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DASEIN IS DESIGN
henk oosterling

We lezen en horen bijna dagelijks over de impact van de door de 
mens veroorzaakte opwarming van de aarde. En niet alleen dat, de 
klimaatcrisis ligt gewoon op je bord, zegt filosoof Henk Oosterling.6 
Toch ervaren de meeste mensen dit niet zo en handelen hier zeker 
niet naar. Hoe komt dat? Oosterling, die zichzelf ‘ecosoof’ noemt, 
vraagt zich daarom af hoe we onze op een commerciële wegwerpcul-
tuur gebaseerde levensstijl kunnen veranderen op individueel ni-
veau. Hij denkt niet alleen na over onze huidige conditie, maar doet 
er ook iets aan. Samen met anderen heeft hij Rotterdam Vakmanstad 
opgericht, een basisschool welke kinderen een ecologisch en sociaal 
bewustzijn aanleert door niet alleen cognitief te leren maar ook 
lichamelijk. ‘Doen-denken’ noemt Oosterling dat. 

Radicale middelmatigheid in het Antropoceen 
Door de enorme ontwikkeling van technologie zijn we volgens 
sommige wetenschappers beland in een nieuw geologisch tijdperk; 
het Antropoceen. De moderne technologie is zo alles overheersend 
geworden dat elk aspect van de natuur, inclusief wijzelf, erdoor wordt 
bepaald. Oosterling beweert zelfs: “Er bestaat geen natuur meer, 
alles is cultuur geworden.” Dit is natuurlijk maar de vraag, want zijn 
we de natuur wel de baas? Desalniettemin stelt Oosterling dat in het 
Antropoceen ecologie over technologie gaat en niet meer over natuur.  

De huidige technologie heeft niet alleen nadelige gevolgen voor de 
natuur/cultuur; onze verstrengeling ermee heeft ons als individu in een 
vanzelfsprekende, comfortabele maar ook onkritische positie gebracht. 
Het gaat er volgens Oosterling niet zozeer om technologie te verkette-
ren. Het probleem is – en daar legt hij de nadruk op – de onbewuste 

relatie van de mens met haar technologie. Van auto’s tot smartphones en 
van televisie tot social media, al deze ontworpen technologische media 
duwen ons in een positie van wat Oosterling ‘radicale middel-matig-
heid’ noemt. ‘Radicaal’ in de zin van allesomvattend, ‘middel’ als in het 
medium dat tussen ons in zit en ‘matigheid’ in de zin van dat het de 
maat bepaald van ons hectische bestaan. We zitten zonder dat we het 
weten als een vlieg gevangen midden in een web dat we zelf gesponnen 
hebben. En we vinden het nog lekker ook.

En het ouderwets zijn-denken 
Oosterlings’ analyse klinkt misschien wat eenzijdig in eerste instantie, 
want sinds de globalisering en digitalisering weten we toch dat we in 
een door technologie gedomineerde netwerksamenleving leven en tege-
lijkertijd dat een vlinder uiteindelijk ook een orkaan kan veroorzaken? 
Oosterling onderschrijft dat wij in een transitie naar een nieuwe tijd 
bevinden maar dat deze wordt bemoeilijkt wordt doordat ons bewust-
zijn nog verankerd is in het Westerse denken, dat beïnvloed is door de 
Verlichting, het Christendom en de ideologie van het kapitalisme. 

Oosterling karakteriseert dit denken als lineair, hiërarchisch, exclusief, 
egoïstisch, schaarste-denken. Daarnaast is het primitieve deel van ons 
brein vooral afgestemd op het signaleren van negatieve signalen en zijn 
we geneigd tot doemdenken waardoor we ons alleen nog maar apoca-
lyptische scenario’s kunnen voorstellen. Oftewel, we denken dat we op 
weg zijn in één rechte lijn naar het einde van der tijden. Dit denken 
heeft niet alleen gevolgen voor ons zelfbeeld en onze visie op de wereld 
maar ook voor de manier waarop maatschappelijke instituties, zoals 
politiek en onderwijs zijn ingericht. Dit is volgens Oosterling dé oorzaak 
waarom er niks verandert.

