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Your Ancestor 

 

So here I am 

This is your ancestor speaking 

Your predecessor from the 21st century 

To ask for forgiveness and for some understanding 

Please don’t be too demanding  

  

Don’t be too hard on us 

We did the best we could 

Moving forward like we thought we should 

Though we were just a phase  

In the existence of the human race  

We paved the road for you 

In many ways 

This is your ancestor speaking 

The relatives you know so well 

Forgive us I beg you 

For sending you to hell 

 

 

Laverman (2021) (Album: Plant). 
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Voorwoord 

 

Voor u ligt mijn masterthesis die geschreven is ter afronding van de master Zorgethiek en Beleid aan 

de Universiteit voor Humanistiek. Het is een onderzoek naar de geleefde ervaring van 

klimaatbezorgdheid bij (aanstaande) moeders, en hoe inzichten hieruit in gesprek zijn met 

zorgethische concepten over (intergenerationele) verantwoordelijkheid en deze verrijken.  

 

In mijn dagelijkse leven ben ik werkzaam als verpleegkundig specialist geestelijke 

gezondheidszorg en teamleider zorg bij een ggz-instelling. In eerste instantie wilde ik een thesis 

schrijven over verantwoordelijkheden van de ggz aangaande klimaatverandering en het risico hiervan 

voor mensen met een psychische klachten. Onverwacht werd ik zwanger en werd dit voor mij de 

inspiratie om het onderwerp van de thesis te veranderen. Het lichamelijk ‘baarzaam-zijn’, het dragen 

van een stem van de toekomst, verbond mij aan de vrouwen die meededen met het onderzoek. De 

interviews waren cadeautjes die mij hoop gaven op een wereld die, vanuit verbinding met toekomstige 

generaties, in het hier-en-nu zorgt voor de aarde. Ik ervoer aan den lijve dat ‘passief bezorgd’ zijn en 

machteloosheid een risico is, maar het praten met anderen mij richting een ‘actieve bezorgdheid’ en 

hoop duwde. Hoop die doet leven. Hoop voor de toekomst. Dank hiervoor aan alle participanten.  

 

Naast deze ervaringen van verbondenheid en actieve hoop ben ik mijn verbeelding gaan 

gebruiken om mij een toekomst voor te stellen voor mijn kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen 

en zo verder. Als ancestor voortkomend uit mijn ancestors, zoals verwoord door Laverman (2021), 

beweeg ik me in een generatie die nu moet handelen om de schade, veroorzaakt door voorgaande 

generaties, te beperken. Het is aan ons om toe te werken naar een andere toekomst waarin we samen 

zorgdragen voor een groenere wereld waar mens en natuur samengaan, of mens weer natuur is. 

Kinderen zijn onze hoop op die andere toekomst. Voor deze verbinding met de toekomst wil ik mijn 

eigen kinderen bedanken. De stemmen die ik altijd bij me zal dragen. Judah Eleison, Simeon Israël, 

Erinn Jannah, haar onvoldragen tweelingbroer of -zus, en in het bijzonder Brenn Abram Benjamin.  

  

Dan rest mij de andere mensen te bedanken die hebben bijdragen aan de geboorte van deze 

thesis. Vivianne Baur, als begeleider wil ik je bedanken voor je liefdevolle en aandachtige houding. Je 

wist me altijd van scherpe feedback te voorzien, zonder dat dit leidde tot onzekerheid aan mijn zijde. 

Een ware kunst. Je gaf me vertrouwen.  

Anne Ebenau-Geujen, dank voor je meelezende, kritische blik. Cynthia Wellinga en Flora 

Brummel, mijn peers, dank voor jullie betrokkenheid en steun gedurende het proces. Dan Jan Willem 

Hengeveld, dank voor je onvoorwaardelijke vertrouwen en de zorg voor ons gezin. Voor dit laatste 

ook dank aan mijn ouders en in het bijzonder mijn moeder, zij die mij gebaard heeft, Karin Slöetjes-ter 

Horst.   
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Samenvatting 

 
Klimaatverandering gaat niet alleen over ecologische- of gezondheidsschade, maar ook over 

relationele, psychosociale, culturele, ethische en politieke factoren. Overheidsbeleid kan leiden tot 

onrechtvaardigheid en mogelijke psychologische en morele schade bij kinderen en jongeren. 

Zorgethiek is, tegenover huidige ‘mannelijke’ en eurocentrische normen, een alternatieve bron voor 

morele en politieke besluiten. Binnen zorgethiek, echter, is weinig geschreven over de wisselwerking 

tussen generaties, oftewel intergenerationele ethiek. Zwangeren zijn verbonden aan toekomstige 

generaties en representatief voor een ondergeschikte ‘vrouwelijke’ manier van denken binnen politieke 

besluitvorming. Deze zorgethische masterthesis is gericht op ervaringen van klimaatbezorgdheid van 

zwangeren voor hun (on)geboren kind(eren) en de betekenis van deze emotionele bronnen van 

moraliteit voor intergenerationele (zorg)verantwoordelijkheid. De volgende hoofdvraag staat centraal: 

Welke inzichten over goede zorg voor toekomstige generaties geven geleefde ervaringen van 

klimaatbezorgdheid van zwangere klimaatbewuste vrouwen, in combinatie met zorgethische inzichten 

over intergenerationele verantwoordelijkheid, in de context van de huidige klimaatcrisis?   

 

In dit onderzoek is gebruikgemaakt van Interpretative Phenomenological Analysis. Er zijn zes 

semi-gestructureerde interviews gedaan met zwangere, klimaatbewuste vrouwen. De 

fenomenologische attitude is gebaseerd op een relationele benadering, de dialectical dance.  

Uit de interviews blijkt dat de aanstaande moeders een versterkte klimaatbezorgdheid en 

verantwoordelijkheid ervaren, samenhangend met ervaren dubbelheden in de bewuste kinderkeuze en 

een lichamelijke beleving van verbondenheid met de ongeborene. De klimaatbezorgdheid beweegt 

zich tussen ‘actieve bezorgdheid’ die staat voor hoop en vertrouwen en samenhangt met actie, en 

‘passieve bezorgdheid’ die gaat over angst en onmacht samenhangend met verslagenheid of 

verlamming. Deze klimaatbezorgdheid wordt ervaren binnen een intergenerationele inbedding van:  

wisselwerking met voorgaande generaties, het willen doorgeven van normen en waarden en luisteren 

naar de stem van de ongeborene. Klimaatbezorgdheid wordt door de aanstaande moeders ervaren 

vanuit een context van kwetsbaarheid en complexiteit in interdependentie met de omgeving.  

 

Het theoretische gedeelte beschrijft zorgethische inzichten over hechtingsobjecten, relationele 

ontologie, emotionele bronnen van moraliteit, imaginatie en lichamelijkheid. De zorgethische reflectie 

vult deze inzichten aan met passieve en actieve hoop, verhalen, langetermijndenken, eerste en tweede 

geboorte en de positie van de mens in het web van leven. Aanbevelingen voor goede zorg voor 

toekomstige generaties zijn: 1) gebruikmaken van verbeelding en verhalen, 2) relational response-

ability, emotioneel bewustzijn en ethisch geïnformeerde praktijken, 3) bevorderen van het bewustzijn 

van de kwetsbare positie van de mens in het web van leven, 4) luisteren naar de stem van (aanstaande) 

moeders en toekomstige generaties, 5) verder ontwikkelen van zorgpraktijken gericht op actieve hoop.  
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1 Problematisering en relevantie 

1.1 Aanleiding 

Op 25 september 2021 was mijn zwangerschapstest positief. Een ongeplande levenswending en 

daardoor tegengesteld aan de weloverwogen keuze voor onze andere kinderen. Tijdens de voorlaatste 

zwangerschap ervoer ik de vervuiling van de wereld sterker, vanwege mijn verscherpte fysieke 

zintuigen. Zoals de geur van het industrieterrein of de aanblik van met plastic bezaaide stranden. Dit 

voedde mijn klimaatbezorgdheid. Ik vond dat ik hierover geen spreekrecht had vanwege mijn 

kinderkeuze, elk met een eigen ecologische voetafdruk. Tegelijkertijd besef ik dat samenleven in het 

complexe web van leven, niet samengaat met schone handen. Wie heeft dan spreekrecht? In deze 

vierde zwangerschap ervaar ik wederom bezorgdheid en wil dit inzetten voor het ongeboren leven 

tijdens ecologische en klimaatcrises.1  

Dit persoonlijke thema zet ik centraal in deze thesis van de master Zorgethiek en Beleid aan de 

Universiteit voor Humanistiek.  

 

1.2 Maatschappelijke probleemstelling 

Volgens het IPCC rapport (Intergovernmental Panel on Climat Change, 2022) is aannemelijk dat over 

acht jaar, anderhalve graad opwarming bereikt is. De invloed van de mens op klimaatverandering is 

onbetwistbaar (IPCC, 2021). Van de Nederlandse volwassenen ziet 63% klimaatverandering als groot 

probleem en met name vrouwen vinden klimaatbeleid belangrijk (Centraal Bureau Statistiek, 2021). 

Volgens de United Nations Development Program en University of Oxford ziet 70% van de 

internationale jongeren klimaatverandering als wereldwijde noodsituatie (Flynn et al., 2021).  

 

De Nederlandse staat erkent de klimaatproblematiek en heeft, na het Klimaatverdrag van 

Parijs, als doel: in 2030 moet Nederland 49% minder broeikasgassen uitstoten vergeleken met 1990. 

Het doel van dit Klimaatverdrag is: de stijging van de wereldtemperatuur beperken tot ruim onder 2, 

zo mogelijk 1,5 graden Celsius (Rijksoverheid, 2021). Tijdens de internationale klimaattop in 

Glasgow werd duidelijk dat die kans op een beperking van 1,5 graden Celcius klein is (NOS, 2021). 

Hoewel Nederland het Klimaatverdrag steunt, voert de staat onvoldoende klimaatmaatregelen uit. Op 

24 juni 2015 won Urgenda daarom een klimaatzaak tegen de staat (Urgenda, 2021). Na het vonnis 

gebeurde weinig. In 2021 ging onze uitstoot alweer omhoog (Urgenda, 2021). Kortom: de overheid 

doet niet het minimum om onder 1,5 graad opwarming te blijven.  

 
1 De term ecologische crisis duidt het probleem aan van vervuiling, uitputting en aantasting van de 

aarde door menselijk handelen. Gevolgen hiervan zijn bijvoorbeeld klimaatverandering, 

zeespiegelstijging en kans op natuurrampen. In het vervolg schrijf ik soms over klimaatverandering,  

echter met name over klimaatcrisis omdat dit verwijst de noodzaak om maatregelen te nemen om een 

onveilig leefklimaat te voorkomen (van Dale, 2021) 
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Sommige effecten van klimaatverandering zijn onomkeerbaar, zoals zeespiegelstijging. Dit 

kan in Nederland oplopen tot vijf meter. Ook zal Europa, in vergelijking met andere werelddelen, 

sterker opwarmen waardoor vaker droogte of extreme neerslag komt (IPCC, 2021). De klimaatcrisis is 

een existentiële bedreiging voor ons en volgende generaties. Bekend is dat zwangeren en ongeborenen 

hierin veel risico (gaan) lopen (Olson & Metz, 2020). Afhankelijk van de regio zijn lichamelijke 

risico’s: vroeggeboorte, laag geboortegewicht, doodgeboorte, onvruchtbaarheid, miskramen, pre-

eclampsie, zwangerschapsdiabetes, of bij het kind: hypospadie, orofaciale kloven, ongelijke 

geslachtsverhoudingen of hartafwijkingen (Giudice, 2020; Dedhashi et al., 2020). Algemene 

gezondheidsrisico’s door klimaatverandering in Nederland zijn infectieziekten en allergieën (IPCC, 

2021). Huidige en toekomstige mentale gevolgen zijn stress, depressie en angst (Olson & Metz, 2020). 

Een term die ook gebruikt wordt is eco-anxiety: emotionele reacties op de klimaatcrisis zoals horror, 

angst, paniek, verdriet en rouw (Hickman, 2020).  

 

Dit onderzoek richt zich op klimaatbewuste zwangeren en hun bijdrage aan de dialoog over 

klimaatbeleid en maatschappelijke verantwoordelijkheid betreffende de uitdaging klimaatverandering.   

 

1.3 Wetenschappelijke probleemstelling 

Effecten van klimaatverandering worden veelal beschreven in termen van ecologische- of 

gezondheidsschade, waarin duidelijk is dat ons voortbestaan wordt bedreigd (IPCC, 2021). 

Onderzoeker in klimaatpsychologie Hickman (2021) stelt voor om onze perceptie te verleggen en niet 

langer te spreken over eco-anxiety, maar over eco-empathie, eco-compassie of eco-zorg, omdat de 

klimaatcrisis ook over relationele, psychosociale, culturele, ethische en politieke factoren gaat. 

Wereldwijd hangt klimaatangst van kinderen en jongeren samen met inadequate reacties van 

volwassenen op de klimaatcrisis. Falend overheidsbeleid veroorzaakt psychologische schade, morele 

schade en onrechtvaardigheid (Hickman, 2021).  

 

Hoogleraar ecologie en religie Allison (2017) vindt dit falend overheidsbeleid logisch. Onze 

patriarchale en eurocentrische normen hebben immers geleid tot klimaatverandering. Ons ethische 

systeem is niet aangepast om klimaatverandering bij te stellen. Daarom stellen we actie uit, zodat de 

wereldwijde patriarchale, materialistische, eurocentrische hegemonie niet verstoord wordt, in plaats 

van een revolutie van fossiele brandstof intensieve levenswijzen naar een rechtvaardige en zorgende 

respons op klimaatverandering (Allison, 2017). Klimaatpolitiek vereist een heroverweging van 

waardesystemen. Van eurocentrische culturele ‘mannelijke’ eigenschappen zoals onafhankelijkheid, 

autonomie, hiërarchie, overheersing, transcendentie en korte termijn oriëntatie, naar ‘vrouwelijke’ 

eigenschappen als afhankelijkheid, gemeenschap, delen, emotie en zorg (Allison, 2017). 

 



9 

 

Voor het heroverwegen van waardesystemen is een alternatieve ethische bron van 

besluitvorming nodig. Volgens hoogleraar politieke wetenschappen Fiona Robinson (1997) is 

zorgethiek, naast inheemse ethiek, een alternatieve bron voor morele en politieke besluiten. Inheemse 

ethiek gaat over onlosmakelijke diepe verbondenheid van menselijk en niet-menselijk leven (Whyte & 

Cuomo, 2016). Zorgethiek heeft een relationele ontologie en een contextuele moraliteit. Zorg is door 

Fisher en Tronto gedefinieerd als: "a species activity that includes everything that we do to maintain, 

continue, and repair our ‘world’, so that we can live in it as well as possible" (Tronto, 1993, p. 103). 

Zorgethiek vraagt het luisteren naar anderen die op dat specifieke moment in tijd en plaats meer 

kwetsbaar zijn voor dialooguitkomsten (Robinson, 2011). Onderzoeker in zorgethische en politieke 

theorie Randall (2019) gebruikt in deze context de term intergenerationele ethiek en introduceert een 

‘zorgethische theorie van verplichtingen’ aangaande zorg voor toekomstige generaties (Randall, 

2019). Hij stelt dat zorgethische literatuur stil blijft over intergenerationele ethiek. Echter schrijft ook 

hoogleraar sociale filosofie Pulcini (2015) over hoe verre anderen belangrijk worden. Volgens haar 

zijn empathie en angst voor toekomstige generaties emotionele bronnen van moraliteit waar vanuit we 

(intergenerationele) verantwoordelijkheid nemen. Ook socioloog Moriggi et al. (2020) beschrijft hoe 

relational respons-ability voortkomt uit emotioneel bewustzijn, ondanks dat ook bekend is dat 

‘negatieve’ emoties als angst veelal een bron zijn van machteloosheid en passiviteit. Relational 

respons-ability lijkt essentieel gezien de lichamelijke, psychologische en morele schade die kinderen, 

zwangeren en ongeborenen ten gevolge van de klimaatcrisis (gaan) ondervinden (Hickman, 2021; 

Olson & Metz, 2020).  

 

In zorgethische literatuur is weinig geschreven over intergenerationaliteit, maar wel over 

verantwoordelijkheid. Onder andere door Kittay, door Urban Walker en Tronto. Filosofe Kittay 

schrijft over nested relationality, dat gaat ervanuit dat elk individu in een zorgrelatie is met anderen. 

Iedereen is iemands kind en is daardoor verbonden en genesteld in sociale netwerken en instituties 

(van Nistelrooij, 2017). Alle mensen zijn verantwoordelijk om niet te schaden, om elkaar te steunen en 

voor gelijke inzet van verantwoordelijkheden. In dit relational-vulnerability model staat de speciale 

relatie met degene die afhankelijk van jou is centraal. Volgens filosofe Urban Walker (2007) is het 

toewijzen van verantwoordelijkheden in het vulnerability model dan ook een sociale constructie. Het 

geeft een te beperkt antwoord op de vraag hoe te zorgen voor anderen waarmee je geen relatie hebt, 

the unknown other. Zij stelt voor te denken in praktijken van verantwoordelijkheid in plaats van één 

concept van morele verantwoordelijkheid. Er zijn praktijken van verantwoordelijkheid waarbinnen 

morele verantwoordelijkheid zichtbaar is. Urban Walker (2007) oppert om geographies of 

responsibility in kaart te brengen; de structuur van vooronderstellingen die de verdeling van 

verantwoordelijkheden sturen. Of ook hoe verantwoordelijkheden toegewezen, geaccepteerd, 

onderhandeld, afgewezen, omgebogen of genegeerd worden. Dit lijkt ook op wat politicoloog en 

hoogleraar Tronto (2013) benoemt als de voortdurende cyclus van zorg in het ‘zorgen met’. ‘Zorgen 
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met’ gebeurt als mensen kunnen vertrouwen op een voortdurende cyclus van zorg die hun 

zorgbehoeften beantwoordt. Al deze zorgethische perspectieven op verantwoordelijkheid vertellen 

weinig over onze verantwoordelijkheid ten opzichte van toekomstige generatie, die ook een unknown 

other zijn.  

