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Bruno Latour is een Franse socio loog 
en filosoof. Hij houdt zich bezig  
met o.a. wetenschapsfilosofie en 
-antropologie. Naast sociolo gische 
studies naar de constructie van 
wetenschappelijke praktijken publi-
ceerde Latour filosofische reflecties 
over de aard van de moderne wereld. 
Tot zijn bekendste boeken behoren 
Laboratory Life (1979), Nous n’avons 
jamais été modernes (1991) en  
Face à Gaïa (2015; Ned. ed. Oog in  
oog met Gaia). Latour is als emeritus 
hoogleraar verbonden aan het 
medialab van Sciences Po in Parijs.

Waar kunnen we landen? Politieke  
oriëntatie in het Nieuwe Klimaatregime 
Bruno Latour

‘De Franse socioloog Bruno Latour heeft altijd al een bijzonder talent  
gehad voor het samenbrengen van dingen die niets met elkaar te maken  
willen hebben.’ Frankfurter Allgemeine, Feuilleton

‘Het is zowel een vlijmscherp pamflet als een handboek voor  
de toekomst.’ Libération

Vertaald door Rokus Hofstede
ca. 120 pag. | paperback  
18,5 × 12 cm
ISBN 978-94-90334-25-3  
NUR 736 | A-boek
ca. € 19,50 | oktober 2018
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Waar kunnen we landen? vormt een vervolg op het  
nu al klassieke boek Oog in oog met Gaia. Dit keer  
brengt Latour klimaatverandering in verband met de 
(neoliberale) ‘deregulering’ en de toename van 
ongelijkheid. Deze drie verschijnselen hebben volgens 
Latour geleid tot de huidige situatie: kritiek op de 
globalisering en het verlangen om terug te keren naar 
de bescherming die de natiestaat zou hebben geboden. 
Het ideaal van een gedeelde wereld verdwijnt in  
‘het Westen’ – dat blijkt onder meer uit de verkiezing  
van Trump, de Brexit en de weerstand tegen migratie-
stromen uit het Midden-Oosten en Afrika.

Als we weerstand willen bieden aan deze situatie zullen 
we weer een gemeenschappelijke oriëntatie moeten 
vinden, zullen we ergens moeten landen. Daarvoor is 
een kaart nodig met de posities van het nieuwe politieke 
landschap. Latour geeft een overtuigende aanzet tot  
het tekenen van zo’n kaart en besluit met een pleidooi 
voor het Europa waarin hij zou willen landen.

Waar kunnen we landen? is de eerste uitgave in een 
nieuwe serie van Octavo, waarin onze omgang met  
de aarde, ons begrip van modernisering en het geloof  
in technologische vooruitgang ter discussie worden 
gesteld. De teksten maken inzichten uit bijvoorbeeld  
de antropologie, filosofie, geschiedenis of archeologie 
voor een ruim publiek toegankelijk en plaatsen die  
in een breed perspectief.

Bruno Latour  Waar kunnen we landen?
Politieke oriëntatie in het Nieuwe Klimaatregime

Boekpresentatie met Bruno Latour: 
16 november 2018.



Edrengiyn Nuruu, Mongolië, 1 augustus 1999
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Zwarte huid, 
witte maskers
Frantz Fanon

octavo

Frantz Fanon  Zwarte huid, witte maskers

‘Alles wat nu in termen van white privilege wordt gezegd is eerder, en pregnanter, 
onder woorden gebracht door Frantz Fanon.’ Stephan Sanders, De Groene Amsterdammer

Vertaald door Jeanne Holierhoek
ca. 240 pag. | paperback 
18,5 × 11,7 cm
ISBN 978-94-90334-24-6  
NUR 736 | A-boek
ca. € 23,50 | oktober 2018

Frantz Fanon (1925 – 1961) was een 
psychiater, schrijver en filosoof 
afkomstig van het eiland Martinique 
(Franse Antillen). Hij studeerde 
medicijnen in Lyon en was vervol gens 
werkzaam als psychiater. Tijdens  
de Tweede Wereldoorlog was hij  
in dienst van het Franse leger, waar 
hij extreem veel racisme ondervond. 
In 1955 sloot hij zich aan bij het 
Algerijnse gewapend verzet. Fanon 
publiceerde tijdens zijn korte leven 
twee invloedrijke boeken: Peau noire, 
masques blancs (1952) en Les damnés 
de la terre (1961).

