging in politiek, 
recht, ethiek en taal. De Ambassade van de Noordzee vroeg drie auteurs vanuit het 
idee van filosoof Bruno Latour om dieren en dingen een stem te geven, te onderzoe-
ken hoe de Noordzee over zichzelf zou kunnen beschikken.
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In de media

• Interview van Marijn Krukke met Bruno Latour in Filosofie Magazine, maart 2020; 
• ‘IJverig vliegen maakt nog geen wereldburger’ door Stephan Sanders, NRC,  31 

december 2020;
• ‘Vanaf halfeen begint het hamsteren’ in de Volkskrant, 15 december 2020;
• ‘De onbeantwoorde liefde tussen mens en natuur’, door Thomas van Huut, NRC, 10 

december 2020; 
• Cartoon Paul Faassen in 

de Volkskrant,  
12 december 2020;

• ‘Niks doen en tijd om na te denken’ door Bruno Latour, 360 Magazine, december 
2020, vertaling van artikel uit Le Monde, 25 maart 2020;

• Uit – PS van de Week, Het Parool, 28 november 2020;
• ‘Welke plek hebben niet mensen in de politiek’ door Pieter Lagewaard, Vrij Links, 

27 november 2020;
• ‘Een paling met een veiligheidsbril door Sophie van der Stap, NRC, 26 november 2020;
• ‘Met Bruno Latour het Wad op’ door Lodewijk Dros, Trouw, 25 november 2020;
• ‘In het parlement van Latour zitten ook eencelligen’ door Tanny Dobbelaar, recen-

sie Het parlement van de dingen (*****), Trouw, 25 november 2020;
• ‘Wanneer gaan we eindelijk iets doen? – bij de uitreiking van de Spinozalens aan 

Bruno Latour’ door Masha Bruinen, Metropolis M, 24 november 2020;
• Een paling krijgt nogal wat te verduren bij zijn entree in Amsterdam door Bart van 

Zoelen, Het Parool, 24 november 2020;
• ‘Oor aan het zeeoppervlak’ door Tjesse Riemersma, Noorderbreedte, 24 november 2020;
• ‘Beangstigend, dat we op Covid-19 reageren door een wereldcrisis aan te wakkeren’, 

interview met Bruno Latour door Lianne Tijhaar, Trouw, 21 november 2020;
• ‘Voel je een paling bij F/EEL in de Schietbaan’, door Sjoerd Ponstein www.marine-

terrein.nl, 20 november 2020;                                                             
• ‘Wat vertellen de niet-mensen?’, voorpublicatie uit De stem van de Noordzee: Een 

pleidooi voor vloeibaar denken (Boom) door Eva Meijer, De Groene Amsterdam-
mer, 18 november 2020;

• ‘We moeten af van de sprookjes van globalisering en nationalisme’, interview met Bruno 
Latour door Florentijn van Rootselaar, Het Financieele Dagblad, 14 november 2020;

• Stem voor de Paling, in agenda NRC, 14 / 15 november 2020;
• Laura Burgers vertelt over de essaybundel De Stem van de Noordzee. Een pleidooi 

voor vloeibaar denken, Vroege Vogels, NPO 1 Radio, 8 november 2020;
• ‘Een goede afweging is gebaseerd op een afstemming van stemmen van alle betrokkenen’, 

interview met Peter-Paul Verbeek, door Leon Heuts, 1 mei op www.nemokennislink.nl. 
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Toekomst

Na de lesbrief beter op de wensen van docenten en leerlingen te hebben afgestemd, 
zal in de komende cyclus van de Spinozalens meer aandacht worden besteed aan de 
implementatie en distributie van het materiaal. Ook zal de Stichting Internationale 
Spinozaprijs partners in Vlaanderen zoeken waarmee zij de educatieve en publieksac-
tiviteiten rondom de winnaar van de Spinozalens 2022 vorm kan geven.

Verder start de jury voor de cyclus 2021-2022 eerder met haar werkzaamheden dan 
de afgelopen jaren het geval was. Dat moet de stichting meer speelruimte geven om 
bedrijven en cultuurfondsen te benaderen die deze activiteiten kunnen ondersteunen. 
Het thema van de Spinozalens 2021-2022 is ‘Gezondheid, risico en samen-
leving’ . Het onderwerp voor de nieuwe cyclus werd al vóór het uitbreken van de 
coronacrisis bepaald en is sindsdien alleen maar relevanter geworden. 

De Stichting Internationale Spinozaprijs krijgt een nieuwe voorzitter. Prof.dr. Frank 
Vandenbroucke - sinds 1 oktober 2020 vice-eersteminister en minister van Sociale Za-
ken en Volksgezondheid van België – zal worden opgevolgd door prof.dr.ir. Karen 
Maex. Zij is rector magnificus van de Universiteit van Amsterdam. Karen Maex heeft 
een wetenschappelijke achtergrond in de nanotechnologie en draagt de filosofie een 
warm hart toe. Ze was lid van de jury voor de Spinozalens 2019-2020. 
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  Colofon

Bestuur 2019-2020
Prof. dr. Frank Vandenbroucke (voorzitter),  mr. Frans Tilman 
(penningmeester), Hella Liefting, drs. Daan Roovers, drs. 
Stephan Sanders en prof. dr. em. Antoon Vandevelde. 
Het bestuur is acht keer in vergadering bijeengeweest. Aan 
het bestuurslidmaatschap is geen beloningen verbonden.