  
Binnen zorgethiek is weinig geschreven over intergenerationele ethiek (Randall, 2019). Terwijl 

het belang van emotionele bronnen van moraliteit, aangaande intergenerationele verantwoordelijkheid, 

is onderkend. Daarnaast vereist klimaatpolitiek een heroverweging van waardesystemen richting 

‘vrouwelijke’ eigenschappen (Allison, 2017). Zwangeren zijn zowel verbonden aan toekomstige 

generaties, alsook representatief voor de ondergeschikte ‘vrouwelijke’ manier van denken (Allison, 

2017). Daarom richt dit onderzoek zich op ervaringen van klimaatbezorgdheid van zwangeren voor 

hun ongeboren kind en de betekenis van deze emotionele bronnen van moraliteit voor 

intergenerationele (zorg)verantwoordelijkheid. Hiermee kan de zorgethische lens van 

intergenerationele verantwoordelijkheid aangescherpt worden, ten behoeve van een klimaatethiek die 

bijdraagt aan goede zorg voor toekomstige generaties.  
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1.4 Vraagstelling 

Hoofdvraag: 

Welke inzichten over goede zorg voor toekomstige generaties geven geleefde ervaringen van 

klimaatbezorgdheid van zwangere klimaatbewuste vrouwen, in combinatie met zorgethische inzichten 

over intergenerationele verantwoordelijkheid, in de context van de huidige klimaatcrisis?   

 

Deelvragen 

- Wat is het fenomeen van klimaatbezorgdheid van zwangere klimaatbewuste vrouwen, ten tijde 

van de huidige klimaatcrisis? 

- Wat zijn zorgethisch relevante inzichten over intergenerationele verantwoordelijkheid, in de 

context van de huidige klimaatcrisis? 

- Wat betekent het samenbrengen van de zorgethische inzichten over intergenerationele 

verantwoordelijkheid en de geleefde ervaringen van klimaatbezorgdheid van zwangere 

vrouwen voor goede zorg voor toekomstige generaties?  

 

1.5 Doelstelling 

Het interne doel is inzicht verkrijgen in ervaringen van klimaatbezorgdheid van klimaatbewuste 

zwangeren, in het zorgethische concept intergenerationele (zorg)verantwoordelijkheid in de context 

van de huidige klimaatcrisis en in de verbinding tussen deze empirische en conceptuele inzichten. Het 

externe doel is een bijdrage aan klimaatethiek en het klimaatdebat door het belichten van 

intergenerationele verantwoordelijkheid vanuit een kritisch zorgethisch perspectief.   
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2 Methode Empirisch 

2.1 Onderzoeksbenadering 

De onderzoeksbenadering is zorgethisch. In deze politiek-ethische stroming is het publieke en private 

niet gescheiden en krijgt de positie van de onderzoeker ook ruimte (Tronto, 1993). Zorgethiek stelt de 

vraag: wat is goede zorg, gegeven deze particuliere situatie?. Het biedt een lens om de normatieve 

lading van (zorg)praktijken te belichten met een focus op geleefde ervaringen, zorgpraktijken en 

ordening van de samenleving. Zorgethische theorie wordt tegelijkertijd als theoretisch kader gebruikt, 

en als hypothese getoetst en bijgesteld op basis van empirisch onderzoek en theoretische reflectie: 

oftewel conceptueel en empirisch onderzoek hebben een dialectische relatie (Leget, van Nistelrooij, 

Visse, 2017).  

Zorgethiek gaat ervanuit dat betekenis niet los staat van de menselijke geest en relationele 

praktijken. Mensen interpreteren de wereld en geven het op die manier ook vorm. Zo zijn onderzoeker 

en onderzochte onlosmakelijk aan elkaar verbonden in een hermeneutisch proces van begrijpen (Leget, 

van Nistelrooij, Visse, 2017).  

 

2.2 Onderzoeksmethode 

De onderzoeksmethode is Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) vanwege de focus op 

geleefde ervaringen van (zwangere) individuen en omdat het hermeneutisch proces niet wordt 

uitgesteld. De onderzoeker interpreteert en geeft betekenis vanaf de aanvang van het onderzoek. IPA 

gebruikt een dubbele hermeneutiek: als onderzoeker probeer ik de participant te begrijpen terwijl deze 

participant haar geleefde ervaringen probeert te begrijpen. Het combineert een hermeneutiek van 

empathie, gericht op het insiders perspective, met een hermeneutiek van vragen stellen gericht op 

analyseren of interpreteren (Smith, Flowers & Larkin, 2009).  

 

De fenomenologische attitude is gebaseerd op de dialectical dance van Finlay (2008); een 

dialectische dans tussen reductie van vooronderstellingen naar naïeve openheid, met de reflexiviteit 

om jezelf in te zetten als bron van inzicht (Finlay, 2008). Deze relationele benadering past omdat ik 

mij als zorgethisch onderzoeker niet buiten, maar binnen zorgpraktijken bevind. Mijn eigen affectieve 

en lichamelijke ervaringen van zwangerschap, in de huidige klimaatcrisis, spelen een rol in de 

betekenis die ik geef aan de wereld.  

2.3 Casusdefinitie en onderzoekseenheid 

De onderzoeksgroep bestaat uit zes zwangere klimaatbewuste 2 vrouwen die allereerst zijn geworven 

bij Verloskundig Centrum Zutphen. Vanwege onvoldoende reactie is via Linkedin en het netwerk 

 
2  De term klimaatbewust duidt op zich bewust zijn van de dreiging voor mens, natuur en milieu die uit 

gaat van klimaatverandering (Taalbank, 2021). 
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‘zorg voor klimaat’ een oproep gedaan. In totaal hebben zich daardoor voldoende participanten 

gemeld. Naast zwangere vrouwen zijn twee aanmeldingen gekomen van vrouwen die zwangerschap 

overwegen, maar hier (nog) niet voor kiezen in verband met klimaatverandering. Daarnaast vier 

aanmeldingen van jonge moeders die hun ervaringen met klimaatbezorgdheid graag wilden delen. 

Deze vrouwen zijn niet geïncludeerd in het onderzoek. In totaal hebben acht vrouwen zich gemeld die 

passen binnen de inclusiecriteria. Als onderzoeker heb ik, echter, gekozen zes vrouwen te interviewen 

vanwege persoonlijke omstandigheden van ziekte en zwangerschap.  

 

Inclusiecriteria zijn zwangerschap, klimaatbewustzijn en het ervaren van klimaatbezorgdheid 

voor de ongeborene. Exclusiecriteria zijn psychiatrische klachten vanwege het risico op toename van 

klachten door een diepgaand gesprek over klimaatbezorgdheid.  

 

2.4 Dataverzameling 

De dataverzameling voor IPA zijn zes open semi-gestructureerde interviews, die zijn getranscribeerd. 

Omdat ik als onderzoeker een zo open mogelijke houding wilde hebben tijdens de interviews, heb ik 

eerst het empirische onderzoek uitgevoerd en daarna de literatuurstudie.  

 

In de literatuurstudie voor het beantwoorden van de theoretische deelvraag is in databasen 

OVID en Google Scholar gezocht met zoektermen: climate awareness/climate change/climate crisis 

AND/OR pregnancy/birth AND/OR care ethics AND/OR climate psychology/eco-anxiety AND/OR 

affectivity AND/OR fear AND/OR intergenerationality AND/OR responsibility. Later zijn hier  

emotions AND/OR intergenerational justice aan toegevoegd. De sneeuwbalmethode is gebruikt en 

artikelen uit de master Zorgethiek en Beleid. Een uitgebreider overzicht van de literatuurstudie staat in 

bijlage 6.  

 

2.5 Data-analyse 

De data-analyse heeft plaats gevonden volgens de stappen van IPA (Smith, Flowers & Larkin, 2009): 

1. Lezen en herlezen van de gedane interviews. 

2. Notities en opmerkingen: deze zijn beschreven in drie vormen van explorerend commentaar. 

De eerste zijn beschrijvende opmerkingen gericht op het beschrijven van de inhoud van wat de 

participant had gezegd, het onderwerp van de verhalen in het transcript. De tweede  

taalkundige opmerkingen gericht op het verkennen van het specifieke taalgebruik door de 

deelnemer (cursief). Als laatste de conceptuele opmerkingen gericht op betrokkenheid op een 

meer vragend en conceptueel niveau (onderstreept). In de bijlage 7 is hiervan een voorbeeld te 

zien.  
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3. Thema’s ontwikkelen aan de hand van de notities en opmerkingen. 

4. Verbinding tussen thema’s zoeken door de thema’s te ordenen en samenhang aan te brengen 

in het geheel. Dit was een hermeneutisch proces waarin ik zocht naar de betekenis die 

participanten gaven aan klimaatbezorgdheid tijdens hun zwangerschap en daarnaast zelf 

betekenis gaf, door samenhang aan te brengen binnen de verschillende thema’s. Allereerst 

deed ik dit door de thema’s die bij elkaar pasten samen te voegen en daar een overkoepelend 

thema van te maken, veelal met subthema’s. Daarnaast zocht ik terug in de transcriptie naar 

citaten die pasten bij de diverse thema’s en zette dit in een tabel. Uiteindelijk bracht ik de 

beschrijving van de hoofdthema’s terug tot enkele zinnen, waarin ik uitlegde wat ik verstond 

onder het thema. Zie ook bijlage 7 voor een voorbeeld van de verbinding tussen thema’s bij 

één casus.  

5. Een volgende casus waarin ditzelfde proces weer plaatsvond. 

6. Patronen zoeken binnen casussen door alle casussen naast elkaar te leggen. Concreet gaf ik dat 

vorm door alles uit te printen en naast elkaar te leggen. Met verschillende kleurtjes 

onderstreepte ik wat volgens mij bovenliggende thema’s waren (zie bijlage 7).  

7. Het identificeren van bovenliggende thema’s is gedaan door aan de hand van de gevonden 

patronen een schematische weergave te maken. Allereerst op papier en daarna in PowerPoint. 

De reden hiervoor was dat ik op zoek was naar de onderlinge verbanden, deze werden 

duidelijker in een schematische weergave. Dit schema is te zien in H4. Vervolgens deed ik 

hetzelfde als wat ik voorheen per casus deed. In de teksten zocht ik naar citaten die de thema’s 

onder woorden brachten en zette dit in een tabel (zie bijlage 7). Stap 6 en 7 zijn besproken met 

twee peer reviewers.  

 

Het primaire doel van een IPA onderzoek is onderzoeken hoe individuen betekenis geven aan hun 

ervaringen. Daarom is de beschrijving van de resultaten uitgebreid, zoals gewoon bij IPA (Pietkiewicz 

& Smith, 2014). Het doel van de beschrijving is tweevoudig. Ten eerste om rekening af te leggen van 

de data en deze goed over te brengen, ten tweede om een interpretatie te bieden en te beargumenteren 

wat de data betekenen (Smith, Flowers and Larkin, 2009). 

 

Tijdens de dataverzameling en -analyse heb ik de door Finlay (2008) beschreven dans ervaren en 

beschreven in mijn logboek. Een onderdeel hiervan is de in- en uitgaande beweging in relationele 

betrokkenheid met de participant, die bijdraagt aan het insiders perspective van IPA. Finlay beschrijft 

drie naast elkaar bestaande lagen van reflexive embodied empathy (2005): 

1. Verbinden met de lichamelijkheid van de ander door eigen lichamelijke reacties. 

2. Handelen in aandacht voor onderlinge verwevenheid in een dynamiek van dubbelen en 

spiegelen.  

3. Samengaan met een wederzijdse invoeging en verwevenheid.  
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In het beantwoorden van de empirische deelvraag komen stukken uit het logboek terug in 

vignetten. Dit geeft inzage in de reflexiviteit van mijzelf als onderzoeker en is geënt op de relationele 

benadering van Finlay (2008). Waarbij ik als onderzoeker mijn eigen affectieve en lichamelijke 

ervaringen inzet, als bron van inzicht in het geven van betekenis aan het onderzoek. Het onderstaande 

vignet is een voorbeeld van hoe ik heb gereflecteerd op mijzelf met de drie naast elkaar bestaande 

lagen van reflexive embodied empathy (Finlay, 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De zorgethische inzichten voor deelvraag twee zijn in H4 beschreven volgens de onderzoeksaanpak in 

trias van Vosman (2017), in een structuur van meedenken, tegendenken en omdenken. In de laatste 

deelvraag in H5 zijn empirische en conceptuele inzichten verbonden. 

 

2.6 Sensitizing concepts 

 

De sensitizing concepts die als lens zijn gebruikt voor het beschouwen van de data en de zorgethische 

reflectie zijn verantwoordelijkheid, affectiviteit (waaronder imaginative empathy) en relationaliteit 

 

1. Verbinden met de lichamelijkheid van de ander door eigen lichamelijke 

reacties: dit ervoer ik doordat ik bemerkte dat zij in haar hoofd bleef en vanuit 

haar hoofd bleef praten. Daardoor zat ik ook in mijn hoofd, hoewel ik me ook 

afvroeg of haar lichaam reactie zou hebben maar ze daar nog geen woorden 

aan kon geven. Ik voelde daardoor juist mijn lijf zich beroeren. Het wilde mee 

doen.  

2. Handelen in aandacht voor onderlinge verwevenheid in een dynamiek van 

dubbelen en spiegelen: ik zocht naar het mee doen van het lichaam in het 

doorvragen, en later door het geven van voorbeelden. Naast dat ik herkenning 

gaf waar ik herkenning ervoer in de ervaringen van de participant, en samen 

met haar zocht naar woorden. Het waren gedeelde ervaringen, dus het was 

een gedeelde zoektocht.  

3. Samengaan met een wederzijdse invoeging en verwevenheid: mijn ervaringen 

werden aangevuld met ervaringen van de participant. Deze deden ook weer 

wat met mij. Ze vertelde wat het met haar deed toen ze erachter kwam dat er 

microplastics in baarmoeders werden gevonden. En deze microplastics overal 

zitten. Ze kan zich er niet aan onttrekken. Ik ervoer dit evenzo toen zij dit 

vertelde en het bleef nazingen. Nu is het ook een beleving van mij geworden.  
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(waaronder intergenerationaliteit). In het theoretisch hoofdstuk en theoretische reflectie wordt hier 

verder op ingegaan.  

 

2.7 Ethische overwegingen 

Participanten ondertekenden een informed consent (bijlage 3), na mondelinge voorlichting over het 

onderzoeksdoel (Creswell & Poth, 2018). Ze mochten zich altijd terugtrekken. Hun anonimiteit is 

geborgd en de data veilig opgeslagen volgens het datamanagementplan, op de schijf van de UvH. De 

interviewer was sensitief voor de behoeften van de participant en heeft de mogelijkheid geboden op de 

mogelijkheid voor een nazorggesprek bij de onderzoeker of gewezen op deelname aan 

klimaatgesprekken3. Daarnaast ondersteunden de verloskundigen de onderzoeker en -waar het kon- de 

participanten.  

  

 
3 Klimaatgesprekken biedt door het hele land workshopreeksen en netwerk en inspiratiesessies waarin 

het gesprek met anderen wordt aangegaan over het klimaat. Zie  https://www.klimaatgesprekken.nl/  

https://www.klimaatgesprekken.nl/
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3 Theoretisch hoofdstuk 

 

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de tweede deelvraag: ‘Wat zijn zorgethisch relevante 

inzichten over intergenerationele verantwoordelijkheid, in de context van de huidige klimaatcrisis?’  

Ondanks dat in de praktijk eerst empirisch onderzoek is gedaan, is gekozen eerst antwoord te geven op 

de tweede deelvraag. Deze volgorde bevordert de leesbaarheid van dit verslag.  

 

Om tot een antwoord te komen hanteer ik een structuur van mee-, tegen- en omdenken die de 

relevantie van zorgethische inzichten over intergenerationele verantwoordelijkheid, of de ontwikkeling 

daarvan, duidelijker maken. Dit hoofdstuk begint met een inleiding op theorieën van 

intergenerationele rechtvaardigheid omdat uit de literatuurstudie bleek dat dit, in tegenstelling tot 

verantwoordelijkheid, gangbare termen zijn. Daarop volgt een kritisch tegendenken vanuit diverse 

perspectieven en vervolgens omdenken vanuit zorgethische inzichten over (intergenerationele) 

verantwoordelijkheid.   