Boekpresentatie eind oktober 2018: 
uitgebreid programma met debat, 
documentaire beelden en vertoning 
van een film over Fanon.

Frantz Fanon heeft het denken over kolonialisme  
en racisme blijvend beïnvloed. In Zwarte huid, witte 
maskers (1952) beschrijft Fanon wat het psychologisch 
doet met een zwarte persoon om te leven in de  
witte westerse wereld: de manier waarop zwarten 
duidelijk wordt gemaakt dat ze minderwaardig zijn  
en hoe zij dit proberen te compenseren door zich  
‘wit’ te gedragen. Zwarte mensen worden gedwongen  
‘witte maskers’ op te zetten.

Fanon was een van de eersten die over de psychologie 
van de zwarte mens schreef. Hij streefde ernaar  
de vervreemding van zwarten op te heffen, maar hij 
sprak ook over ‘Blanken die niet minder van zichzelf 
vervreemd zijn geraakt’.

Het gedachtegoed van Fanon is terug te vinden bij 
voorvechters van (nationale) bevrijdingsbewegingen 
zoals Che Guevara en Malcolm X, in studies over 
postkolonialisme van bijvoorbeeld James Baldwin, 
Angela Davis, Achille Mbembe en Edward Saïd,  
en in werken van hedendaagse literaire schrijvers als 
Teju Cole en Ta-Nehisi Coates.

Basisserie
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Het ontmantelen 
van de demos
De stille revolutie  
van het 
neo liberalisme
 Wendy Brown

octavo

Basisserie
‘Na het lezen van Brown kunnen alleen slechte bedoelingen tolerantie van het 
neoliberalisme rechtvaardigen.’ Costas Douzinas, Birkbeck Institute for the Humanities

Vertaald door Daan Pieters
ca. 264 pag. | paperback  
18,5 × 11,7 cm
ISBN 978-94-90334-22-2  
NUR 736 | A-boek
ca. € 24,50 | oktober 2018

Wendy Brown is professor in  
de politicologie aan de University  
of California, Berkeley. Daarnaast 
was zij gastdocent op onder meer 
Cornell University en Columbia 
University. Haar werk richt zich met 
name op de politieke en feminis-
tische theorie, wat resulteerde in 
publicaties als Manhood and Politics: 
A Feminist Reading in Political 
Thought (1988), States of Injury: Power 
and Freedom in Late Modernity 
(1995), Regulating Aversion: Tolerance 
in the Age of Identity and Empire 
(2006) en Walled States, Waning 
Sovereignty (2010).

Boekpresentatie met Wendy Brown.

Undoing the Demos won in 2017 de 
David and Elaine Spitz Prize.

Het neoliberalisme heeft niet alleen ingrijpende 
gevolgen voor de economie, het maakt de hele samen-
leving ondergeschikt aan economische principes.  
Tot in detail laat Wendy Brown zien op welke wijze de 
moeizaam opgebouwde volksgemeenschap (de demos) 
en haar democratische instellingen worden ontbonden 
door neoliberale politieke praktijken en wetgeving.

Met verwijzing naar Michel Foucaults De geboorte van  
de biopolitiek (1979) maakt Brown duidelijk hoe  
de democratie wordt uitgehold en wat de neoliberale 
logica betekent voor onderwijs, cultuur, rechtspraak en 
manieren van besturen. Maar de ‘homo politicus’ is  
nog niet definitief veranderd in een ‘homo economicus’. 
Voor Wendy Brown is democratie in de eenentwintigste 
eeuw een regeringsvorm die vraagt om politieke 
verbeelding. Zij is, ook in het Westen, niet meer een 
vanzelf sprekende vorm van besturen, maar een 
regerings vorm waarvoor men moet strijden en die 
opnieuw moet worden overdacht.

