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Anna Lowenhaupt Tsing is 
hoogleraar antropologie aan 
de University of California, 
Santa Cruz. In 2013 werd 
haar werk bekroond met  
een Niels Bohr-leerstoel aan 
de Aarhus University in 
Denemarken, en startte zij 
het project AURA (Aarhus 
University Research on the 
Anthropocene).

‘ Er zit een dubbele betekenis in de titel van het boek.  
De paddenstoel bevindt zich aan het einde van de wereld  
omdat hij moeilijk te vinden is: een geheim, verscholen  
in de bossen. Maar Tsing zinspeelt ook op het einde van de 
wereld zoals wij die kennen, vanwege onze neiging om  
zoveel mogelijk aan de aarde te onttrekken.’ THE NEW YORKER

‘ Een fascinerend verhaal over biologie, ecologie, genetica  
en antropologie in relatie tot de meest kostbare paddenstoel  
ter wereld.’ LOUISE O. FRESCO, TIMES HIGHER EDUCATION

Een van de eerste tekenen van leven na de atoombomaanval op 
Hiroshima in 1945 was een matsutake. De naam verwijst naar een 
groep aromatische wilde paddenstoelen die zeer kostbaar zijn en 
bijzonder geliefd in de Japanse keuken. De matsutake groeit op 
het noordelijk halfrond in bergachtige gebieden waar ontbossing  
heeft plaatsgevonden. 

In haar fascinerende boek onderzoekt antropologe  
Anna Lowenhaupt Tsing de ecologie van deze paddenstoel, en 
volgt zij de handel in matsutake langs verschillende sporen, bij-
voorbeeld die van plukkers in Oregon, bosbeheerders in Finland, 
Hmong-strijders in de wouden van Indochina en fijnproevers in 
Japan. Tegelijk laat ze zien wat deze paddenstoelen ons kunnen 
vertellen over precaire levensomstandigheden en leefwerelden. 
Voor Tsing vormt hun ongecontroleerde wijze van leven een  
geschenk: een leidraad wanneer de gecontroleerde wereld die wij 
als vanzelfsprekend beschouwen uit elkaar valt. Meer nog dan over 
de ecologie van de matsutake handelt deze met prijzen over laden 
publicatie daarmee over de vraag hoe te overleven in een door 
mensen verstoord milieu.

In de serie Kantelingen worden onze 
voorstelling van de aarde en de natuur  
en ons begrip van modernisering  
en vooruitgang ter discussie gesteld.
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Walter Benjamin (1892 – 1940) was een Duits-Joodse schrijver die 
in de jaren 1920 – 1930 enkele filosofische werken schreef, maar 
zich vooral profileerde als literair criticus. Voor zowel Hannah 
Arendt als Susan Sontag was hij een belangrijke en dierbare auteur. 
Arendt raakte in 1938 in Parijs met Benjamin bevriend. Sontag, een 
generatie jonger, beschouwde Benjamin als een van haar grote 
voorbeelden. Beiden hebben een essay aan hem gewijd. Die essays 
nemen in hun oeuvre een bijzondere plaats in, en worden hier voor 
het eerst in één uitgave samengebracht. 

Arendt tekent een portret van Benjamin vanuit drie 
gezichtspunten. Ze begint met een persoonlijke beschrijving, waar-
in onhandigheid en tegenspoed centraal staan. Vervolgens neemt 
ze meer afstand en schetst ze een tijdsbeeld: het milieu waaruit 
Benjamin kwam en de worsteling van de vooroorlogse Duits-
Joodse intelligentsia met hun Joodse afkomst. In het laatste deel 
laat ze op eigenzinnige wijze zien hoe de verhouding tussen taal en 
traditie doorwerkt in Benjamins geschriften en werkt ze haar be-
roemd geworden karakterisering van Benjamin als parelduiker uit.

Sontag begint haar essay met een beschrijving 
van drie portretfoto’s van Benjamin, en gaat dan dieper in op zijn  
melancholie. Benjamin verbond deze stemming met zijn geboorte 
‘in het teken van Saturnus’. Sontag gaat een stap verder en vindt 
die melancholie overal in zijn werk terug.

Voor velen is Benjamin een intrigerende, maar ook 
ongrijpbare auteur. Deze essays maken duidelijk waarom, zonder 
de diepgang van zijn persoon en zijn werk te versimpelen. 
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Susan Sontag (1933 – 2004) 
was een Amerikaanse 
essayiste en roman schrijfster. 
Bekende publicaties van 
haar zijn: Over fotografie, 
Ziekte als metafoor en  
De vulkaanminnaar.