 

3.1 Meedenken: intergenerationele rechtvaardigheid 

 

De situatie van klimaatcrisis en ecologische crisis waar we in terecht zijn gekomen en waarin schade is 

en dreigt voor (toekomstige) generaties, kan worden gezien als een vorm van onrecht. In het tegengaan 

van deze vormen van onrecht worden volgens Smits (2013) verschillende theorieën gebruikt. Deze 

theorieën van intergenerationele rechtvaardigheid komen vanuit diverse disciplines en vakgebieden 

zoals rechten, feminisme, filosofie, geografie, ethiek, sociologie en politiek (respectievelijk Weiss, 

2008; Eisen, Mykitiuk & Scott, 2018; Oliveira, 2017; Diprose, Liu & Valentine et al., 2019; Almassi, 

2018; Howard, Howel & Jamieson, 2021; Weston, 2007). Deze rechtvaardigheidstheorieën helpen te 

beantwoorden hoe voor rechtvaardigheid tussen generaties te zorgen. Hierin wordt het concept van 

intergenerationele rechtvaardigheid centraal gesteld (Smits, 2013). Binnen de intergenerationele ethiek 

wordt veelal vanuit contractuele theorieën over rechtvaardigheid gekeken naar een rechtvaardige 

verdeling van goederen, kansen en mogelijkheden tussen niet-tijdgenoten. Omwille van de deelvraag 

en het af kaderen van dit onderwerp beschrijf ik in onderstaande gedeelte twee toonaangevende 

auteurs over intergenerationele rechtvaardigheid die in de gevonden literatuur regelmatig naar voren 

kwam (Diprose, Liu & Valentine et al., 2019; Eisen, Mykitiuk & Scott, 2018; Smits, 2013; Weiss, 

2008; Weston, 2007). De eerste auteur is filosoof John Rawls, bekend vanwege zijn politieke en 

ethische filosofie over rechtvaardigheid (1971). De tweede toonaangevende auteur is hoogleraar 

rechtsgeleerde Edith Brown Weiss. Zij is bekend vanwege haar bijdrage aan internationale wetgeving, 

specifiek op het gebied van milieu (2008).   
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Een veelgelezen werk op het gebied van rechtvaardigheid is A theory of justice van filosoof 

John Rawls (1971). Hij verheldert met een gedachte-experiment wat de meest rechtvaardige wereld is 

als het gaat over verdeling van welvaart. Dit experiment is bekend als de veil of ignorance. Hij stelt 

dat men voor een objectieve verdeling van welvaart moet kijken naar de samenleving zonder dat 

bekend is hoe de natuurlijke aanleg en talenten tussen mensen zijn verdeeld. Niemand weet dus in 

welke positie men zelf terechtkomt. Dan kan de vraag gesteld worden welke sociale verdeling in een 

samenleving nodig is om tot een rechtvaardige verdeling te komen. Uit angst dat men zelf in een 

kwetsbare positie terecht komt, zullen rationele personen tegen het nemen van risico op die kwetsbare 

positie zijn. Zij kiezen voor een systeem waarbij de van nature minstbedeelden er het best vanaf 

komen (Rawls, 1971).  

 

Uit zijn theoretisch perspectief vloeien twee principes voort (Rawls, 1971): het 

gelijkheidsprincipe en het verschilprincipe. Het gelijkheidsprincipe stelt dat iedereen dezelfde 

basisrechten heeft om te leven: recht op leven, op gelijke behandeling, op eigendom. Het 

verschilprincipe stelt dat personen accepteren dat er verschillen zijn in welvaart in een maatschappij. 

In het experiment van de veil of ignorance weet men niet hoe deze verschillen verdeeld zijn zodat tot 

een objectiever gelijkheidsprincipe gekomen kan worden. Dit gelijkheids- en verschilprincipe, samen 

met de idee dat de van nature minstbedeelden er goed vanaf moeten komen, leiden tot het inzicht dat 

een sociale herverdeling in de maatschappij nodig is. Verschillen in welvaart leiden alsnog tot een 

grotere totale welvaart van armere groepen.  

 

In deze theorie van Rawls (1971) gaat tijd, en intergenerationaliteit, pas een rol spelen als het 

just savings principe wordt toegepast: iedere generatie profiteert van mogelijkheden die een vorige 

generatie achterlaat voor de volgende generatie. Dit is bij Rawls de basis voor intergenerationele 

rechtvaardigheid. Iedere generatie erft de kennis en mogelijkheden van eerdere generaties en kan 

welvaart toevoegen.  

 

De andere denker, specifiek op het gebied van klimaatverandering, intergenerationele 

rechtvaardigheid en internationaal recht, is hoogleraar rechtsgeleerde Edith Brown Weiss. Zij stelt dat 

op dit moment niet alleen een rechtvaardigheidsprobleem bestaat tussen onze en toekomstige 

generaties, maar ook tussen mensen in huidige generaties (Brown Weiss, 2008). Zij onderscheidt 

daarom twee verschillende vormen van intergenerationele gelijkheid. De eerste is intergenerationele 

gelijkheid waarbij gelijkheid is tussen huidige en toekomstige generaties, en de tweede is 

intragenerationele gelijkheid waarbij gelijkheid is tussen dezelfde generaties op dit moment (Brown 

Weiss, 2008).  
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Volgens Weiss (2008) hebben we als mensen rechten, maar ook verplichtingen jegens 

toekomstige generaties. Tot de intergenerationele plichten behoort de verplichting om de aarde in even 

goede staat door te geven aan de volgende generatie en een plicht om eventuele schade te herstellen 

die het gevolg is van het falen van vorige generaties. Elke generatie heeft het recht om “de aarde te 

erven in een toestand die vergelijkbaar is met die welke vorige generaties hebben genoten” (Weiss, 

2008, p.622). Elke generatie heeft daarom vier plichten: ten eerste het behoud van de diversiteit van de 

natuurlijke en culturele basisbronnen van de aarde; ten tweede het behoud van de kwaliteit van het 

milieu, zodat de aarde aan de volgende generatie kan worden overgedragen in een even goede staat; 

ten derde dat alle leden in billijke mate toegang hebben tot de basisbronnen die van voorgaande 

generaties zijn geërfd; en ten vierde het behoud van die toegankelijkheid voor toekomstige generaties 

(Brown Weiss, 2008, p. 623). Brown Weiss grijpt in haar theorie terug op de theorie van Rawls en 

stelt voor dat we zijn veil of ignorance gebruiken om ons te verplaatsen in het perspectief van een 

generatie die ergens in het tijdsspectrum is geplaatst, maar waarvan we van tevoren niet weet waar 

deze zich zal bevinden.  
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3.2 Tegendenken: relationeel denken, emoties en langetermijndenken  

 

Na deze uiteenzetting van twee denkers vanuit de literatuur over intergenerationele rechtvaardigheid, 

volgt het tegendenken vanuit verschillende perspectieven waarin drie punten centraal staan: relationeel 

denken over intergenerationele rechtvaardigheid, emoties als bron van moraliteit en 

langetermijndenken.  

3.2.1 Tegendenken: relationeel denken over intergenerationele rechtvaardigheid 

 

De benaderingen van rechtvaardigheid roepen verschillende kritische vragen op. Rechtsgeleerden 

Eisen, Mykitiuk & Scott (2018) geven vanuit feministisch perspectief kritiek op Brown Weiss theorie 

van intergenerationele gelijkheid. Zij stellen dat westerse politiek, theorie en instituties niet in staat 

zijn om de effecten van huidige keuzes op de mens van de toekomst te adresseren. Zo hebben ze 

kritiek op Brown Weiss haar gebruik van Rawls veil of ignorance. Ze vragen zich af hoe nuttig het is 

om slechts één enkelvoudig identificeerbaar perspectief van een toekomstige generatie voor te stellen. 

Er bestaat volgens hen geen enkelvoudig perspectief zoals ons gevraagd wordt ons voor te stellen, in 

een realiteit van belichaamde diversiteit. 

Een andere kritiek gaat over de kernprincipes van intergenerationele gelijkheid van Brown 

Weiss. Eisen, Mykitiuk & Scott (2018) stellen zich de vraag of een benadering die intra- en 

intergenerationele problemen als separaat beschouwd, in staat is een nieuwe ethische en politieke 

oriëntatie te bieden. Een oriëntatie die nodig is om onze sociale praktijken die zowel korte als langere 

termijn schade veroorzaken, te herordenen.  

 

De hoofdlijn van de kritiek is dat intra- en intergenerationeel denken nauw verbonden zijn en 

dat de idee dat deze twee gescheiden zijn dus incorrect is. De netelige realiteit van verleden, heden en 

toekomst wordt gevormd door conflicten en complexiteiten. Allemaal diep verweven binnen een 

tijdspanne en tussen tijdelijke momenten. Gepleit wordt voor een relationele benadering van 

intergenerationele rechtvaardigheid (Eisen, Mykitiuk & Scott, 2018, p.26). Deze relationele 

benadering heeft betrekking op interpersoonlijke relaties met familie, vrienden, collega’s, alsook op 

institutionele en economische relaties zoals ras, kapitalisme of bureaucratie. Volgens Eisen, Mykitiuk 

en Scott (2018) heeft een relationele ontologie twee consequenties. Het eerste is dat autonomie een 

waarde is in relatie met anderen en niet onder controle van een afzonderlijk zelf. Het tweede is het 

bewustzijn dat individuele perspectieven gevormd zijn door sociale omstandigheden op zo een manier 

dat een unsituated standpoint  (p.27) niet bestaat. Een relationele benadering op rechtvaardigheid 

veronderstelt dat alle stemmen geïncludeerd zijn in de democratische dialoog over beleid, wetten en 

rechten die mensen hun leven en mogelijkheden vormen. Eisen, Mykitiuk en Scott (2018, p.50) stellen 

dat elk aandringen op een geldig perspectief op rechtvaardigheid voor toekomstige generaties de 
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onvermijdelijke relatie tussen hedendaagse ongelijkheden en toekomstige schade, en de relevantie van 

diverse perspectieven op de toekomst, moet omarmen. 

Relationeel denken wordt ook geadresseerd in de onderzoeksvelden van intergenerationele 

ethiek en klimaatethiek. Socioloog en sociaal filosoof Christopher Groves (2014) schrijft over relaties 

met de toekomst. Kritiek van Groves (2014) op Rawls is dat zijn theorie gericht is op wederkerige 

relaties. Daardoor is het in staat problemen op het gebied van intragenerationele problemen op te 

lossen, echter niet intergenerationele problemen. Over deze intergenerationele context zegt Groves 

(2014, p.47): “In an intergenerational context, however, it becomes more severe, due to the fact that 

uncertainties surrounding what people will need and how these will be met arise from the extend to 

which decisions and policies in the present may reflexively change the conditions under which needs 

can be met and perhaps the nature of generic needs themselves.” 

 

Groves (2014) heeft vanuit de psychologische hechtingstheorie de idee ontwikkelt dat de 

huidige generatie een morele verplichting en verantwoordelijkheid kent om voor toekomstige 

generaties te zorgen, via het zorgen en voortzetten van hechtingsobjecten. Hechtingsobjecten zijn: 

subjecten (inclusief niet-menselijke levende wezens), plekken, culturele objecten, instituties of 

idealen. Het is de taak van de mens om voor deze hechtingsobjecten te zorgen zodat ze in stand 

gehouden worden om de toekomst voor toekomstige generaties mogelijk te maken (Groves, 2014). In 

Groves (2014) zijn uitgangspunt van zorg zijn huidige en toekomstige generaties niet gelijk, maar wel 

altijd met elkaar verbonden doordat zorg volgens hem een transactioneel fenomeen is: in praktijken 

van zorg zijn verleden, heden en toekomst met elkaar verbonden. De toekomstige generaties zijn niet 

rechtstreeks afhankelijk van de huidige mens, maar via en verstrengeld met de ‘dingen’ die belangrijk 

zijn in de wereld. Dit is anders dan het argument van ‘chain of love’ van filosoof John Passmore 

(1974) die beargumenteert dat liefde voor kinderen en kleinkinderen gevoelens aanwakkert voor de 

generaties die daarna gaan komen en dat als bron ziet van morele verplichtingen jegens toekomstige 

generaties. Volgens Groves (2014) kan de huidige mens ook zorg dragen voor de toekomstige wereld 

en generaties door te zorgen voor zijn hechtingsobjecten, zonder dat hiervoor gevoelens van liefde 

voor toekomstige generaties aanwezig hoeven zijn. De toekomst kan volgens hem alleen standhouden 

als de wereld de mensen die erop wonen de mogelijkheid biedt om zorg te dragen voor de 

hechtingsobjecten van voorgaande generaties (Groves, 2014). Hij zegt (2014, p.182): “we are 

enjoined, by the activity of caring, to expand our concern towards the wider social and biophysical 

worlds, and to extend it in time in the attempt to become more adequate to the timescapes of the 

objects in our direct and indirect care, their still unfolding singular futures, whether these potentially 

extend across uncountable generations to come, or connect us (as in the case of our children) to less 

distant futures of resource depletion and changed climates.” 
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De manier waarop we volgens Groves (2014) om kunnen gaan met klimaatverandering, is via 

attachment-sensitized, narrative-led approaches. Dit is het opbouwen van een verbinding met de 

toekomst die emoties, verbeeldingskracht en rationele overwegingen aanspreekt, door het voorstellen 

van een toekomst. In dit voorstellen wordt ethisch en moreel onderzocht wat in het heden voor mensen 

volheid van zorg is. Op die manier wordt onzekerheid teruggebracht als een constitutief element van 

de menselijke identiteit. Onzekerheid is leefbaar gemaakt en gedomesticeerd, zonder dat het uitgeroeid 

is.  

 

Groves (2014) gebruikt in zijn boek Care, Uncertainty and intergenererational ethics ook 

zorgethische literatuur om de menselijke conditie van verbondenheid, onzekerheid en relationaliteit te 

beschrijven en zet dit tegenover het autonome, rationele mensbeeld dat volgens hem ten grondslag ligt 

aan theorieën van intergenerationele rechtvaardigheid, zoals die van Rawls. De relationele ontologie 

van zorgethiek komt terug in de zorgethische inzichten over verantwoordelijkheid aan het eind van dit 

hoofdstuk.  

3.2.2 Tegendenken: emoties als bron van moraliteit 

 

Een andere kriek op theorieën van rechtvaardigheid is dat ze zich concentreren op wederzijds voordeel 

en wederzijdse samenwerking tussen rationele, autonome mensen gericht op eigenbelang (Randall, 

2019). Tegenover wederzijds voordeel en eigenbelang, zijn compassie of zorg andere redenen dat 

mensen verantwoordelijkheid ervaren voor toekomstige generaties (Hickman, 2020). Hoewel 

rechtvaardigheid en onze verantwoordelijkheid in het meedenken is gepresenteerd in formele taal van 

rechten, plichten en gelijkheid tussen individuen, is moraliteit vanuit zorgethisch perspectief 

complexer. Moraliteit wordt gevormd in een dynamische, relationele en specifieke context waarin ook 

je eigen emoties een rol spelen (Howard, Howell & Jamieson, 2021).  

 

De rol van emoties wordt zichtbaar in het volgende onderzoek naar klimaatactivistische ouders 

in het Verenigd Koninkrijk. Sociologen Howard, Howell en Jamieson (2021) beschrijven een 

onderzoek waarin diepte-interviews gedaan zijn met deze groep. Met als doel het exploreren van de 

emotionele kanten van ouderschap, in het campagne voeren voor intergenerationele 

klimaatrechtvaardigheid. Resultaten van de studie tonen dat de motivatie van handelen op 

klimaatverandering diep emotioneel zijn bij de ouders. Zowel verdriet over het veranderende klimaat, 

als angst voor de toekomst, waren een morele drijfveer voor klimaatactivisme. Verantwoordelijkheid 

speelde hierin een rol doordat de ouders hun kinderen zagen als hoop voor de toekomst. Dit 

legitimeerde de kinderkeuze en was een aanzet om ‘goede’, klimaatbewuste kinderen groot te brengen.  

 

Een hele specifieke emotie die betrekking heeft op omgang met klimaatverandering gericht op 

toekomstige generaties, is hoop. Ecofilosofe Joanna Macy en arts Chris Johnstone (2012) hebben hier 
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het boek Active Hope: how to face the mess we’re in without going crazy over geschreven. Ze 

beschrijven twee betekenissen van hoop. Het ene gaat over hoopvolheid, waarin de uitkomst die 

wenselijk is ook redelijkerwijs behaalt kan worden. De tweede gaat over een verlangen. Macy en 

Johnson (2012) stellen dat deze tweede vorm van hoop, het verlangen, het verschil maakt en bepaalt 

wat iemand doet. Hierin is een onderscheid tussen passieve hoop: wachten op externe factoren die tot 

stand brengen waar iemand naar verlangt, en actieve hoop: dat iemand zelf een actieve participant is in 

waar deze persoon op hoopt. Actieve hoop zien zij als een praktijk. Het is datgene wat iemand doet 

(Macy & Johnstone, 2012).  

Macy and Johnstone (2012) beschrijven drie verhalen van onze tijd die bepalen hoe we 

omgaan met onze omgeving. Het eerste verhaal is dat we als maatschappij op het juiste spoor zitten en 

door kunnen gaan met business-as-usual. Het tweede verhaal ontsluit de destructieve consequenties 

van dit business-as-usual model en een progressieve ontrafeling van de biologische, ecologische en 

sociale systemen. Het derde verhaal gaat over de vloedgolf van reacties op gevaren en de veelzijdige 

overgang naar een levensonderhoudend web. Volgens Macy en Johnstone is het bevrijdend om een 

verhaal te kiezen en deel te nemen in een gevoel van doelgerichtheid en levendigheid. Dit verhaal is 

volgens hen the Great Turning. Een verhaal over de transitie van een gedoemde economie van 

industriële groei tot een levensonderhoudende samenleving die zich inzet voor herstel van de wereld 

(Macy & Johnstone, 2012) .  

 

In het verhaal van the Great Turning hebben toekomstige generaties een belangrijke stem 

(Macy & Johnstone, 2012). Zij kijken straks terug op de huidige tijd. Hoe zij dit doen hangt af van de 

keuzes die de huidige generatie maakt. Het verhaal dat de toekomstige zal vertellen wordt nu bepaald. 