Wendy Brown  Het ontmantelen van de demos
De stille revolutie van het neoliberalisme
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Waarheen met 
Europa?
Étienne Balibar

octavo

Basisserie

‘Balibar biedt een serieuze en diepgaande studie van het vraagstuk, wat is  
bepalend voor burgerschap wanneer dat onder druk staat van veranderende 
omstandigheden door immigratie naar Europa. Zijn kritische analyse  
gaat gepaard met een politieke visie op democratie die tegelijk gematigd  
en hoopvol is.’ Judith Butler over We, the People of Europe?

Vertaald door Nele Ysebaert  
en Hans Venema
ca. 264 pag. | paperback  
18,5 × 11,7 cm
ISBN 978-94-90334-21-5  
NUR 736 | A-boek
ca. € 24,50 | oktober 2018

Étienne Balibar is emeritus hoog-
leraar filosofie aan de Université  
de Paris-Ouest. Daarnaast is hij 
verbonden aan Columbia University 
in New York en Kingston College  
in Londen. Balibar publiceerde vele 
werken over de grondslagen van  
de politieke filosofie, o.a. Spinoza  
et la politique (1985), Race, Nation, 
Classe (1988, i.s.m. Immanuel 
Wallerstein) en La proposition de 
l’égaliberté (2010). Sinds de jaren 
1990 is Europa een centraal thema 
in zijn werk en verschenen onder 
meer Les frontières de la démocratie 
(1992), Nous, citoyens d’Europe? 
(2001) en Europe: crise et fin? (2016).

Boekpresentatie met Étienne Balibar.

Étienne Balibar ontving in  
2017 de Hannah-Arendt-Preis für 
politisches Denken.
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De verzamelbundel Waarheen met Europa? bestaat  
uit essays die Étienne Balibar tussen 2010 en  
december 2017 heeft geschreven. Balibar, een over tuigd 
Europeaan, richt zich in de essays op twee crises die 
elkaar lijken te versterken en die de tekort komingen  
van de Europese constructie onbarmhartig bloot leggen: 
de Griekse schulden crisis (de crisis van de monetaire 
unie) en de vluchtelingencrisis (de crisis van het 
Europese grens regime). 

De wijzen waarop Europese machthebbers hebben 
getracht deze crises te bezweren, tonen volgens  
Balibar aan dat de contradicties van de Europese Unie 
een kritieke grens hebben bereikt, of zelfs hebben  
over schreden. Balibar grijpt bij de karakterisering van 
deze kritieke toestand terug op het begrip interregnum 
dat Gramsci gebruikte om de labiele politieke situatie  
in de jaren 1920 te begrijpen – een toestand waarin  
het oude op sterven ligt, terwijl het nieuwe nog geboren 
moet worden.

Étienne Balibar  Waarheen met Europa? 
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De geëmancipeerde  
toeschouwer
Jacques Rancière

octavo

Athenaeum  
Fragmenten, 
essays, kritieken
Friedrich Schlegel

Oog in oog  
met Gaia
Acht lezingen  
over het Nieuwe 
Klimaatregime
Bruno Latour

octavo

Francis Bacon 
Logica van de  
gewaarwording
Gilles Deleuze

octavo

Kritisch en  
klinisch 
Essays over 
litera tuur  
en filosofie
Gilles Deleuze

octavo

De toekomst  
van het beeld
Jacques Rancière

octavo octavo

De kunst  
van kritiek  
Adorno  
in context
Theodor W. Adorno, Alexander García 
Düttmann, Josef Früchtl, Samir Gandesha, 
Johan Hartle, Martin Jay, Thijs Lijster, 
Cecilia Sjöholm & Shierry Weber Nicholsen