6 Mommers, J. 2018. De oplossing voor het klimaat ligt op ons bord. [Online]. [Spring 2020]. 
beschikbaar op: https://decorrespondent.nl/8989/de-oplossing-voor-het-klimaat-ligt-op-ons-
bord/990668701-93444fa7

https://henkoosterling.com/
http://.
https://en.wikipedia.org/wiki/Ecosophy
https://www.vakmanstad.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Antropoceen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maatschappelijk_netwerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlindereffect
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verlichting_(stroming)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Christendom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kapitalisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_voorspellingen_van_het_einde_van_de_wereld
https://decorrespondent.nl/8989/de-oplossing-voor-het-klimaat-ligt-op-ons-bord/990668701-93444fa7
https://decorrespondent.nl/8989/de-oplossing-voor-het-klimaat-ligt-op-ons-bord/990668701-93444fa7


P.
8 

He
nk

 O
os

te
rl

in
g 

- 
Da

se
in

 i
s 

De
si

gn
< INHOUD

Van individuen in piramides 
Volgens Oosterling, sterk geïnspireerd door Martin Heidegger en de 
postmoderne filosofen die op zijn werk voortborduurden, participeren 
we in hedendaagse netwerken als een schijnbaar autonoom individu, 
een losstaand ego met een geconstrueerde identiteit, dat zogenaamd 
controle heeft over zichzelf en zijn omgeving. Echter het individualisme 
blijkt een illusie, we zien niet in dat zowel onze verlangens als ons ge-
drag gestuurd en tegelijkertijd gedisciplineerd wordt door technologie, 
economie en cultuur. Helemaal nu onze data, afkomstig van ons online 
gedrag (sociale media, zoek machines, betalingsverkeer), continue 
wordt geoogst door kunstmatige intelligentie. En als we het wél zien lijkt 
er geen ontkomen aan. Of toch wel?

Om zowel de emancipatie van het ego-individu te ondersteunen als de 
massamaatschappij te organiseren zijn er in de 19e en 20e eeuw allerlei 
hiërarchische maatschappelijke structuren opgezet. Piramides noemt 
Oosterling deze en hij komt ze overal tegen, van de taxonomie van 
leerdoelen van Benjamin Bloom tot aan de eenogige piramide op het 
dollarbiljet. Zelfs het van oorsprong decentrale internet ontkomt niet 
aan een hiërarchische onderwerping door een handvol monopolies. Dit 
denken in afzonderlijke hiërarchieën zorgt ervoor dat we geen holisti-
sche en integrale visie meer hebben op onze realiteit en dat er alleen nog 
maar atomistische en sectorale visies zijn, zegt Oosterling. En wie denkt 
dat ‘bottom-up’ en ‘top-down’ processen de wereld gaan redden heeft 
het mis. Ook dat is denken in verticale hiërarchie.

Naar inter-viduen in netwerken 
Volgens Oosterling moeten we loskomen van die hiërarchische 
structuren en volledig bewust worden van het feit dat elk wezen op 
aarde, inclusief wijzelf, relationeel zijn ingebed. Net als Heidegger ziet 
Oosterling dat we in onderlinge afhankelijkheid met alles om ons heen 
verbonden zijn. Dit is geen ‘New age’ onzin, maar een ecologische we-
tenschapsbenadering waarin wordt gesteld dat vroeger of later alles, via 
feedback loops, op elkaar inwerkt, zegt Oosterling. We zijn daarom geen 
losstaand individu maar een inter-vidu, een knooppunt in netwerken. 

Wij bestaan bij de gratie van relatie. Het gaat er juist om, vanuit deze 
positie van Dasein (er-zijn), een concept van Heidegger, of Inter-Esse 
(tussen-zijn), zoals Oosterling het noemt, bewust te reflecteren op 
technologie, verantwoordelijkheid te nemen en gebruik te maken van 
onze mogelijkheid om andere keuzes te maken. Het is dus niet nodig 
om je te onttrekken aan de wereld of aan anderen, dat is onwenselijk en 
zelfs onmogelijk. Het is juist Dasein / Inter-Esse wat ons mens maakt. 
Met dit bewustzijn kunnen we nieuwe horizontale netwerken maken 
en erin participeren. We moeten dus van boom naar ‘rhizome’ om in de 
beeldspraak van Oosterling te blijven.