Ze pleitten voor een langetermijndenken waarin het niet gaat over onze persoonlijke winst en verlies, 

maar over het leven van de generaties die voor ons liggen. Het volgende hoofdstuk zal dieper ingaan 

op dit langetermijndenken. Macy and Johnstone (2012) schetsen drie dimensies van the Great 

Turning. De eerste dimensie is het terughouden van acties, in de zin van het vertragen van de schade 

die wordt veroorzaakt door politiek, economie en business-as-usual. De tweede dimensie is die van 

levensondersteunende systemen en praktijken, het ontwikkelen van nieuwe economische en sociale 

structuren. Als laatste en derde dimensie is beschrijven ze een verschuiving in bewustzijn. Dit is mede 

een emotionele verschuiving (Macy & Johnstone, 2012, p.32): “we take part in this third dimension of 

the great turning when we pay attention to the inner frontier of change, tot the personal and spiritual 

development that enhances our capacity and desire to act for our world”. De innerlijke beleving, de 

persoonlijke en spirituele ontwikkeling vergroot volgens hen het verlangen, en daarmee het vermogen, 

om te handelen in deze wereld. Ze beschrijven dat het versterken van compassie als brandstof werkt 

voor moed. Door het gevoel van verbondenheid met de wereld te verfrissen, wordt het web van 

verzorgende en beschermende relaties groter. In het verhaal van the Great Turning gaat het veranderen 

van het zelf en het veranderen van de wereld hand-in-hand. 
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Macy & Johnstone, 2012, p.32 

 

In dit proces van verandering, het verhaal van actieve hoop, zijn emoties belangrijk. Er zijn meerdere 

wegen die leiden naar dit verhaal van the great turning (Macy & Johnstone, 2012). De eerste is de weg 

van avontuur waarin een grote bedreiging (klimaatverandering) te groot lijkt te zijn om aan te kunnen. 

Men kan zich voorstellen een held te zijn in dit verhaal en deel te zijn van het avontuur in het zoeken 

naar gezelschap, ondersteuning, inzichten en hulpmiddelen. De tweede is de weg van actieve hoop. 

Actieve hoop gaat in essentie over het identificeren van uitkomsten waar op gehoopt wordt en dan een 

actieve rol spelen in het tot stand brengen van die uitkomsten. De manier waarop actieve hoop 

gebezigd wordt, is door wijsheid, moed, zorg en niet in vermijding of wegkijken. De derde is een 

spiraal van the work that reconnects. Dit is een proces van empowerment, dat door hen is uiteengezet 

in een methodiek waarin  volgende vier bewegingen centraal staan: 1) uitgaan van dankbaarheid, 2) 

het eren van pijn voor de wereld, 3) zien met nieuwe ogen, en 4) vooruitgaan. De laatste weg is het 

verbindende werk als een persoonlijke praktijk.  

 

 Duidelijk is dat in de beweging en het verhaal van actieve hoop, emoties een grote rol spelen 

om te komen tot power-with in action (Macy & Johnstone, 2012, p.116). Centraal staat dat mensen 

kunnen kiezen voor actie, dat macht een werkwoord is, en in actie gebruikgemaakt wordt van sterke 

punten van anderen. In het leren zien met nieuwe ogen staat gemeenschap centraal en 
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intergenerationeel denken, door hen verwoord als a larger view of time (Macy & Johnstone, 2012, 

p.139). Ze doen suggesties om toekomstige generaties een stem te geven, bijvoorbeeld door hun 

perspectief te verwoorden in een brief naar of vanuit de toekomst. Op deze manier wordt diepe tijd in 

het hier-en-nu gebracht, in het dagelijkse leven. Dit past binnen het langetermijndenken waar het 

volgende hoofdstuk over gaat.  

 

Macy en Johnstone (2012) besteden aandacht aan de emotie van onzekerheid, evenals Groves 

die de term radical uncertainty hanteert (2009). Ze stellen dat het niet-weten een levendigheid kan 

brengen. Een levendigheid die mensen bewust maakt van het hier-en-nu en onze intentionaliteit in het 

hier-en-nu, die de toekomst een richting kan geven.  

 

Naast hoop, compassie, liefde of zorg, kan lijden een emotioneel vertrekpunt zijn voor 

verandering. Filosofe Alexis Shotwell (2016) schrijft in haar boek “against purity” dat er geen eten, 

kleding of energie is dat we kunnen consumeren zonder onze banden met het complexe web van het 

lijden te verdiepen. Shotwell (2016) doelt erop dat we voortdurend concessies doen omdat we 

interdependent zijn. We zijn ontologisch onafscheidbaar van de wereld om ons heen. Het is volgens 

haar dan ook niet mogelijk om ‘puur’ te handelen en geen schade toe te brengen. Juist omdat we altijd, 

ook lichamelijk, verbonden zijn aan het leven op aarde zijn we geroepen op de dubbelzinnigheid 

hiervan onder ogen te zien en te handelen, verantwoordelijk te zijn. Reageren en handelen is een 

manier om lijden onder ogen te zien. Shotwell (2016) verwijst hierin naar de hoop die ze vindt in het 

werk van Haraway (2016) over response-ability, waarover later in dit hoofdstuk meer te lezen is.  

 

Het hart van het werk van Shotwell (2016, p.204) is beschreven in haar volgende citaat: “To 

be against purity is to start from an understanding of our implication in this compromised world, to 

recognize the quite vast injustices informing our everyday lives, and from that understanding to act on 

our wish that it were not so. I believe that this orientation is at the heart of prefigurative, loving, social 

movement practices whose point is not only to interpret the world, but to change it.”  

 

De onderzoeken en literatuur zoals hierboven beschreven tonen aan dat emoties een rol spelen 

in het nemen van intergenerationele verantwoordelijkheid richting de toekomstige generaties. Echter is 

het een uitdaging om deze ethiek, waarin zorgen centraal staat, te betrekken op generaties die verder in 

de toekomst zullen leven.  
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3.2.3 Tegendenken: langetermijndenken 

 

Het volgend kritisch punt ten aanzien van intergenerationele rechtvaardigheid is dat geen rekening 

wordt gehouden met de rechten van de toekomstige mens. De meeste vormen van intergenerationele 

rechtvaardigheid houden rekening met de aanstaande toekomstige generatie, maar niet met het 

welbevinden van verre toekomstige anderen (Oliveira, 2018). Volgens psycholoog Seligman et al. 

(2016) zijn we in staat tot verder vooruitdenken over toekomstige generaties dan het 

kortetermijndenken van wederzijds voordeel. Publieksfilosoof Krznaric (2020) worstelt met de vraag 

hoe we onze morele visie kunnen vormgeven vanuit een persoonlijke, empathische verbinding met 

deze toekomstige generaties. Volgens hem is onze opdracht goed voor de plaats te zorgen die voor 

onze nakomelingen gaat zorgen. Eenvoudig gezegd door Krznaric (2020, p.167): “als we nog 

duizenden generaties willen voortbestaan en gedijen, moeten we ons eigen nest niet bevuilen”.  

 

Krznaric schrijft over de onrechtvaardige overheersing van de huidige mens over de 

toekomstige mens en pleit voor dit ‘goed voorouderschap’ van de huidige mens voor de toekomstige 

mens middels langetermijndenken. Onze tijd wordt echter gekenmerkt door wat hij een ‘ziekelijk 

kortetermijndenken’ noemt. Dit is een gevaar voor het voortbestaan van de mensheid. Zo schrijft 

Krznaric (2020, p.16): “Een even serieuze mogelijkheid is de instorting van onze beschaving als 

gevolg van onze niet-aflatende vernietiging van ecologische systemen waarvan ons welzijn, ja het 

leven zelf, afhankelijk is. Zolang wij achteloos fossiele brandstoffen blijven oppompen, onze zeeën 

blijven vergiftigen en andere soorten blijven uitroeien in een zodanig tempo dat je van een ‘zesde 

uitstervingsgolf’ zou kunnen spreken, wordt de kans op desastreuze gevolgen steeds reëler. In deze van 

hypernetwerken vergeven tijd zal een dergelijke ramp hoe dan ook de hele mensheid treffen: we 

hebben geen planeet B om naar te vluchten”. 

Krznaric (2020) beschrijft een ‘intergenerationele vrijheidsoorlog van de eenentwintigste 

eeuw’. Een ideeënstrijd die de vorm aanneemt van een slepende tirannie van de tijd, als ‘touwtrekken 

om de tijd’. Aan de ene kant dreigen zes aanjagers van kortetermijndenken naar het instorten van de 

beschaving. Aan de andere kant noemt Krznaric zes manieren van langetermijndenken die ons trekken 

naar een cultuur van lange tijdshorizonnen en het verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst van 

de mensheid. Hij beschrijft zes vormen van langetermijndenken die de belangrijkste cognitieve 

vaardigheden zijn voor het worden van een goede voorouder. Deze zes vormen zijn (Krznaric, 2020, 

p.22): 

1) Nederigheid tegenover diepe tijd – besef dat we een stipje op de kosmische kalender zijn; 

2) Erflatersmentaliteit – goed herinnerd worden door het nageslacht; 

3) Intergenerationele rechtvaardigheid – denk zeven generaties vooruit; 

4) Kathedraaldenken – plan projecten die verder reiken dan een mensenleven; 
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5) Holistisch voorspellen – stel je meerdere wegen voor die de beschaving zou kunnen 

volgen; 

6) Transcendent doel – streef naar een gedijende wereld hier op aarde. 

 

Krznaric (2020) geeft weer hoe zogenaamde tijdrebellen dit langetermijndenken in de praktijk 

brengen. Zij geven de aanzet voor een nieuwe toekomst op politiek, economisch en cultureel vlak. Op 

politiek vlak beschrijft Krznaric (2020) de idee van ‘diepe democratie’ waarin: belangen van jongeren 

zonder stemrecht behartigd worden door politieke instituties, burgerraden worden gevormd, juridische 

mechanismes intergenerationele rechten en welzijn van toekomstige generaties veiligstellen, en een 

radicale decentralisatie plaatsvindt waarbij de macht in zelfbesturende steden ligt. Als economische 

toekomst beschrijft Krznaric (2020) de donuteconomie van Raworth (2017). De donuteconomie is een 

model dat bestaat uit twee ringen. De buitenring staat voor een ‘ecologisch plafond’ met negen 

planetaire grenzen, zoals verlies van biodiversiteit of klimaatverandering. De binnenring staat voor een 

‘sociaal fundament’: de grenzen van het basale menselijk welzijn, zoals huisvesting en voedsel. 

Economische welvaart wordt in het model gemeten door te kijken naar de realisatie van het sociale 

fundament zonder dat ecologische plafonds worden overschreden (Raworth, 2017). Als laatste nuttig 

concept voor het langetermijndenken richt Krznaric (2020) zich op het idee van antropoloog Wade 

Davis (2003): de culturele evolutie in de ‘etnosfeer’. De idee dat mensen worden omringd door een 

sfeer van ‘culturele lucht’. Deze maalstroom van  lucht bevat alle ideeën, overtuigingen en houdingen 

die op dat moment de boventoon voeren in de samenleving en die gezamenlijk het wereldbeeld. De 

‘etnosfeer’ is continu in beweging en evolueert met de vernieuwing van dominante denkwijzen in de 

maatschappij. Krznaric (2020) stelt dat we ons nog nooit zo druk hebben gemaakt over wat de 

toekomst voor ons in petto heeft als nu. Hij beschrijft dat naast het heersende kortetermijndenken, een 

‘langer nu’ begint op te komen door allerlei creatieve rebellen die aanzetten tot een culturele 

transformatie middels het vertellen van verhalen bijvoorbeeld in science fiction.  

 

In bovenstaande gedeelte is allereerst meegedacht met theoriën van rechtvaardigheid. Daarna 

tegengedacht waarin meerdere kritieken zijn beschreven: 1) denken vanuit een relationele benadering 

in plaats van enkelvoudige perspectieven; 2) compassie of zorg, oftewel emoties, als reden voor het 

nemen van intergenerationele verantwoordelijkheid, tegenover wederzijds voordeel en samenwerking 

tussen rationele autonome mensen in rechtvaardigheidstheoriën; 3) niet alleen rekening houden met 

eerstvolgende toekomstige generatie, maar ook met de verre toekomstige mens. Zorgethiek gaat uit 

van een relationele ontologie, beschouwt emoties als bron van moraliteit en heeft aandacht voor zorg 

voor verre anderen (intra- en intergenerationeel). Nu volgt het omdenken vanuit zorgethische inzichten 

ten aanzien van (intergenerationele) verantwoordelijkheid met betrekking tot klimaatverandering.   
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3.3 Omdenken: zorgethische inzichten over (intergenerationele) verantwoordelijkheid 

 

In tegenstelling tot de veelheid aan literatuur over theorieën van intergenerationele rechtvaardigheid, 

blijft de zorgethische literatuur volgens Randall (2019) stil op het gebied van intergenerationele 

verantwoordelijkheid. Randall (2019) verwoordt een noodzaak om een nieuwe visie vanuit zorgethiek 

te ontwikkelen als het gaat om de relatie met de toekomstige ander. Hij doet zelf een voorzet en 

introduceert een theoretische visie op de (on)mogelijkheid van reciprociteit in relatie met de 

toekomstige ander, waarin hij voortbouwt op de ideeën van Groves (2014). Randall (2019) komt met 

een ‘theorie van verplichtingen’; mensen in het heden moeten zorgen voor voorwaarden om een 

wereld aan te moedigen en in stand te houden waarin goede zorgrelaties kunnen floreren. In dit kader 

stelt hij dat we intergenerational buck-passing moeten stoppen (p.543): het gebruiken van voordelen 

van natuurlijke bronnen in het heden terwijl de kosten liggen bij toekomstige generaties. Een kritische 

noot op het werk van Randall (2019) is het gebruik van de term obligations. Dit is anders dan de wijze 

waarop in zorgethiek het denken over verantwoordelijkheid centraal staat. Daarnaast zijn ook andere 

concepten binnen het zorgethische denken aanwezig, zoals emoties of lichamelijkheid, die missen in 

de benadering van Randall. Hij promoot vooral het gebruik van imaginatie in een denkbeeldige relatie, 

die ‘echt genoeg is’, met de toekomstige ander (2019).  

 

In dit hoofdstuk beschrijf ik allereerst hoe vanuit zorgethisch perspectief naar de mens 

gekeken wordt. Hier vloeit het denken over (intergenerationele) verantwoordelijkheid uit voort. 

Daarna volgt een zorgethisch perspectief op emotionele bronnen van moraliteit en vervolgens op 

imaginatie en lichamelijkheid.  
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3.3.1 Relationeel mensbeeld 

 

Binnen zorgethiek is zorg een centraal onderdeel van het menselijk leven. Een goede beschrijving van 

het zorgethische relationele mensbeeld hangt dan ook samen met een zorgethische definitie van zorg. 

Als definitie van zorg opperen Berenice Fisher en Tronto (1993, p.103): ‘a species activity that 

includes everything we do to maintain, continue, and repair our ‘world’ so that we can live in it as 

well as possible’. In deze definitie zitten praktische, morele en politieke aspecten over de plaats van 

zorg in het samenleven van de mens, die Tronto (1993) ziet als relationeel wezen. Het proces van 

zorgen is complex en heeft volgens Tronto (2013) vijf verschillende stappen: ‘zorgen maken om’, 

‘zorgen voor’, ‘zorg geven’, ‘zorg ontvangen’ en ‘zorgen met’. De verschillende fasen van het 

zorgproces verduidelijken dat zorgen niet alleen bestaat uit het daadwerkelijke ‘zorg verlenen’ en dat 

zorgen een proces is waarin de sociale en politieke context altijd een rol spelen (Tronto, 1993). 

 

De centraliteit van zorgen komt volgens filosofe Kittay, zoals beschreven door van Nistelrooij 

(2017), voort uit een gedeelde menselijke conditie van kwetsbaarheid en afhankelijkheid. Kittay 

(1999) bepleit een relational-vulnerability model van zorg als nested relationality waarin elk individu 

genesteld is in relaties van zorg. Het vertrekpunt is dat iedereen iemand kind is en dat vandaaruit zorg 

is voor de afhankelijke ander in sociale netwerken in de georganiseerde samenleving. Van Nistelrooij, 

Schaafsma en Tronto (2014) halen Ricoeur aan, die schrijft over relationele antropologie waarin een 

dialectische spanning is tussen het publieke en private. In het heen-en-weer gaan tussen deze twee is 

een persoon nooit alleen, maar altijd in relatie met anderen en instituties. Mensen hebben individuele 

en plurale anderen nodig om een zelf te worden. De relationaliteit binnen zorgethiek is echter niet 

alleen gericht op relaties met anderen, maar ook de relatie met onszelf. Volgens Hamington (2012) is 

zorg geworteld in onze menselijke natuur en verstrengeld in onze lichamen. In die lijn stelt ook 

Merleau-Ponty (1968) dat onze gedachten een relatie hebben met onszelf, naast de wereld en de ander.  

 

Aanvullend op dit zorgethische relationele mensbeeld beschrijf ik hoe filosofe Hannah Arendt 

kijkt naar conditie van de mens. Dit vind ik van belang omdat in haar mensbeeld het nieuwe begin, en 

intergenerationaliteit, een plek heeft. Arendt (1958) schreef, nog voor zorgethiek ontwikkeld werd, 

over het begin en het nieuwe als belangrijkste kenmerken van de menselijke conditie, tegengesteld aan 

alle filosofische aandacht voor sterfelijkheid. Het begin kenmerkt het menselijk bestaan omdat de 

mens volgens haar niet één, maar twee keer geboren wordt. De fysieke geboorte vindt plaats binnen de 

familie, deze wordt later hernomen in een metaforische of symbolische geboorte als de mens tot de 

politiek-culturele wereld toetreedt. De tweede geboorte houdt nooit op en blijft zich herhalen 

(Hermsen, 2014).  