Een ruimte om 
in te bewegen 
Serge Daney —  
tussen cinema  
en beeldcultuur

octavo

Prisma’s  
Cultuurkritiek en 
maatschappij
 Theodor W. Adorno

octavo

Volharden
Serge Daney

octavo

Boris Groys  
in context
Dirk van Bastelaere, Claire Bishop,  
Johan Hartle, Bram Ieven,  
Rudi Laermans, Kazimir Malevitsj, 
Steven ten Thije, Camiel van Winkel

octavo

octavo

Zonder richtlijn
Parva aesthetica
 Theodor W. Adorno

Logica van de  
verzameling  
Boris Groys

octavo

Alain Badiou  
Inesthetiek:  
filosofie, kunst,  
politiek

octavo

Brieven over de 
esthetische  
opvoeding van  
de mens
Friedrich Schiller 

octavo

De fabel van  
de cinema
Jacques Rancière

octavo

Friedrich Schiller 
Brieven over de esthetische 
opvoeding van de mens 
144 pag. | € 12,50 
ISBN 978-94-90334-02-4

Serge Daney 
Een ruimte om in te bewegen
168 pag. | € 14,00 
ISBN 978-94-90334-04-8

Boris Groys 
Logica van de verzameling 
276 pag. | € 17,50 
ISBN 978-94-90334-10-9

De kunst van kritiek 
192 pag. | € 15,00
ISBN 978-94-90334-17-8

Jacques Rancière  
De fabel van de cinema 
228 pag. | € 16,50 
ISBN 978-94-90334-03-1

Theodor W. Adorno 
Prisma’s 
336 pag. | € 19,50 
ISBN 978-94-90334-07-9

Boris Groys in context 
148 pag. | € 12,50 
ISBN 978-94-90334-11-6

Friedrich Schlegel 
Athenaeum 
248 pag. | € 18,50
ISBN 978-94-90334-18-5

Jacques Rancière 
De toekomst van het beeld 
156 pag. | € 13,50
ISBN 978-94-90334-05-5

Theodor W. Adorno 
Zonder richtlijn 
204 pag. | € 17,00 
ISBN 978-94-90334-00-0

Gilles Deleuze 
Francis Bacon  
216 pag. | € 19,50 / met afbn.
ISBN 978-94-90334-08-6

Jacques Rancière 
De geëmancipeerde toeschouwer 
144 pag. | € 15,00 
ISBN 978-94-90334-14-7

Serge Daney 
Volharden 
156 pag. | € 13,50 
ISBN 978-94-90334-01-7

Alain Badiou 
Inesthetiek 
336 pag. | € 19,50 
ISBN 978-94-90334-12-3

Gilles Deleuze 
Kritisch en klinisch 
240 pag. | € 18,50
ISBN 978-94-90334-09-3

Bruno Latour 
Oog in oog met Gaia 
432 pag. | € 27,50
ISBN 978-94-90334-23-9 

Isabell Lorey
Het regeren van precairen
144 pag. | € 16,50
ISBN 978-94-90334-19-2 

Wat is een volk?
120 pag. | € 17,50
ISBN 978-94-90334-16-1 

Jacques Rancière
De haat tegen de democratie
144 pag. | € 17,50
ISBN 978-94-90334-15-4

Gerald Raunig
Fabrieken van kennis/
Industrieën van creativiteit
168 pag. | € 17,50
ISBN 978-94-90334-20-8
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Octavo publicaties
Brederodestraat 73-III
1054 VB Amsterdam
t +31 (0)20 618 91 81
info@octavopublicaties.nl
www.octavopublicaties.nl

Vertegenwoordiging  
boekhandel Nederland
Joachim Dongus
Prinses Catharina Amalialaan 116
3708 ZS Zeist
m +31 (0)6 13 53 63 49
verkoop@octavopublicaties.nl

Levering via Centraal Boekhuis

Vertegenwoordiging  
boekhandel België
EPO
Lange Pastoorstraat 25-27
2600 Berchem, Antwerpen
t +32 (0)3 239 68 74 
f +32 (0)3 218 46 04
uitgeverij@epo.be

Sahara, Algerije, 31 augustus 2009