En het nieuwe doen-denken
Het is nog niet helemaal duidelijk hoe Oosterling zich een maatschappij 
voorstelt die gebaseerd is op decentrale, niet-hiërarchische netwerken 
en hoe we de ordening tot hiërarchie, door macht en uitsluiting, kun-
nen weerstaan. De vraag is ook of onze ego-identiteit door een ecolo-
gisch bewustzijn zomaar verdwijnt en we onszelf niet meer verliezen in 
de wereld gestuurd door onze verlangens. En hoe kom je aan de juiste 
informatie, in een netwerk waar je slechts een knooppunt bent, zodat je 
verantwoordelijkheid kunt nemen en de juiste keuze kunt maken? Maar 
goed, je moet ergens beginnen, niet doemdenken maar doen-denken.

En waarom dan niet meteen werken aan een ander mensbeeld? 
Ondanks zijn kritiek op bottom-up processen is het voor Oosterling 
noodzakelijk om het denken van onderop, individueel, te veranderen. 
Want zonder anders te denken, namelijk het netwerk circulair-inclusief 
doen-denken, kunnen we geen problemen oplossen die uit piramide 
lineair-exclusief doemdenken zijn voortgekomen. Oosterling heeft 
twee manieren gevonden. Eén daarvan is om jonge generaties anders 
op te leiden via eco-emancipatie. En voor de oudere generaties biedt 
Oosterling een handvat in de vorm van een nieuw soort eco-activisme. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Martin_Heidegger
https://nl.wikipedia.org/wiki/Individualisme
https://en.wikipedia.org/wiki/Bloom%27s_taxonomy
https://en.wikipedia.org/wiki/Bloom%27s_taxonomy
https://nl.wikipedia.org/wiki/New_age_(beweging)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dasein
https://en.wikipedia.org/wiki/Rhizome_(philosophy)
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Eco-emancipatie 
Tegenwoordig is er veel kritiek op het onderwijs. Ook Oosterling 
verwijst dit 19e-eeuwse instituut het liefst naar de afvalberg van de 
geschiedenis.7 Maar hoe bereid je dan kinderen voor op een onzekere 
toekomst? Veel heil wordt verwacht van zogenaamde ‘21st century 
skills’ (geen kennis!). Deze vaardigheden zijn gegroepeerd rondom drie 
thema’s: leren en innovatie, digitale geletterdheid en leven en carrière. 
Op het eerste gezicht lijkt deze benadering geen slecht idee. Het roept 
echter ook de vraag op of hiermee alleen ideale werknemers voor ‘Big 
Tech’ worden klaargestoomd. Oosterling spreekt zich hier niet direct 
over uit en wil vooral deze ‘skillset’ aanvullen met eco-wijsheid en 
mediawijsheid.

Mediawijsheid
Natuurlijk is het nodig om kinderen te leren omgaan met digitale 
technologie. Maar daarnaast is het volgens Oosterling ook nodig om 
‘digital literacy’ aan te vullen met mediawijsheid zodat zij bewust leren 
omgaan met technologische media. Filosoof Marshall McLuhan vormt 
daarbij een belangrijke inspiratiebron. Naast het leren programmeren 
zouden zijn opvattingen, waaronder ‘the medium is the message’, moe-
ten worden behandeld in het onderwijs zodat kinderen begrijpen dat 
er aandacht moet worden besteed aan het medium en niet zozeer aan 
de boodschap. Als mensen begrijpen hoe media werken dan beseffen 
ze ook hoe en door wie de wereld aan hen gepresenteerd wordt, stelde 
McLuhan. Zo leren kinderen in Rotterdam Vakmanstad ook over ethiek 
en recht in het gebruik van social media als het gaat over cyberpesten, 
‘sexting’, ‘exposen’ en ‘shaming’. 