Arendt ziet de mens als ‘een beginner en een nieuwkomer’ die in staat is nieuwe initiatieven te 

nemen of andere wegen in te staan. Ze zegt (Arendt, 1958, p.61): “Menselijk handelen is, zoals alle 
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strikt politieke fenomenen, verbonden met menselijke pluraliteit, dat een van de fundamentele 

condities is van menselijk leven in zoverre het berust op het feit van nataliteit, waardoor steeds 

nieuwkomers de menselijke wereld binnendringen, nieuwkomers waarvan de dagen niet kunnen 

worden voorzien door degenen die er al zijn.” Om een nieuw begin te maken, als nieuwe generatie, 

moet deze in staat zijn de daden van voorgaande generaties te vergeven (Hermsen, 2014). Voor Arendt 

is intergenerationeel denken relevant. Ze schrijft dat met het typeren van de mens als een ‘begin’ niet 

alleen het onverwachte kan worden verwacht, maar dat hiermee het principe van hoop in de wereld 

komt. Juist deze tijd, met ecologische problemen, vraagt volgens filosofe Joke Hermsen (2014) om 

geloof en hoop op dit nieuwe begin. Achter de zin ‘ons is een kind geboren’ gloort volgens Arendt 

(1958, p.249) de belofte van een nieuw begin, omdat het kind slechts door geboren te worden de hoop 

en mogelijkheid tot verandering in zich draagt.  

 

Hoogleraar en zorgethica Inge van Nistelrooij (2022) haalt in haar oratie over het zelf als moeder, de 

dialogical self theory, vanuit zwangerschap, zorgpraktijken en baarzaam-zijn, Hannah Arendt aan. 

Volgens van Nistelrooij lijken sterfelijkheid en geboortelijkheid tegengesteld, maar hebben ze gemeen 

dat beiden gaan over onszelf: een verdere kijk op ons einde en begin, en de betekenis ervan voor ons 

leven (2022). Zij stelt voor om naast de concepten ‘sterfelijkheid’ en ‘geboortelijkheid’ na te denken 

over een derde concept, van ‘baarzaam-zijn’. Dit concept heeft eigen ontologische, epistemologische 

en ethische consequenties. In het nadenken over onszelf als ‘baarzaam’, wordt het voortbrengen van 

toekomst of nieuw leven iets wat ons mensen collectief kenmerkt. Het opent daarmee een nieuw 

perspectief van vooruitkijken naar de toekomst van nieuwe generaties. Ongeacht of iemand zelf 

kinderen heeft, leven en handelen mensen in een wereld met de algemene verwachting dat een nieuwe 

generatie opvolgend is. Met het oog daarop werkt de mens, brengt het dingen tot stand, zorgt de mens 

voor de wereld en is het creatief (van Nistelrooij, 2022). Van Nistelrooij vraagt zich af wat het 

maternale zelf, dat baarzaam is, te zeggen heeft over wat de mens als collectief achterlaat in de wereld 

die deze bouwt (2022). Ze oppert dat het maternale zelf kan helpen, als een toekomstgerichte manier 

van zijn, om anderen in de wereld te brengen waar wij nu zelf al verantwoordelijk voor zijn. De 

stemmen van toekomstige generaties.  

 

In bovenstaande beschrijvingen van de mens als relationeel wezen en een zorgethisch 

perspectief op zorg zit een component van morele actie. Een conditie van relationaliteit, onderlinge 

afhankelijkheid en ‘baarzaam-zijn’ verondersteld een bepaalde verantwoordelijkheid.  
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3.3.2 Denken over (intergenerationele) verantwoordelijkheid vanuit relationaliteit 

 

Vanuit de menselijke conditie van onderlinge afhankelijkheid en relationaliteit komt volgens sociaal 

wetenschapper Moriggi et al. (2020) relational respons-ability. Het accepteren van onderlinge 

afhankelijkheid stelt ons in staat om niet alleen in het hier-en-nu te zorgen voor vreemden of verre 

anderen, maar ook om ons te oriënteren op zorgen voor verre anderen en ons committeren aan acties 

gericht op toekomstige generaties. Moriggi et al. (2020) baseert zich op Haraway’s (2016) notie van 

response-ability: dit is het vermogen om niet alleen in actie te komen als antwoord, maar het 

vermogen om te reageren op iets of iemand uit de sociaal-ecologische omgeving waarin we zijn 

ingebed.  

 

Moriggi et al. (2020) heeft het over drie verschillende dimensies van zorg, binnen de 

zorgethiek, die onderling verweven zijn en gezamenlijk mogelijkheden scheppen voor alternatieve 

toekomsten. De dimensies zijn: relational response-ability, emotioneel bewustzijn en ethisch 

geïnformeerde praktijken. 

 

 

Moriggi et al. (2020), p 291. 
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Het figuur is in de vorm van een oog als visueel metafoor van attentiveness, dat volgens Moriggi et al. 

(2020) een fundamenteel aspect van zorg is. Aan de onderkant van de ooghoek ligt het besef van 

onderlinge afhankelijkheid, de noodzakelijke voorwaarde voor zorg. Deze zorg manifesteert zich als 

een continu proces van verandering, het best weergegeven door een voortdurend evoluerende 

werveling, samengesteld uit drie elkaar versterkende dimensies. Door ethisch geïnformeerde 

praktijken kunnen mensen niet alleen hun onderlinge afhankelijkheid met hun leefomgeving 

uitdrukken, maar dragen ze ook bij aan het in stand houden en mogelijk regenereren van de levende 

webben van de plaatsen die ze bewonen. Dergelijke zorgzame praktijken worden idealiter gemotiveerd 

door een gevoel van relational response-ability, gebaseerd op het besef van de fundamentele 

kwetsbaarheid van de mens, en gedreven door een proactieve inzet voor de toekomst. Zorgpraktijken 

en relational response-ability versterken en worden tegelijkertijd gevoed door emotioneel bewustzijn. 

Door verbinding te maken met innerlijke bronnen van passie, vreugde, wanhoop en andere morele 

gevoelens, wordt het bewustzijn met betrekking tot onze onderlinge afhankelijkheid verder vergroot, 

terwijl het verlangen wordt gevoed naar alternatieve toekomsten. De onderlinge afhankelijkheid wordt 

niet alleen bereikt door rationeel bewustzijn, maar ook gevoeld en belichaamd. Holistisch opgevat, is 

leren zorgen het resultaat van een veelvoudige dynamiek, waarbij de materiële, cognitieve, emotionele 

en morele verbinding van mensen en het meer dan menselijke allemaal bijdragen aan effectieve actie 

in het heden voor een betere toekomst. Vanuit een systemisch oogpunt kunnen de drie componenten 

van de spiraal ook worden gezien als interventiepunten, die, wanneer ze worden geactiveerd, 

verandering mogelijk maken en nieuwe ruimtes van mogelijkheden laten ontstaan. 

 

Een andere denker vanuit relationele ontologie is hoogleraar politieke wetenschappen Fiona 

Robinson (2011). Ze is overtuigd dat de feministische relationele morele ontologie, specifiek in 

zorgethiek waar ons morele zelf beweegt in relaties van verantwoordelijkheid en zorg voor anderen, 

leidt tot een ander begrip van dialoog in internationale ethiek. Ze schrijft dan ook over 

verantwoordelijkheid in de internationale ethiek. Robinsons beschrijft vier (2011) eigenschappen van 

een zorgethisch perspectief op internationale politieke besluitvorming: 1) kwetsbaarheid en 

afhankelijkheid als menselijke manier van zijn, 2) verantwoordelijkheid om te luisteren naar de 

meervoudigheid van stemmen, 3) een toewijding om verantwoordelijkheid te nemen richting anderen 

over de langere termijn, 4) zorgethiek als een democratische ethiek van verantwoordelijkheid. 

 

Zorgethiek beargumenteert volgens Robinson (2011) dat activiteiten van zorg voor bepaalde 

anderen voor wie we verantwoordelijk zijn, van morele en politieke betekenis zijn. Dit serieus nemen 

vraagt niet alleen om de aard, kwaliteit en verdeling van zorg en zorgarbeid centraal te stellen in het 

publieke debat, maar ook om een heroverweging van de dialogische vaardigheden die nodig zijn om 

zorg effectief te beschouwen. Zorgethiek benadrukt het bestaan van afhankelijkheid en kwetsbaarheid 

als normale manieren van mens zijn. Ze zegt (Robinson, 2011, p 860): “Learning how to listen 
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effectively to others, especially those who -at that particular moment in time and space- may be more 

vulnerable to the outcomes of dialogue than you are, requires the cultivation of moral attitudes of 

patience, attentiveness and trust. It also requires a recognition that the feminisation and privatisation 

of caring activities and care work have served as an informal barrier to womens participation in 

dialogue, and continue to do so.” Vanuit de morele lens van verantwoordelijkheid voor zorg bepleit ze 

hier dat zowel vrouwen, evenals de meest kwetsbaren voor politieke kwesties als klimaatverandering, 

een stem moeten krijgen in het publieke debat. Naast dat dialoog belangrijk is voor een zorgethisch 

perspectief, benadrukt Robinson het luisteren (2018, p.325): “A critical feminist ethics of care focuses 

on the moral challenge of listening attentively to all of those whose needs exist, intertwined, in a given 

time and place. While we cannot responds to all of the needs of everyone, the task is to judge with care 

by considering who will be harmed of isolated by of actions or policies in a given, particular context.”  

 

Robinson (2018) beschrijft in haar visie op zorgethiek binnen internationale relaties dat een 

grote rol is weggelegd voor lichamelijkheid. Ze baseert zich onder andere op Maurice Hamington, 

waarover later in dit hoofdstuk meer is geschreven. Ook ziet Robinson (2018) een grote rol voor the 

pluriverse: de kernidee van de post-ontwikkelingsbeweging die zich een wereld voorstelt waarin 

ontwikkeling niet langer het centrale organiserende principe van het sociale leven is, maar het post-

kapitalisme, post- of de-growth en post-patriarchie. De stem van zorgethiek is volgens Robinson 

(2018) een begin om te spreken over ethiek volgens deze radicaal andere politieke ontologie, vanuit de 

relationele ontologie. Niet alleen tussen mensen, maar ook mens en natuur. Deze deep relationality 

wordt nu gemaskeerd door de structuren en processen van het neoliberalisme, kapitalisme en vormen 

van patriarchie (Robinson, 2018). Zorgethiek vormt dus een ontologische uitdaging en ontvouwd een 

andere wereld waarin praktijken van zorg en duurzame relaties centraal staan, ook met toekomstige 

generaties.  
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3.3.3 Emotionele bronnen van moraliteit in (intergenerationele) verantwoordelijkheid 

 

In tegenstelling tot het liberale mensbeeld dat in rechtvaardigheidstheoriën onderliggend is, wordt 

binnen zorgethiek gedacht vanuit een relationeel mensbeeld met daarin een morele rol voor emoties. In 

het model van Moriggi et al. (2020) werd al aandacht besteed aan emotioneel bewustzijn. Dit komt 

onder andere voort uit het werk van hoogleraar sociale filosofie Elena Pulcini (2015, 2016) die in haar 

werk beschrijft hoe en welke emoties de mens aanzetten tot zorg. Dit kunnen ‘positieve’ emoties zijn, 

waarin ze teruggrijpt op het werk van David Hume en Adam Smith, als welwillendheid, generositeit of 

compassie (2016), of empathie en liefde (2015). Alsook ‘negatieve’ morele emoties als schaamte, 

verontwaardiging, boosheid of angst. Zoals angst voor het lot van anderen. Evenals Michael Slote 

(2007) ziet ze empathie als de voorwaarde voor zorg. In deze zorg zitten volgens haar drie modellen 

van zorgende relaties, gebaseerd op verschillende motivaties. Deze drie modellen zijn (Pulcini, 2016, 

p.125): 

a) Een private vorm, zorg vanuit liefde. Zorg voor iemand aan wie we verbonden zijn via een 

persoonlijke relatie, zoals een man of vrouw, zoon, dochter, vriend of broer. 

b) Een sociale vorm, welzijnszorg. Bijvoorbeeld zorg voor de gehandicapten, zieken of ouderen.  

c) Een globale vorm van zorg gericht op de onbekende ander. Dit kan een distant other zijn in 

plaats of in tijd.  

Deze laatste vorm van zorg, voor de distant other in tijd, is gericht op de toekomstige generaties. 

Hier schrijft Pulcini (2016) over intergenerationele verantwoordelijkheid. Ze refereert aan Filosoof 

Hans Jonas (1985) die een ethiek van zorg en verantwoordelijkheid naar voren brengt die zin en doel 

in actie herstelt en mensen ertoe aanzet leiding te nemen over de toekomst en het nageslacht. Juist in 

het aangezicht van een ‘verlies van de wereld’ (Pulcini, 2016, p.128). Volgens Pulcini (2016) is alleen 

compassie onvoldoende om deze vorm van intergenerationele verantwoordelijkheid richting de 

ongeborene om te zetten in actie. Compassie heeft volgens haar de aanwezigheid van de ander nodig: 

het is het vermogen om je met het lijden en ongemak van de ander te identificeren. Wat de mens 

volgens Pulcini (2016, p.129) kan motiveren is het volgende: “the fact that we live in an 

interdependent world produces the awareness that we are part of one humankind, facing the same 

challenges and the same fate, and above all united by the same condition of vulnerability.” Dit kan 

volgens Pulcini (2016), die zich baseert op Jonas (1985), leiden tot angst als de emotionele bron voor 

een ethiek van verantwoordelijkheid: een empathische angst. Angst voor de ander, angst voor de 

toekomst van de mensheid waaraan we verbonden zijn in een intergenerationele ketting (Pulcini, 

2015). Aanvullend hierop beschrijft Pulcini (2016) het belang van een gevende houding en 

dankbaarheid vanuit een ontologische kwetsbaarheid en verwevenheid met de ander. Aandacht, 

solidariteit en bezorgdheid voor de ander komen voort uit de erkenning dat de mens bestaat in een 
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cirkel van wederkerigheid (Pulcini, 2016, p. 130), waarin iedereen dat aan de ander geeft wat hij/zij 

zelf zou willen ontvangen of reeds ontvangen heeft.  

Zorg voor toekomstige generaties ziet Pulcini (2016) als een werkelijk moreel omdat het aanzicht 

van het lijden van de ander niet noodzakelijk voor actie. Het komt voort uit het bewustzijn dat de mens 

alleen een toekomst voor de volgende generatie kan achterlaten als in het hier-en-nu moreel gehandeld 

wordt.  

  



36 

 

3.3.4 Imaginatie en lichamelijkheid bij (intergenerationele) verantwoordelijkheid 

 

Een voorwaarde om in actie te komen voor toekomstige generaties is volgens Pulcini (2016) onze 

verbeeldingskracht. Ze stelt dat onze verbeelding maakt dat we onze gevoelens kunnen uitstrekken tot 

mensen en situaties die zich niet in onze directe omgeving bevinden. Zij vindt, evenals Randall (2019), 

imaginatie belangrijk voor betrokkenheid bij verre anderen. De theorie van hoogleraar feministische 

ethiek Maurice Hamington (2012) over imaginative empathy kan dit aanvullen.  

 

Hamington (2012) ziet zorg niet alleen als een relationele benadering van moraliteit, maar als 

geworteld in onze menselijke natuur en verstrengeld in onze lichamen. Zorgen drukken we uit met ons 

lichaam en kennen we in ons lichaam. Dit kennen doen we met imaginative empathy: we gebruiken 

onze fantasie om betrokken te zijn bij die ander en daarin gevoelens, handelen en situaties, te 

begrijpen (Hamington, 2012). Tacit knowledge is volgens Hamington (2012) het stilzwijgende 

vermogen van ons lichaam om betekenis te ontlenen uit dat wat het gewaar wordt. Ons lichamelijke 

bestaan is de basis voor empathie. Hij zegt hierover (Hamington, 2017, p.268): “embodied existence 

becomes the basis for a degree of empathy. Everybody gets hungry, fears violence, and is vulnerable 

to disease because they have a body. The body is the starting point for my empathetic imagination to 

expand the circle of those I might care for. In addition to our fundamental embodied commonality, we 

can gain empathetic understanding through the knowledge that comes from inquiry into the lives of 

others.”  

 

Hoe meer kennis we hebben van die ander, des te meer potentieel om empathie en zorg te 

fantaseren. Volgens Hamington (2010) zijn kennis en empathie de basis voor zorgpraktijken, maar zal 

zonder imaginatie geen actie plaatsvinden. Imaginatie maakt caring performances waarschijnlijker. 

Hij baseert zich op Victor Vrooms (1964) expectancy theory: de kracht van onze percepties over 

mogelijkheden, acties en uitkomsten bepalen of mensen gaan veranderen. Met name zorg voor verre 

anderen (in tijd en plaats) wordt beïnvloedt door expectations van de effectiviteit van deze zorg. 

Oftewel: de kracht van de causale relatie (Vroom, 1964). Voor Hamington (2010) is deze expectance 

theory van wezenlijk belang voor zorgethiek. Zorgen is een denkbeeldige sprong in het diepe. 

Hamington (2010, p.686) zegt hierover: “one must believe that  one's efforts can lead to caring 

actions that make a difference.”  

 

Samengevat stelt volgens Hamington (2010, 2012,2017) imaginative empathy, samen met 

tacit knowledge ons in staat zorg uit te breiden naar verre of onbekende anderen in tijd en plaats. Onze 

expactations, of geloof in het verschil dat onze acties kunnen maken, bepalen of we in actie komen en 

verantwoordelijkheid nemen. De actie is een leap of faith (Hamington, 2017, p.687).  
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Ook in andere onderzoeksvelden, zoals sociale wetenschappen, wordt het belang van imaginatie 

en visualatie voor intergenerationele verantwoordelijkheid op het gebied van klimaatbeleid onderkend. 