Jury Spinozalens 2019-2020 
Prof. dr. em. Herman Wijffels (voorzitter), prof. dr. ir. Pe-
ter-Paul Verbeek (Universiteit Twente), prof. dr. Damiaan 
Denys (Universiteit van Amsterdam), prof. dr. ir. Karen Maex 
(rector magnificus Universiteit van Amsterdam)  en dr. Kat-
leen Gabriëls (assistant professor Universiteit Maastricht).
De jury vergaderde drie keer in Amsterdam en werkte aan 
de hand van een reglement. Juryleden ontvangen voor 
hun werkzaamheden geen vergoeding.

Raad van Advies
Prof. dr. em. Herman Wijffels (voorzitter), drs. Cateautje 
Hijmans van den Berg MBA, prof.dr. em. Sijbolt Noorda, 
Monika Barones van Paemel. 
Door de coronacrisis verviel de bijeenkomst van de Raad 
van Advies, die begin december 2020 gepland stond.

Ondersteuning
De activiteiten van de Stichting Internationale Spinozaprijs 
worden ondersteund door Regine Dugardyn, eigenaar van 
Socrates & co, agentschap voor filosofie en ideeën. 

Website www.spinozalens.nl
Freshbits Amsterdam

Vormgeving lesbrief en activiteitenverslag
Bureau van den Tooren

Tekst activiteitenverslag
Tekst: Regine Dugardyn
Eindredactie: Wiel Dorssers

Bekendmaking laureaten ambstwoning burgemeerster 
Amsterdam
Sprekers: Femke Halsema, Frank Vandenbroucke, Herman 
Wijffels, Lisa Doeland, Maxim Februari, Katleen Gabriels, 
Peter-Paul Verbeek.
Moderatoren: Daan Roovers en Stephan Sanders.

Auteurs lesbrief
Dr. Katleen Gabriels, Universiteit Maastricht en dr. Ann 
Dooms, Vrije Universiteit Brussel.

Evaluatie lesbrief najaar 2019
Dennis de Gruyter, docent filosofie Goudse Scholen Ge-
meenschap, en zijn leerlingen. 
Monte Königs, Whetston Strategic Foresight.
Mathias Vander Hoogerstraete, leerkracht filosofie en NCZ 
Atheneum Etterbeek, en zijn leerlingen.
Prof.dr. Griet Galle, KU Leuven. 
Charles Derre, redacteur Lannoo Campus.

Samenwerkingspartners lesbrief
Vereniging Filosofiedocenten Voortgezet Onderwijs (VFVO), 
Vlaams Netwerk voor Eigentijds Filosofieonderwijs (FEVO).

Ambassade van de Noordzee
Thijs Middeldorp, Christiane Bosman, Anne van Leeuwen 
en Harpo ’t Hart.

Project Welkom in het parlement van de dingen
Projectleiding: Thijs Middeldorp en Regine Dugardyn;
Coördinatie ontwerpwedstrijd, en communicatie project: 
Christiane  Bosman; 
Fondsenwerving: Esther Didden; 
Vormgeving: Corine Datema; 
Website: Studio Alloy;
Techniek Zoom-sessies: José Miguel Biscay/Render God.

Partners Welkom in het parlement van de Dingen
Uitreiking Spinozalens
Felix Meritis, Ibelisse Guardia Ferragutti, Daphina Misiedjan, 
Joao M B Costa, Bas Heijne, Harpo ‘t Hart, Daan Roovers, 
Human/Brainwash TV.
Het Parlement in de klas
Building Conversation en VFVO.
Geef stem aan de Noordzee
PhilosophyLab/DesignLab UTwente, Anne van Leeuwen en 
Harpo ’t Hart. 
Meet & Greets met Latour
Stephan Sanders (moderator).
Publieksprogramma
Radboud Reflects, Filosofie in Den Haag, SPUI25, De Balie, 
Schrijversvakschool Groningen, Marineterrein Amsterdam 
/ Living Art Lab, NEMO, ARCAM, Garage Rotterdam, Zone-
2Source. 

Ambassadeurs ontwerpwedstrijd
Prof. dr. MNC Aarts (Radboud University Nijmegen),  prof. 
dr. HO Dijstelbloem ( UvA), prof. dr. M Hajer (Utrecht Uni-
versity), prof. dr. ir. C Hummels (Eindhoven University of 
Technology), dr. E Keymolen (Tilburg University), prof. dr. 
M Kleinhans (Utrecht University), dr. JFH Kupper (VU), dr. 
ZH Robaey (Wageningen University & Research), prof. dr. 
W Schinkel ( Erasmus University Rotterdam); L. Schouwen-
berg (Design Academy), prof. dr. J Slatman (Tilburg Univer-
sity), prof. D Sijmons (TU Delft), prof. dr. HAE Zwart (Eras-
mus University Rotterdam), dr. ir. Tromp (Delft University of 
Technology), prof. dr. ir. PPCC Verbeek (Universiteit Twente), 
prof. dr. ing. R Zwijnenberg (Leiden University).

Jury ontwerpwedstrijd
Daan Roovers (voorzitter), prof. dr. HO Dijstelbloem , L. 
Schouwenberg, prof. dr. ir. PPCC Verbeek en prof. dr. em. 
Antoon Vandevelde (KU Leuven).

De Stichting Internationale Spinozaprijs bedankt alle 
sponsoren, juryleden, de Ambassade van de Noordzee 
en overige samenwerkingspartners voor hun inzet en 
betrokkenheid.