Eco-wijsheid
Oosterling is ook sterk geïnspireerd door auteur Fritjof Capra die op 
basis van systeemtheorie en ‘diepe ecologie’ bruggen probeert te slaan 
tussen bijvoorbeeld theoretische natuurkunde en Oosterse mystiek 
maar ook tussen de natuurlijke en kunstmatige wereld. Met deze theorie 
bouwt hij aan een holistisch wereldbeeld. Capra is ook mede-oprichter 
van de ‘Center of Ecoliteracy’ in Berkeley, California, dat een duurzame 

leefwijze promoot door kinderen ecologische geletterdheid bij te bren-
gen. Door deel te nemen aan natuurherstel projecten leren zij de natuur 
te waarderen, niet slechts als een externe realiteit maar juist door te 
internaliseren via hoofd, handen en hart. Op die manier ontstaat het 
besef van onderlinge verbondenheid en wederzijdse afhankelijkheid 
van mensen in gezonde eco-systemen. Bij Rotterdam Vakmanstad 
leren kinderen deze relatie te leggen door groenten te verbouwen in de 
schooltuin, deze te gebruiken tijdens de kooklessen en de maaltijden te 
serveren tijdens de gezamenlijke lunch.

Duurzaamheid is gezondheid 
Volgens Oosterling is er een nieuw idee voor duurzaamheid nodig. Het 
huidige begrip, dat de natuurlijke omgeving, economie en het sociale 
domein met elkaar in evenwicht wil brengen, is volgens hem leeggelo-
pen. Het is een containerbegrip geworden; duurzaamheid wordt niet 
alleen ingezet bij het stimuleren van biodiversiteit of om de energietran-
sitie in gang te zetten, maar ook bij armoedebestrijding en de bevorde-
ring van voedselveiligheid, gezondheid, onderwijs en gendergelijkheid. 
Een betere wereld dus ogenschijnlijk zonder problemen. Deze politieke 
betekenis van duurzaamheid werkt misschien het realiseren van 
een duurzame samenleving juist tegen in een gepolariseerde wereld. 
Daarom moeten we beginnen met iets wat de mens het allerbelangrijkst 
vindt, aldus Oosterling, en dat is gezondheid. Dat gaat volgens hem 
niet alleen over fysieke gezondheid maar ook over mentale en sociale 
gezondheid. Oosterling noemt dit ECO 3, een sterk op de mens gerichte 
vorm van duurzaamheid, met nadruk op circulaire economie, schone 
energie, voedsel en sport, zorg voor anderen, leren samenwerken, 
reflectie en zingeving.

7 TED. 2006. Sir Ken Robinson: Do schools kill creativity? [Online]. [voorjaar 2020]. beschikbaar 
op: https://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_do_schools_kill_creativity?language=en
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Een herboren activisme
In zijn nieuwe boek ‘Verzet in Ecopanische Tijden’ (2020) geeft 
Oosterling een handreiking aan volwassenen die niet meer weten waar 
ze moeten beginnen. Voor Oosterling begint het altijd bij het individu 
die verantwoordelijkheid neemt. Je kan zelf een bijdrage leveren door 
je eigen levensstijl en consumptiepatroon te transformeren op micro-
niveau. Door, net zoals Derk Loorbach voorstelt, je te verbinden met 
anderen in verschillende netwerken kunnen individuen op meso- en 
macro niveaus gezamenlijk tactische en strategische veranderingen 
bewerkstelligen. Internet kan daarbij overigens een heel behulpzame 
technologie zijn, volgens Oosterling. Zijn methode is gericht op het 
kiezen voor een gezonde positieve transformatie van onszelf omdat 
hij ervan overtuigd is dat wij het systeem zelf in stand houden. Er is 
voor Oosterling geen andere optie, het probleem is duidelijk en dat 
moet worden opgelost. Het verschil met traditionele emancipatorische 
protestbewegingen is dat Oosterlings beoogde beweging er één is die 
zich verzet, niet door tegen iets te zijn, maar juist door ergens vóór te 
zijn. Voor verandering. Niet tegen klimaatverandering maar voor een 
duurzame wereld. Ontwerpers kunnen hierin een belangrijke rol spelen 
volgens Oosterling omdat zij niet bang zijn om van klein naar groot te 
denken. Maar het is de vraag of ook niet-ontwerpers hun denken wel 
kunnen of willen veranderen. Daarom ziet Oosterling vooralsnog meer 
heil in het opleiden van nieuwe generaties.