Universitair hoofddocent Honey- Roses et al. (2014) stellen voor dat imaginatie van het onbekende, 

bijvoorbeeld met inbeeldingsoefeningen, emotionele veerkracht vergroot en mogelijkheid geeft om de 

lasten van intergenerationele verantwoordelijkheid aan te gaan en het hoofd te bieden. Zij hebben 

hiermee geëxperimenteerd in workshops. Volgens hen dienen emotionele ervaringen in visualisatie en 

meditatie oefeningen om het gevoel van temporele diepte te verbreden, waardoor mensen beslissingen 

en gevolgen over een grotere tijdshorizon kunnen contextualiseren. Volgens Honey-Roses et al. (2014) 

kan in wetenschap, het bedrijfsleven of politiek beleid, maar ook persoonlijke keuzes, het ervaren van 

de emotionele complexiteit van intergenerationele compromissen leiden tot sterker leiderschap en 

moreel verantwoorde keuzes. Het kan helpen een betere toekomst voor morgen te maken.  
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3.4 Conclusie 

 

Dit hoofdstuk begon met de vraag naar zorgethisch relevante inzichten op intergenerationele 

verantwoordelijkheid, in de context van de huidige klimaatcrisis. Alvorens de zorgethische literatuur 

verkend werd, is een inleiding gegeven op twee theorieën van intergenerationele rechtvaardigheid en 

hierop tegengedacht vanuit diverse perspectieven. Op basis van een verkenning van de literatuur 

kwam ik tot drie punten die centraal stonden in het tegendenken op intergenerationele 

rechtvaardigheidstheorieën: 1) relationeel denken over intergenerationele rechtvaardigheid, 2) emoties 

als bron van moraliteit, en 3) langetermijndenken. Ik concludeer dat vanuit zorgethische concepten kan 

worden omgedacht over intergenerationele verantwoordelijkheid, ondanks de kritiek dat zorgethiek stil 

zou zijn op dit gebied. Concepten vanuit zorgethische literatuur als hechting, relationaliteit, emoties, 

en imaginatie, vullen het denken over intergenerationele rechtvaardigheid aan. Deze zorgethische 

perspectieven bieden een tegenwicht op de rechtvaardigheidstheorieën en zijn daarmee van 

toegevoegde waarde.  

 

Het eerste relevante zorgethische perspectief op intergenerationele verantwoordelijkheid is die 

van zorg voor hechtingsobjecten. Dit inzicht zie ik als zorgethisch omdat Groves (2014) zijn theorie 

over hechtingsobjecten baseert op meerdere zorgethische bronnen, en omdat Randall (2019) in zijn 

‘theorie van verplichtingen’ voortborduurt op Groves. Beide auteurs sluiten nauw aan bij Weiss (2008) 

die ook schrijft over intergenerationele verplichtingen, echter niet vanuit hechting maar vanuit 

contractuele theorieën. De nadruk op zorgen voor hechtingsobjecten en verplichtingen richting 

toekomstige generaties, verbreedt hoe binnen zorgethiek reeds wordt gedacht over 

verantwoordelijkheid. Hechtingsobjecten, zoals instituties of plekken, onderhouden is een concrete 

uitwerking van het zorgen voor de instandhouding van het web van leven (Tronto, 1993). Door zorg 

voor hechtingsobjecten is een toekomstige generatie niet rechtstreeks afhankelijk van de huidige mens, 

maar via en verstrengeld met de ‘dingen’ die belangrijk zijn in de wereld.  

Een tweede zorgethisch inzicht is het relationele mensbeeld, tegenover het liberale, autonome 

en rationele mensbeeld. Morele acties komen niet alleen voort vanuit contractuele theorieën, maar 

vanuit een besef van onderlinge afhankelijkheid. Zorgethisch kijken naar de mens leidt tot een politiek 

van deep relationality: relaties tussen mensen en mens en natuur staan centraal. Deze relaties staan 

ook centraal in het verhaal van the Great Turning (Macy & Johnstone, 2012) over de transitie van een 

gedoemde economie van industriële groei tot een levensonderhoudende samenleving die zich inzet 

voor herstel van de wereld. Een relationeel mensbeeld leidt tot politieke morele acties voor deze 

levensonderhoudende samenleving. Ontologische eigenschappen als onderlinge afhankelijkheid en 

‘baarzaam-zijn’ (van Nistelrooij, 2022) veronderstellen namelijk verantwoordelijkheid voor het 

voortbrengen van een toekomst. Deze verantwoordelijkheid vanuit relationaliteit is een aanvullend 

perspectief naast de verplichtingen die zijn beschreven vanuit contractuele theorieën. Het accepteren 
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van onderlinge afhankelijkheid stelt ons in staat niet alleen in het hier-en-nu te zorgen, maar ons ook te 

oriënteren op zorgen voor verre anderen en ons te committeren aan acties gericht op toekomstige 

generaties. Het zien van de mens als relationeel wezen, tezamen met een zorgethisch perspectief op 

zorg, heeft ongetwijfeld morele actie als gevolg. Morele actie die niet voortkomt uit verplichting of 

contractdenken, maar vanuit het luisteren naar de verre en kwetsbare ander in tijd en plaats. We zijn 

relational response-able (Moriggi et al., 2020); in staat om te reageren op iets of iemand uit de 

sociaal-ecologische omgeving waarin we zijn ingebed. Ook als dit iemand uit de toekomst is.  

 

Het derde inzicht vanuit zorgethiek dat het denken over intergenerationele rechtvaardigheid 

aanvult, zijn emoties als bron voor morele actie. De mens is niet alleen rationeel, maar ook 

emotioneel. Naast wederzijds voordeel of eigenbelang, die centraal staan binnen het contractdenken, 

zijn compassie en angst belangrijke bronnen voor actie. Onze gezamenlijke relationele conditie, zoals 

in bovenstaande paragraaf beschreven, leidt tot compassie zolang de ander aanwezig is. Als de ander 

afwezig is, kan angst dienen als emotionele bron voor een ethiek van verantwoordelijkheid: een 

empathische angst. Angst omwille van de ander, angst voor de toekomst van de mensheid waaraan we 

verbonden zijn in een intergenerationele ketting. Aandacht, solidariteit en bezorgdheid voor de ander 

dat voortkomt uit het besef dat de mens bestaat in een cirkel van wederkerigheid. In deze cirkel van 

wederkerigheid geeft de huidige generatie aan toekomstige generaties wat hij/zij zelf zou willen 

ontvangen, of reeds ontvangen heeft.  

Tot slot biedt het concept van imaginative empathy, tezamen met tacit knowledge van 

Hamington (2010, 2012, 2017) een belangrijk inzicht in hoe te komen tot gevoelens van empathie 

voor toekomstige generaties. In tegenstelling tot het kortetermijndenken in rechtvaardigheidstheorieën 

die veelal niet verder vooruitkijken dan één generatie, stelt imaginative empathy ons in staat zorg uit te 

breiden naar verre of onbekende anderen, in tijd en plaats. Middels fantasie en lichamelijkheid kan 

worden gezocht naar goede zorg voor toekomstige generaties. Intergenerationele verantwoordelijkheid 

zal zich vervolgens vertalen in actie. De expactations, echter, bepalen of acties van zorgdragen voor 

verre en onbekende anderen gaan plaats vinden. Imaginative empathy, tacit knowledge en geloof in 

verandering, zijn allemaal noodzakelijk voor langetermijndenken en -handelen en dus voor 

intergenerationele verantwoordelijkheid.  
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4  Resultaten 

 

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de eerste deelvraag: “Wat is het fenomeen van 

klimaatbezorgdheid van zwangere klimaatbewuste vrouwen, ten tijde van de huidige klimaatcrisis?”  

Ter beantwoording van deze deelvraag wordt allereerst een korte introductie gegeven. Daarna worden 

alle thema’s stap voor stap, in verschillende paragrafen uitgewerkt aan de hand van citaten van de 

participanten in het onderzoek. Ten slotte volgt een conclusie met een schema van alle bovenliggende 

thema’s.  

 

Onderstaande schema is een weergave van de participanten. Hun namen zijn gefingeerd.  

 

Participanten: 

 Els  Riet Sophie Daan Petra Saskia 

Leeftijd 32 32  31 27 33 35 

Hoeveelste kind 

en duur 

zwangerschap 

2 

 

39 weken 

2 

 

27 weken 

1 

 

23 weken 

1 

 

36 weken 

1 

 

16 weken 

1 

 

38 weken 

Stad/dorp stad stad stad stad dorp dorp 

Opleidingsniveau WO HBO WO WO WO WO 
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4.1 Introductie bovenliggende thema’s  

 

In de onderstaande paragrafen is per thema uitgelegd wat de thema’s betekenen voor de participanten 

en hoe het geheel met elkaar samenhangt. Om de leesbaarheid te bevorderen volgt eerst een korte 

introductie als kennismaking op de diverse thema’s.  

 

In bijlage 8 is te zien welke thema’s tijdens de analyse naar boven kwamen en bij welke 

participant dit thema speelde. Achtereenvolgend zijn de thema’s: 1) intergenerationele inbedding 

ervaren, 2) versterkte klimaatbezorgdheid, verantwoordelijkheid en versterkt klimaatbewustzijn, 3) 

actieve klimaatbezorgdheid ervaren, 4) passieve klimaatbezorgdheid ervaren, 5) beweging en spanning 

ervaren tussen passieve en actieve klimaatbezorgdheid, en 6) het ervaren van kwetsbaarheid en 

complexiteit in het bewustzijn van interdependentie met de omgeving.  

 

De kern van het fenomeen klimaatbezorgdheid bij (aanstaande) moeders voor hun 

(on)geborene(n) is ‘actieve’ en ‘passieve klimaatbezorgdheid’, tezamen met de beweging hiertussen. 

Deze klimaatbezorgdheid is voor de participanten sterker geworden. Daarom sluit ik deze inleiding af 

met een citaat van Els dat weergeeft welke betekenis zwangerschap of (aanstaand) moederschap heeft 

op haar beleving van klimaatbezorgdheid.   

 

‘Die generatie, waar ik me eerder ook voor kon inzetten, heeft nu een gezicht gekregen.’ 
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4.2 Intergenerationele inbedding ervaren 

 

In het ervaren van klimaatbezorgdheid voor toekomstige generaties ervaren de participanten 

intergenerationele inbedding. Ze spreken over de generatie die voor hen kwam, over hun eigen 

generatie met daarbinnen hun voornemens ten aanzien van de opvoeding van hun (on)geboren 

kind(eren) en over het luisteren naar de stem van deze kind(eren).  

Klimaatbezorgdheid vindt bij de participanten plaats binnen het bewustzijn van de inbedding 

in generaties. Daan verwoordt het als volgt: 

 

“Ik probeer me ook altijd bewust te zijn van wat, hè, ook de afgelopen eeuw. Hoe is de 

ontwikkeling hier dan geweest? Waar komen we allemaal vandaan? En, waar gaan we 

naartoe? Dus dat ja onze kinderen nog een kans hebben, maar ook de generatie daarna. Ja, 

hoe zit het daarmee?”  

 

Ze ziet een samenhang tussen de geschiedenis van de afgelopen eeuw, de focus van de huidige 

generaties, de kansen van eigen kinderen ten aanzien van klimaatverandering en stelt zichzelf de vraag 

hoe het met de generatie daarna zit. Eén participant, Sophie, spreekt in deze context over mogelijke 

generatiekloven. Ze zegt:  

 

“ Ik denk ook dat op een gegeven moment misschien een beetje een soort van generatiekloof 

zou kunnen komen, omdat dat mijn kind dan bijvoorbeeld zou gaan vragen van hoezo at je nog 

vlees überhaupt op je tiende ofzo. Terwijl het, dat was natuurlijk zo. Ja, zoiets normaals en dat 

ook misschien onbegrip gaat komen.”  

 

Uit het spreken over generatiekloven blijkt dat de participant een samenhang en wisselwerking ziet 

tussen de generaties. De ongeborene kan onbegrip gaan hebben voor deze participant, daarnaast is het 

zo dat andere participanten zelf onbegrip ervaren voor voorgaande generaties.   

 

Het thema ‘intergenerationele inbedding ervaren’ is opgedeeld in drie subthema’s: a) 

wisselwerking met voorgaande generaties ervaren, b) normen en waarden willen doorgeven, en c) 

luisteren naar de stem van het kind als in een onzeker ervaren toekomst.  

4.2.1  Wisselwerking met voorgaande generaties ervaren 

 

Dat de beleving van de verschillende generaties uit elkaar kan liggen komt terug in wat de 

participanten hebben aangegeven over de wisselwerking met voorgaande generaties. Enerzijds wordt 

inbedding in deze generatie ervaren door wat voorgaande generaties aan normen en waarden hebben 
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meegegeven. Bijvoorbeeld in opvoeding, basisschoolkeuze, werken in de moestuin en door meer 

zelfvoorzienend te leven. In het verhaal van Riet blijkt dit: 

 

 “Ik denk dat ik al sowieso qua opvoeding al het één en ander heb meegekregen. Ik heb 

bijvoorbeeld op de vrije school gezeten, de Steinerschool, dus ja, daar word je al vanaf jongs 

af aan erin gegoten, dat je bewust met natuur omgaat en met levende dingen om je heen, dus 

daar zit al een stukje in.”  

Anderzijds wordt een spanning ervaren doordat voorgaande generaties in de beleving van 

participanten onvoldoende hebben gedaan of onvoldoende doen om klimaatverandering te reduceren. 

Zoals Sophie het verwoordt:  

”Waarom hebben de vorige generaties dat gedaan?” 

De participanten verwoorden dit niet alleen vragend, maar ook verwijtend of met een gevoel van 

onbegrip. Petra vertelt hierover:  

“Ik probeer ook terug te denken in de zin van kijk, eigenlijk heeft de generatie voor ons wat 

mij betreft deze consumptiemaatschappij en zo opgericht en is daar gewoon mee door 

gedenderd, zonder ook nog goed na te denken.”  

De helft van de participanten, namelijk Riet, Sophie en Daan, hebben ervaren het 

klimaatbewustzijn vanuit huis te hebben meegekregen.  

4.2.2  Normen en waarden willen doorgeven 

 

De participanten hebben allemaal bewust gekozen voor het naleven van hun zwangerschapswens in 

een tijd van klimaatverandering. Deze bewuste keuze maakt dat zij hun eigen klimaatbewustzijn en 

zorg voor het leven op aarde, samen met hun partner, willen doorgeven aan hun kind(eren). De 

verwachting van participanten is dat de volgende generatie nog bewuster is op het gebied van 

klimaat, zoals Sophie verwoord:  

“Natuurlijk als een beetje zo die bewustwording zo doorgaat, dan krijg ik echt zo een super 

bewust kind misschien of ja, generatie”.  

Zelf willen de participanten zich inspannen om hun eigen normen en waarden op het gebied 

van klimaatverandering uit te leven en ook door te geven. Dan doen ze bijvoorbeeld door biologisch, 

vegetarisch of lokaal te eten (zie ook verdere acties bij ‘actieve bezorgdheid ervaren’) en door de 

ongeborene bloot te stellen aan de natuur, door veel buiten te zijn. Plannen zijn om de kinderen later 

veel mee te nemen in de natuur en klimaatverandering aan de keukentafel te bespreken. Sophie 

vertelt over dit bewust opvoeden:  
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“Ik ben gewoon heel erg van wat ga ik doen om te zorgen dat dat er niet al te veel vervuiling 

dan ook wordt veroorzaakt doordat ik dan straks een kind heb. En ook dat kind weer bewust 

opvoeden”. 

De hoop is dat het kind zelf ook actief wordt. Als eigen taak wordt ervaren dat de moeder, of ouder, 

het kind kracht kan geven hiervoor. Daan benoemt:  

“Om dan diegene soort van vanaf jong beetje de kracht te geven om actie te ondernemen om 

zelf dingen te gaan doen.” 

4.2.3  Luisteren naar de stem van de ongeborene in een als onzeker ervaren toekomst 

 

De toekomst voor de ongeborene wordt door de aanstaande moeders als onzeker en woelig ervaren. 

Deze beleving van onzekerheid hangt samen met wat de participanten verwachten van de toekomst 

en hoe dit voor hun ongeborene zal zijn. In deze verwachtingen zit het luisteren naar de stem van de 

ongeborene. Daarnaast wordt voor mogelijk gehouden dat de ongeborene een kritische stem laat 

klinken.  

De onzeker ervaren toekomst komt in het verhaal van Daan nadrukkelijk naar voren: 

 “Ik heb geen idee of mijn kinderen überhaupt oud kunnen worden. Of dat dat dat de wereld 

dan zo vervuild is of zo onrustig of.”  

En Riet vertelt: 

”Dat die zorg en die urgentie al niet meer zo zijn dat we niet moeten denken van bestaat onze 

planeet, bestaat onze mensheid nog over 50 jaar bijvoorbeeld, of staan we volgende week met 

onze voeten in het water. Die paniek zou ik voor mijn kinderen niet willen.”  

De zorgen over de toekomst en de onzekerheid die worden ervaren en in de interviews naar 

voren kwamen zijn divers. Het gaat bijvoorbeeld over klimaatvluchtelingen, voedselschaarste, 

droogte, rampen, oorlog, overbelaste landen en een stijgende zeespiegel. De verwachting is dat de 

toekomst woelig is en de kinderen worden achtergelaten in een door Saskia verwoordde ‘kapotte’ 

wereld waarin kinderen zich moeten inspannen voor de leefbaarheid.  