Hannah Arendt  
(1906 – 1975) was een Duits-
Amerikaanse filosofe en 
politiek denker. Haar studies 
over totali ta risme en 
revolutie zijn in de politieke 
theorie incontournable 
geworden. Typerend voor 
haar werk is de voort-
durende verbinding van 
denken en oordelen. 

‘ … bij Benjamin hebben we te maken met iets wat  
misschien niet uniek, maar wel zeer zeldzaam is – met  
de gave dichterlijk te denken.’ HANNAH ARENDT

‘ Ik probeer de waarheid te vertellen, maar ik weet  
natuurlijk wel dat ik me aangetrokken voel door mensen  
in wie ik mezelf herken.’ SUSAN SONTAG

In de serie Reflecties verschijnen teksten  
die hedendaagse ontwikkelingen of dominante 
denkbeelden in een ander licht stellen.
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Lorraine Daston ontvangt in oktober de 
Dr. A. H. Heineken prijs voor de Historische 
Wetenschap 2020. Zij krijgt de prijs voor 
haar studie naar de ontwikkeling van het 
begrip ‘objectiviteit’, en vanwege de om-
wenteling die ze teweeg heeft gebracht in 
het vakgebied wetenschapsgeschiedenis. 
Voorjaar 2020 verscheen bij Octavo voor 
het eerst een werk van haar in Nederlandse 
vertaling: Tegen de natuur in.

Bruno Latour zal op 24 november de  
Spi noza lens 2020 in ontvangst nemen. 
Deze prijs is aan hem toegekend omdat hij 
een van de eersten was die technologie  
in samenhang met morele, sociale en cul-
turele structuren onderzocht, en omdat hij 
al vroeg – begin jaren negentig – klimaat-
verandering heeft geagendeerd. Bij Octavo 
verschenen Oog in oog met Gaia en Waar 
kunnen we landen?
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Waar kunnen we landen?
Politieke oriëntatie in  
het Nieuwe Klimaatregime

Bruno Latour

Kantelingen 1

We begrijpen niets van de politiek van de laatste decennia 
als we het vraagstuk van het klimaat niet centraal stellen, 
dat is de prikkelende hypothese van filosoof Bruno Latour. 
De klimaatkwestie behoort tot de kern van de geopolitiek  
en is rechtstreeks verbonden met ongelijkheid en onrecht
vaardigheid. Dit blijkt uit de terugtrekking van de Verenigde 
Staten uit het Parijse klimaatakkoord, de toename van 
migratiestromen als gevolg van oorlogen en klimaatmutatie 
en de Brexit. Het is alsof een groot deel van de elites het 
ideaal van een gedeelde wereld heeft opgegeven.

Om weerstand te bieden aan deze situatie moeten we een 
gemeenschappelijke oriëntatie vinden. Daarvoor is  
een kaart nodig met de posities van het nieuwe politieke 
landschap. Bruno 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. Kunnen we 
politiek herdefiniëren als wat ons terugvoert naar de aarde?

Vertaald door Rokus Hofstede
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Waarom beschouwen mensen in uiteenlopende culturen 
en tijdperken de natuur als bron van normen voor menselijk 
gedrag? Filosofen en wetenschappers hebben eeuwenlang 
beweerd dat de natuur geen waarden kent. Toch probeert 
de mens keer op keer het ‘zijn’ van de natuur te veranderen 
in een ‘zou moeten zijn’. Wetenschapsfilosofe Lorraine 
Daston laat zien dat de poging om de natuurlijke orde te 
gebruiken als bron van de morele orde even problematisch 
als onvermijdelijk is.

Vertaald door Willem Visser
Nawoord Lukas M. Verburgt
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Lorraine Daston (1951) studeerde 
wetenschapsgeschiedenis en  
-filosofie aan Harvard University 
en de University of Cambridge.  
Zij is directeur emerita van het 
Max-Planck-Institut für Wissen-
schafts geschichte in Berlijn en  
gasthoogleraar aan de University  
of Chicago. Daston is auteur  
van een aantal standaardwerken, 
waaronder: Wonders and the  
Order of Nature, 1150 – 1750  
(1998, i.s.m. Katharine Park), Things 
that Talk: Object Lessons from  
Art and Science (2004), Objectivity 
(2007, i.s.m. Peter Galison)  
en Natural Law and Laws of  
Nature in Early Modern Europe  
(2008, i.s.m. Michael Stolleis).
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