Daan verwoordde in het eerder beschreven citaat de wens dat haar kinderen de paniek over 

gevolgen van klimaatverandering niet hoeven ervaren. Dit zou gezien kunnen worden als de stem van 

de ongeborene. Ook Sophie verwoordt de stem van het kind in datgene wat zij de ongeborene gunt:  

 

”Het geeft wel iets van dat ik het kind gun dat dat dat het niet super hard hoeft te werken om 

de fouten van de vorige generaties op te gaan lossen”.  
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Naast dat Sophie wenst dat de ongeborene niet hard hoeft te werken voor de fouten van 

eerdere generaties, hebben de participanten meer ideeën over wat wenselijk is voor toekomstige 

generaties. Wat gewenst wordt is bijvoorbeeld natuur en schone lucht. Er wordt als het ware geluisterd 

naar de stem van de ongeborene. Els zegt hierover:  

 

“Ze zijn nog niet zover dat zij er iets over kunnen zeggen of iets in kunnen doen, dus ik voel 

me heel verantwoordelijk om dat voor hen te doen. Omdat zij het nog niet kunnen.”  

 

Naast het woelige wereldbeeld en de wereld die de (aanstaande) moeders hun ongeborene 

gunnen, wordt verwacht dat het kind een kritische stem zal laten klinken. Riet vertelt dat ze hoopt dat 

haar ongeborene haar ‘terecht kan wijzen’. De ongeborene kan in de toekomst de ouders aanspreken 

op de door hen genomen verantwoordelijkheid ten aanzien van klimaatverandering.  

Het laatste citaat bij de stem van de ongeborene gaat over de generatie die nog gaat volgen en 

waar ook reeds een gevoel van verbondenheid mee is. Saskia benoemt:  

“En wat ik weet, is dat mijn kinderen en sowieso de kleinkinderen die gaan hiermee te maken 

krijgen. Die kunnen niet meer leven zoals wij dat nu doen. En dat, als ik me dat dan realiseer, 

dat vind ik soms echt wel eens moeilijk.”   
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4.3 Versterkte klimaatbezorgdheid, verantwoordelijkheid en versterkt klimaatbewustzijn 

ervaren 

 

De bewust gekozen zwangerschap en lichamelijke verbondenheid met het ongeboren kind geeft het 

gevoel dat klimaatverandering urgenter is. De aanstaande moeders ervaren een versterkt 

klimaatbewustzijn en versterkte klimaatbezorgdheid. Hier vanuit ervaren zij ook gevoelens van 

verantwoordelijkheid of verplichting ten aanzien van de toekomstige generatie.  

 

Deze toekomstige generatie heeft een ‘gezicht gekregen’, zoals Els het eerder verwoordde in 

H4.1. Dit ‘gezicht’ geeft de aanstaande moeder nog meer bewustzijn van de impact van 

klimaatverandering en versterkte klimaatbezorgdheid. Daan heeft dit bewustzijn verwoordt als 

‘intenser’ en ook ‘urgenter’, want ‘voor je kindje wil je niet een wereld in chaos, die wil je een fijn 

thuis en een stabiele omgeving bieden’. Zij gebruikt andere woorden dan Els, maar beleeft ook 

duidelijk een samenhang tussen de gevoelde intensiteit en urgentie en de komst van haar kindje.  

 

Deze versterkte ervaring van klimaatbezorgdheid kan zich uiten in het ervaren van passiviteit 

of activiteit. Els wordt bijvoorbeeld oplettender en actiever:  

“Daar ben ik eigenlijk meer ook bewust van geworden of weer ja, onbewust bewuster van 

geworden. Doordat ik nu tijdens de zwangerschap heel erg let op dat soort dingen van kan dat 

schadelijk zijn”.  

En ook Petra voelt zich gedwongen om de juiste keuzes te maken in wat voor haar een goede toekomst 

is. Ze zegt: 

 “Dat ik nu dan denk, nee, maar je moet de makkelijke weg niet kiezen, want het heeft 

gevolgen voor de toekomst, terwijl als ik als geen nageslacht zou hebben, zou het alleen maar 

gevolgen hebben voor mij en niet per se voor. En nu vind ik het ook wel echt meer nog mijn 

verantwoordelijkheid.”  

Deze gevoelde verantwoordelijkheid wordt door Saskia verwoordt als ‘verplichting om te handelen 

naar wat je weet.’ Ook zij ervaart duidelijk een relatie tussen haar ervaren gevoel van 

verantwoordelijkheid en verplichting en haar gedrag; dit leidt tot een gevoel van moeten handelen.  

Er wordt samenhang ervaren tussen ‘versterkt klimaatbezorgdheid, gevoelde 

verantwoordelijkheid en versterkt klimaatbewustzijn’ en het thema ‘intergenerationele inbedding b) 

normen en waarden willen doorgeven’. Zoals ook zichtbaar in het schema. De samenhang is dat 

versterkt ervaren van klimaatbezorgdheid de aanstaande moeders motiveert in het willen doorgeven 

van eigen normen en waarden. In het verhaal van Petra komt dit als volgt naar voren: 
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 “En ik denk dat mijn kind daarin misschien wel nog veel meer kan betekenen als die vanaf 

jongs af aan op die manier wordt opgevoed”.  

 

Ze voelt zich verantwoordelijk haar kind klimaatbewust op te voeden omdat haar kind dan wellicht 

nog meer kan betekenen. Deze gevoelde verantwoordelijkheid tot klimaatbewust opvoeden hangt niet 

alleen samen met een versterkt gevoel van klimaatbezorgdheid, maar ook met de dubbelheid die kan 

worden ervaren in de kinderkeuze. Dit is in de volgende paragraaf beschreven.  

 

4.3.1 Dubbelheid in bewuste kinderkeuze ervaren 

 

Vijf participanten hebben in de interviews aangegeven dat zij een dubbel gevoel ervaren over het 

krijgen van kinderen. Deze ervaren dubbelheid is enerzijds hoop vanwege de komst van een 

(milieubewust) kind, tegenover morele stress en verantwoordelijkheid vanwege de milieu-impact en 

het gegeven dat geen kinderen krijgen een duurzamere keuze is. Een andere dubbelheid is blijdschap 

vanwege de zwangerschap, tegenover vrees voor de toekomst van het kind. Deze ervaringen zijn bij 

sommigen een motivatie om een klein gezin te stichten.  

  

Ook Els kiest bewust voor een klein gezin. De gevoelde verantwoordelijkheid in de als dubbel 

ervaren kinderkeuze, onder andere om eigen normen en waarden door te geven, wordt door haar 

treffend verwoord:  

 

“Het zijn twee hele bewuste zwangerschappen, de keuze heb ik gemaakt om iemand het leven 

te geven en iemand het leven in te gaan, in het leven te zetten terwijl ik weet dat er bepaalde 

rode vlaggen, zeg maar zijn, die nu worden gehesen. Ik merk wel dat ik daardoor nog al vond 

ik het wel heel belangrijk en probeerde ik er al veel meer aan te doen. Euhm. Dat ik daarin 

nog een stapje verder ga”.  

 

Els ervaart een duidelijk verband tussen haar bewuste en als dubbel ervaren kinderkeuze en haar 

gevoelde verantwoordelijkheid, en ze handelt daar vervolgens ook naar in de praktijk.  

 

Petra ervaart ook een andere dubbelheid. In de eerdere paragraaf in het verhaal van Petra komt 

hoop naar voren. De hoop dat haar kind nog veel meer kan betekenen dan zijzelf doordat het kind 

klimaatbewust wordt opgevoed. Maar zij ervaart, naast hoop, ook vrees, en zegt: 

 

“Het is een beetje dubbel. Aan de ene kant denk ik  wat voor leven, geef ik mijn kind, want ik 

weet al eigenlijk dat het moeilijk gaat zijn, maar aan de andere kant vind ik het ook heel 

mooi.” 
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Deze dubbelheden die worden ervaren in de kinderkeuze hebben impact op de beleving van de 

zwangerschap. De zwangerschap geeft morele stress omdat kinderen volgens de participanten slecht 

zijn voor het milieu en omdat de toekomst van de kinderen onzeker is. Riet wilde dan ook geen 

kinderen voordat zij een relatie met haar partner kreeg :  

“Voordat ik (naam) leerde kennen, was ik ervan overtuigd: ik wil geen kinderen, want het is 

echt een aanslag op het milieu en we hebben echt niet meer mensen nodig om deze planeet te 

verzieken”.  

Ze vertelt ook: 

 “Ik vind dat soms heel lastig om het feit dat ik kinderen heb krijg, heb. Nou, omdat ik weet 

ook dat dat een impact heeft op het milieu. Ja, Dat is niet te vergelijken met je kan nog zo 

slecht voor het milieu zorgen, maar als je een kind hebt, ja, dan ist helemaal finaal om zeep.” 

Uit het verhaal van Riet spreekt duidelijk dat kinderen een aanslag zijn op het milieu. Deze spanning, 

tussen de hoop dat het kind bijdraagt in het nemen van verantwoordelijkheid voor het klimaat en de 

wetenschap dat een kind een ecologische voetafdruk heeft, is een dubbelheid in de bewuste 

kinderkeuze. Het gegeven dat dit een bewuste afweging is en men kiest voor een kind terwijl dit 

vervuilend en onzeker is, lijkt de participanten dat versterkte gevoel van klimaatbezorgdheid, 

bewustzijn, verantwoordelijkheid en verplichting te geven.  

  

In tegenstelling tot de participanten heb ik niet bewust gekozen voor mijn laatste 

zwangerschap. Dit gaf een verschil in beleving ten opzichte van de voorgaande 

zwangerschap. De dubbelheid die zij ervaren, ervoer ik niet en juist het verschil in de 

beleving kan inzicht geven in de impact van het bewust kiezen voor een kind terwijl je 

weet dat dit schadelijk is voor het milieu. Juist het ontbreken van de bewuste keuze gaf 

een verlichting in de ervaring van klimaatbewustzijn en gevoel van 

verantwoordelijkheid.  

Logboek: 

Ik voel ook iets van schaamte over mijn vier kinderen. Waarom zou je daarvoor kiezen 

in deze huidige tijd? Viermaal een ecologische voetafdruk! Nu vind ik zelf dat we nog 

zoveel meer kunnen doen, naast geboortebeperking, maar ik voel hem wel. Het feit dat 

ik (naam) niet gekozen heb, scheelt in mijn schuldgevoelens. Die heb ik nu niet, die had 

ik bij (naam) wel.  
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4.3.2  Lichamelijke beleving van verbondenheid ervaren met de ongeborene 

 

Het versterkt ervaren van klimaatbezorgdheid hangt ook samen met de lichamelijke beleving van 

verbondenheid met de ongeborene. In de fysieke beleving is de volgende generatie tastbaar.  

Zoals Els benoemt:  

 

“Die persoon die zo meteen gaat komen, die zit nu in mijn buik. Al die keuzes die ik nu maak, 

die effect hebben op mijn lijf. Ik ben nu met hem soort van een geheel, dus alles wat ik doe. 

Dat dat, dat is in directe verbinding met hem.”  

 

Het bewustzijn dat een kind in je groeit en je lichaam één geheel is met dit kind geeft een 

bewustere beleving aan de blootstelling aan bijvoorbeeld PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen), 

microplastics, luchtvervuiling of chemische middelen. Hier wordt bezorgdheid over ervaren. Saskia 

vertelt hierover:  

 

“Ik weet nog dat ik, dat heb ik bij mijn eerste zwangerschap gedaan. Toen heb ik echt al mijn 

parfum heb ik weggedaan. Omdat ik echt dacht al die geuren en wat stoppen ze er eigenlijk in 

en je ademt al wel in en wat doet het dan met je? En ook met verzorgingsproducten dat ik echt 

ben gaan kijken, oké, wat smeer ik nou eigenlijk op mijn op mijn hoofd? Zeg maar, en op mijn 

lichaam. Nou ja, zeker, ja, daarvoor was ik daar helemaal niet zo bewust mee bezig en ineens 

ging ik nadenken. Maar wat doet het eigenlijk allemaal met je lichaam en met je kind?”  

 

Haar bewustzijn van haar eigen lichaam en wat ze erop smeert en wellicht schadelijk is voor het milieu 

en voor haar ongeboren kind, is versterkt. Ook ervaren de aanstaande moeders een sterk bewustzijn 

van wat in hun lichaam komt – en daarmee dat van hun ongeboren kind-  door microplastics in water 

of in vis, door een anti-aanbaklaag (PFAS), door inademen van vervuilde lucht. Ze passen hun gedrag 

soms aan. Ze doen bijvoorbeeld de ramen dicht in verband met uitlaatgassen, stoppen met bepaalde 

chemische producten of gaan anders eten.  
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Omdat het lastig bleek om in gesprek te gaan over de lichamelijke beleving 

van zwangerschap en klimaatbezorgdheid, heb ik dat gedeelte van het 

interview ingeleid met mijn eigen beleving. In H7 ga ik hier verder op in. 

Voor mij startte het bewuster beleven van klimaatbezorgdheid voor het 

ongeboren kind, bij de lichamelijke verbondenheid.  

 

Logboek: 

Ik ervoer alles heel intens, rook intens, zag scherp, voelde alles sterk. Dit 

maakte dat ik (Stad) niet in kon fietsen zonder de geur van het 

industrieterrein te inhaleren en voelde dat het als het ware door mijn 

aderen doorstroomde naar de baarmoeder. Een akelige ervaring. Wat me 

verder erg voor ogen staat is dat ik alleen reisde door Italië en daar in 

Napels de vieze lucht inhaleerde en mijn tranen daarvan in de ogen 

sprongen. Een vieze omgeving waar ik voor geen goud een kind wilde 

baren. (Naam) zat toen in mijn buik en was een week of 12. Op de stranden 

van Sicilië werd ik overweldigd door het afval. En dat maakte me zo intens 

verdrietig. ………. 

 

Ik ben me voortdurend bewust dat ik niet alleen ben en dat mijn leven door 

het leven in me nog jaren verder gaat nadat ik niet meer ben.  

 

Na het vertellen van mijn eigen voorbeeld kwamen participanten ook met 

voorbeelden over hun eigen lichamelijke belevingen en hoe zij hun gedrag 

aanpassen om het ongeboren kind zo min mogelijk bloot te stellen. 
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4.4  Actieve klimaatbezorgdheid ervaren 

 

Gevoelens van hoop, vertrouwen, positiviteit, boosheid en mentale rust hangen samen met een actieve 

vorm van klimaatbezorgdheid waarin actief zorg gedragen wordt voor de toekomst. Hoop, vertrouwen 

en positiviteit lijken te leiden tot acties, tot handelen. Dit ‘handelen’ hangt weer samen met het ervaren 

van mentale rust.  

 

Riet ervaart veel hoop omdat ze ziet dat mensen, met name jongeren, ook bewust bezig zijn 

met de toekomst waarin zij willen leven en de rol van klimaatverandering. Het zien van handelen van 

anderen geeft de participanten hoop, hetgeen weer leidt tot acties en handelen van henzelf. Ze vertelt 

hierover:  

“Laten we beginnen met iets, ook hoopvol. Ik denk dat dat ook belangrijk is om te benoemen, 

omdat de, ja, ik hoop echt en ik zie ook wel om mij heen dat veel meer mensen, zeker ook 

jongeren echt na aan het denken zijn over de toekomst van waar zij in willen leven. En  ik denk 

dat er heel veel kleinere initiatieven zijn die echt het verschil kunnen gaan maken en ik, ik 

hoop gewoon echt dat wij en onze kinderen dat verder kunnen zetten en dat die dat door 

kunnen geven.”  

Ook Els verwijst naar hoe samen zijn leidt tot elkaar helpen en ondersteunen in het omgaan met 

klimaatverandering: 

“Het met elkaar zijn, het mensen zijn elkaar helpen, elkaar ondersteunen. Dat, dat gebeurt 

ook. Hè door de technologie die we nu steeds meer hebben, we weten elkaar te vinden. Er is 

veel meer een, ik heb wel gevoel van samenhorigheid, ook doordat we nu zoveel bewuster zijn 

van de wereld in elkaar makkelijker kunnen vinden en opzoeken en dichter bij elkaar kunnen 

zijn.” 

Riet sloot haar zin af met de hoop dat haar eigen kinderen de initiatieven die verschil uit 

kunnen maken, verder kunnen zetten en doorgeven. Deze hoop is al eerder beschreven in de 

dubbelheid die wordt ervaren in de bewuste kinderwens. Petra vraagt zich het volgende af:  

“Maar goed dat ik die hoop nog heb dan, dan denk ik nou ja, goed hè, waar haal ik die 

vandaan?” 

En later zegt ze in antwoord op mijn vraag of de hoop belangrijk is voor haar: 

“Ja, want anders, anders kan ik het net zo goed niet doen (doelt hier op handelen).”  

Deze hoop is voor haar cruciaal in het tot actie kunnen komen. Een andere term die de participanten 

gebruiken, naast hoop of vertrouwen, is positiviteit. Daan ziet het ‘positieve’ in groene initiatieven. 
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Ook bij haar geeft het zien van actie van anderen, zoals een politiek partij, een positieve insteek. 

Anderen, zoals Els, verwoorden het anders en beschrijven dat de positieve kijk vanuit henzelf komt:  

“Ik denk dat er heel veel mogelijkheden liggen, ik heb wel vooral nog positieve kijk op de 

toekomst”.  

 

Ook positiviteit hangt, naast hoop en vertrouwen, samen met het in actie komen.  Dit geldt ook 

voor boosheid. Deze emotie wordt niet door alle participanten ervaren en ook niet bij iedereen hangt 

het samen met een actieve klimaatbezorgdheid. Bij Petra echter wel, ze kan ervaren dat ze ‘soms echt 

boos is op mensen om wat ze doen’. Deze boosheid lijkt haar aan te zetten tot actie en ook een vorm 

van hardheid. Ze zegt:  

 

“Ik kan daar best hard in zijn soms omdat ik echt denk, ja, we moeten het gewoon nu gaan 

doen dus.”  

 

Vanuit deze emotie wordt ze niet alleen zelf actiever, maar spreekt ook anderen aan op 

klimaatverantwoord gedrag.  

 

De aanstaande moeders komen op diverse manieren in actie. Soms hangt dit samen met het 

krijgen van kinderen. Bijvoorbeeld bij Els die zegt:  

 

“Ja, dus, ik probeer ze nu al zoveel mogelijk ja te beschermen of zo voor. Beschermen door te 

doen, ja. Met wasbare luiers bijvoorbeeld.”  

 

Of zoals bij Riet:  

 

”Ik ben heel lang vegetariër geweest, daarna heel lang niet en nu zijn we helemaal 

overgeschakeld op plantaardig eten.”  en  “We kopen hé als we het over opvoeding hebben 

voor (naam) bijvoorbeeld. Zoveel mogelijk tweedehands. Zo min mogelijk ja nieuwe dingen en 

wasbare luiers.”  

 

Het zwanger zijn kan leiden tot meer of andere acties in het voorkomen of verminderen van 

klimaatverandering. Maar er zijn ook veel acties benoemd die de aanstaande moeders al deden en zijn 

blijven doen zoals een auto delen, veel fietsen, afval minderen, niet vliegen, minder reizen, lokale 

producten kopen, vegetarisch eten, plastic mijden, klimaatmars lopen, schadelijke producten mijden, 

minder water verbruiken, het huis verduurzamen of een moestuin hebben. Soms wordt ervaren dat alle 

acties die mogelijk zijn als veel aanvoelen. Daan vertelt:  
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“Dus dat vind ik dan heel lastig en dan wil ik mezelf soms ook wel heel erg gaan opsplitsen. Ik 

denk ja, dan moet ik maar bij Greenpeace gaan en ik moet maar in de politiek en ik moet maar 

dit en ik moet maar dat, terwijl ja, dat kan ik helemaal niet allemaal.”  

 

In het doen en in de actie wordt ook mentale rust ervaren. Daar zitten twee kanten aan. Uit 

Daans verhaal blijkt dat het haar weinig moeite kost en ze het makkelijk vindt. Ze ervaart als het ware 

als vanzelfsprekend een mentale rust erbij en zegt: 

 

 “Ik vind het dus zelf kost het mij zo weinig moeite omdat het me ook voor mijn gevoel best wel 

veel geeft ofzo, in ieder geval mentale rust of zo.”  

 

Anderen zoeken meer naar deze rust en geruststelling. Zoals Petra:  

 

“Ik merk dat ik het voor mezelf ook om me gerust te voelen, heel erg nodig heb om ja toch 

steeds te zoeken naar manieren om wat te doen.” 

 

  

Het in actie komen kan heel overweldigend zijn. Wanneer doe je genoeg?  

 

Logboek: 

Een andere observatie bij mijzelf, waarin ik ook samenga met de participanten, is 

dat ik hun neiging, die ook al de mijne was, om zichzelf voor niet duurzame keuzes 

te verantwoorden, toch weer overneem. Ik kies niet voor wasbare luiers…. Ja ik heb 

eco-luiers geprobeerd, maar ze lekten zoveel door (en bij de jongens ook al) dat ik 

zo vaak moest wassen dat ik het verschil niet zag. En nu, nu zie ik het ook echt niet 

zitten met een vierde. Maar ja, daar tegenover staat dat ik niet die eigen auto heb 

en fiets door weer en wind. Als ik een auto leen, is deze vaak elektrisch. En ach, ja 

plastic. Dat moet echt wat minder!! Maar daar tegenover eet ik geen kaas meer en 

ik mis de tijd om even fatsoenlijk te leren hoe ik mijn eigen vega-burgers maak. Dat 

ga ik straks leren en dan kan het minder…. Zo gaan mijn gedachten. Hoezo 

eigenlijk?  
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4.5 Passieve klimaatbezorgdheid ervaren 

 

Klimaatbezorgde gevoelens van boosheid, frustratie, verbazing, onbegrip, onmacht, verdriet en rouw, 

verlies van vertrouwen, angst, paniek of boosheid hangen samen met een ‘passievere’ vorm van 

bezorgdheid waarin de geïnterviewde aanstaande moeders zich klein kunnen voelen en het gevoel 

hebben dat ze lamgelegd worden.  

 

Het vertrouwen dat samenhangt met ‘actieve klimaatbezorgdheid’ kan verloren gaan. Uit het 

verhaal van Els blijkt teleurstelling en verlies van vertrouwen in wat wij als mensen samen 

ondernemen in het voorkomen en verminderen van klimaatverandering. Ze zegt:  

“Dat is dan vanuit ervaring van de afgelopen jaren, dat uiteindelijk gewoon aan het eind van 

de rit te weinig is gebeurd. En een soort nou ook klein beetje toch wat argwaan, denk ik.”  

Anderen ervaren verdriet bij de idee dat we als mensen de generatie na ons schade toebrengen. 

Petra zegt: 

” Ik vind het gewoon heel verdrietig dat we zo eigenlijk de nu de generatie waar we nu in 

zitten, dat we zo egoïstisch zijn, dat we niet zien hoeveel pijn we de mensen na ons gaan 

doen.”  

En ook Saskia ervaart gevoelens van verdriet over de impact van klimaatverandering op onze kinderen 

en kleinkinderen, maar ook vanwege onze eigen houding. Daarover vertelt ze:  

”Denk dat het me ook verdrietig maakt dat je weet dat wij een bepaalde standaard hebben 

waarop we leven daar niks op willen inleveren. Maar, maar dat onze kinderen en 

kleinkinderen dat wel moeten gaan doen voor ons, zodat wij zo dat wij zo kunnen blijven leven 

als dat we doen.”  

Ze benoemt dit niet alleen als verdriet, maar ook als ‘verlies’ en een stuk ‘rouw’. Een andere emotie 

die samenhangt met klimaatbezorgdheid voor de (on)geboren kinderen is angst, en ook paniek. Zo 

vertelt Els dat ze kan ‘schrikken’ en denkt ‘welke kant gaat het op?’. Ze is er ‘angstig’ over. En bij 

Riet neemt deze angst toe tot gevoelens van paniek, waarover ze zegt: 

“Het is echt met vlagen vlagen van soort van paniek van ‘what have I done?’”  

Het gegeven dat ze kinderen op de wereld heeft gezet in een onzekere tijd van klimaatverandering kan 

gevoelens van paniek bij haar geven. Saskia ervaart dit als ‘machteloosheid voor hun’. Ze ziet een 

samenhang met de onmacht die zij ervaart ten aanzien van wat zij als individu kan betekenen voor 

toekomstige generaties en hoe mensen in het hier-en-nu omgaan met de aarde. Daarover ervaart ze dan 

weer gevoelens van onbegrip en vertelt:  
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”In het algemeen en verbaas ik me zo over dat kijk, want we weten allemaal welke kant het 

opgaat. En, dat vind ik dus zo erg hieraan. We weten het allemaal, er is gewoon, gewoon geen 

twijfel meer over mogelijk dat wij als mens het een beetje naar de tyfus helpen, zeg maar en er 

gebeurt niks.”  

Ze is hier ook boos over, wat blijkt uit de volgende citaten:  

“Heeft het echt te maken met de toekomstige generaties en ook wel een beetje frustratie dat we 

dus dat we er niks aan doen” en “nou nou, ik kan er ook wel eens ja ja boos vind ik misschien 

een groot woord, maar dat ik echt denk dat ik niet snap dat mensen zoals mijn ouders 

bijvoorbeeld daar anders over denken.”  

Onbegrip, frustratie en boosheid hangen bij Saskia niet samen met een versterkte actiegerichtheid. Ze 

vertelt dat ze zich erbij neer kan leggen. 

Alle gevoelens van verbazing, onbegrip, onmacht, angst, paniek, verdriet, rouw en dus ook 

boosheid of frustratie, over wat klimaatverandering betekent voor toekomstige generaties, kunnen bij 

de participanten het gevoel geven van klein zijn, verlamming of verslagenheid. Datgene wat zij zelf 

kunnen doen lijkt in verhouding met het grotere geheel maar weinig. Daan zegt:  

 

“Je bent zelf ook zo klein” en op een ander moment zegt ze “Aan de ene kant wil ik ze dan wel 

gewoon door elkaar schudden van die zeg maar we moeten iets doen en de andere kant voel ik 

me dan ook wel wat verslagen. Soms ik denk, ja, dat is ook zo. Het is ook, het ligt ook bij heel 

veel verschillende mensen en ja niemand gaat dit oppakken, laat maar of zo dat.”  

 

Ten overstaan van het grotere geheel lijkt haar eigen mogelijkheid tot actie zo klein dat ze zich 

verslagen kan voelen. Els verwoordt het als volgt:   

 

“Als het me, zeg maar overvalt of dat ik me er wel heel erg zorgen over kan maken. Dat ik me 

dan, wat ja of klein kan voelen of zo dan  ja soort van overspoelt voelen door, beetje lamgelegd 

ofzo.” 
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4.6 Beweging en spanning ervaren tussen passieve en actieve klimaatbezorgdheid 

 

Tussen de twee gelijkwaardige polen van enerzijds ‘actieve’ en anderzijds ‘passieve 

klimaatbezorgdheid’ is een pijl getekend waarin van de ene naar de andere zijde wordt bewogen en 

ook spanning wordt ervaren in de twee polen. Aanwezige gevoelen zijn frustratie, boosheid, 

onzekerheid of vervreemding. In de ervaring van klimaatbezorgdheid worden deze emoties en 

spanning ervaren vanwege het toekomstbeeld voor de (on)geborenen, dat zowel hoopvol als angstig 

kan zijn. Als een afgrond, of keuze, waar de mensheid voor staat. Door het afhouden van nadenken en 

het omkeren van verdriet wordt veelal bewogen van de ‘passieve bezorgdheid’ af en naar ‘actieve 

klimaatbezorgdheid’ toe. Bij het ervaren en uiten van klimaatbezorgdheid worden voortdurend 

concessies gedaan aan het volgen van idealen.  

 

De spanning die wordt ervaren tussen ‘passieve’ en ‘actieve klimaatbezorgdheid’ hangt samen 

met het ervaren van ‘een afgrond’ of ‘keuze’, oftewel twee scenario’s. Die van hoop en die van angst. 

Dit komt het sterkst naar voren in het verhaal van Saskia, die zegt:  

 

“Dat klinkt ook dat we gewoon echt wel een beetje aan de afgrond staan ofzo. Dat we gewoon  

moeten gaan kiezen welke kant we straks opgaan.”  

 

Ze verwoordt ook de twee emoties, waarbij de ene samenhangt met ‘actieve bezorgdheid’ en de ander 

met ‘passieve bezorgdheid’. Saskia benoemt: 

 

 “Nou, ik denk een beetje angst, maar ook hoop. Je hebt gewoon, in mijn hoofd zitten gewoon 

verschillende scenario's die we op zouden kunnen gaan.”  

 

Ook de andere participanten spreken over de onzekerheid die zij beleven ten aanzien van de toekomst. 

Daan is met name onzeker over hoe wij als mens zullen omgaan met klimaatverandering en vertelt:  

 

“En daar ben ik veel banger voor dan de gevolgen voor de natuur direct. Euhm. Je hè, de 

natuur, die herstelt zich ook wel, he. Die redt zich wel. Natuurlijk. Er gaan heel veel soorten 

verloren, maar dat komt op een manier wel goed, met of zonder ons. Maar juist die andere 

effecten, ja, die kunnen echt hele grote gevolgen gaan hebben.”   

 

Daan doelt hierbij op hongersnoden of klimaatvluchtelingen en is onzeker of dit zal leiden tot 

oorlogen. Anderen zijn onzeker of een oplossing gaat komen en ook of de mensheid op een punt van 

geen terugkeer is. Zoals Sophie die vertelt:  
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“Als ik er erg over na gaat denken dan, want we zitten natuurlijk echt een beetje op zo'n punt 

van geen terugkeer. Dat is gewoon best wel spannend.”  

 

De onzekerheden en spanning die worden ervaren hangen dus samen met de mogelijke 

toekomstscenario’s van hoop of angst waarin onzekerheid is of nog een weg van terugkeer is voor de 

aarde, alsook onzekerheid over het vermogen van de mens om goed met elkaar om te gaan ten tijde 

van klimaatverandering.  

 

Vanwege deze ervaren ‘afgrond’ en verschillende scenario’s zijn er zorgen over de omgang 

van de mens met klimaatverandering en wat dit betekent voor de kinderen en straks kleinkinderen. 

Zorgen van Saskia zijn: 

 “Ik maak me zorgen over de manier waarop wij, de manier waarop wij consumeren. Over de 

macht die de rijke industrie eigenlijk hebben, dat is dus het gelobby. Ik maak me er zorgen 

over dat dat dat ervoor zorgt dat er niks gaat veranderen. Ik maak me eigenlijk best veel 

zorgen, over de ‘tipping points’ die eraan zitten te komen. We hebben echt het smelten van het 

poolijs, de ecosystemen die gewoon misschien als zo kapot zijn dat ze niet meer te herstellen 

zijn. Hoe normaal het is dat het dat we het vliegtuig pakken als op vakantie gaan. En dat we 

daar ook gewoon helemaal niet bij stil staan eigenlijk. Ik maak me daar zorgen om dat geld in 

dit systeem waarin we zitten belangrijker is dan leefbaarheid van de planeet. en bezorgdheid 

en want ik denk soms wel eens gaat wel om mijn kinderen straks en mijn kleinkinderen.”  

Ook boosheid en frustratie zijn emoties die worden ervaren als het gaat over het belang van 

het in actie komen en de weg van de hoop opgaan. Dit geeft spanning in de omgang met anderen. 

Zoals bij Riet:  

 

“Wat dat betreft, dan kan ik ook heel boos worden. Activistisch. Ja ja, weet je zeker op 

bepaalde vlakken heb dat ik me daar echt wel kwaad om maken en ook omdat ik constant dat 

gesprek weer moet aangaan en moeten uitleggen van waarom, dat ik denk van wel moet ik dan 

moeten wij dan degene zijn die dat elke keer moeten uitleggen? Of zo ik ja. Doe dan gewoon je 

onderzoek zelf. Zo, dat is heel vermoeiend.” 

 

Niet alleen het contact met de omgeving hierover vraagt veel gedachten en energie, ook blijkt 

uit het verhaal van Riet dat ze voortdurend concessies doet in het volgen van haar idealen. Ze zegt:  

 

“Weet je dan wat is dat dan belangrijker dan, mentale gezondheid of milieubewuster, dat je 

echt wil doordrammen, want ik vind het heel belangrijk. Maar ik wil ook niet meegeven dat, 
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aan mijn kinderen, dat je koste wat het kost over iedereens lijken moet lopen om jouw doel te 

behalen.”  

 

Ze beweegt, in het doen van haar concessies aan haar idealen ten aanzien van klimaatbewust handelen, 

tussen ‘actieve bezorgdheid’ en ‘passieve bezorgdheid’. Het is een beweging tussen ‘actie/doen’ en je 

erbij neerleggen. Deze spanning en beweging lijkt ook in het contact met de omgeving te zitten 

waarbij ze enerzijds in actie komt en het gesprek aan gaat en dit anderzijds als vermoeiend beleefd en 

zich afvraagt waarom zij dat moet uitleggen.  

 

De beweging in de twee polen van actieve en ‘passieve bezorgdheid’ gaat vaker weg van de 

‘passieve bezorgdheid’ dan er naar toe. De participanten geven aan dat ‘passieve bezorgdheid’ niets 

oplevert en ze houden het nadenken over de gevolgen van klimaatverandering en de betekenis hiervan 

voor hun (on)geboren kinderen liever af. Zoals Daan die zei: 

 “Want als ik me zorgen gaan maken, dan is het einde zoek zeg, maar dan heb ik de neiging 

om onder een deken te kruipen en niet meer onderuit te komen en daar heb ik niks aan.”  

Haar verwachting is dat het ‘einde zoek’ raakt als ze meer stilstaat. Het wordt actief vermeden. Riet 

vertelt dat ze het hele negatieve en bewust nadenken over gevolgen van klimaatverandering ‘ontwijkt’. 

Ook Sophie houdt dit nadenken af en vermijdt het negatieve denken over klimaatverandering. 

Daarnaast helpt haar partner haar om het verdriet, dat ze kan ervaren, actief om te keren. Ze zegt:  

“En toen was ik ook weer een beetje zo zo verdrietig toch? Of boos van hoezo, zijn we 

allemaal zo slecht aan het zorgen? Voor de aarde en maar dan kan ik, gelukkig kan mijn man 

dan ook wel weer een beetje zo dat counteren of zo?”  

De participanten bewegen dus liever toe naar het ervaren van een ‘actieve’ vorm van 

klimaatbezorgdheid.  
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  Tijdens de interviews was de beweging van de ‘passieve bezorgdheid’ af en naar de 

‘actieve bezorgdheid’ toe, merkbaar. Hierover deel ik een gedeelte uit mijn logboek, 

het is een stap 3 van reflexive embodied empathy (Finlay, 2008). 

 

3. Samengaan met een wederzijdse invoeging en verwevenheid: ik ben 

ingevoegd doordat ik merkte dat het onvrede bij mijzelf gaf dat ze niet naar 

haar gevoelens van verdriet wilde. Ik voelde ze toch, bij haar, bij mijzelf. Ze 

klonken door in de afwezigheid van optimisme en vertrouwen. Mijn 

inschatting was dat ze het aan zou kunnen om er even bij stil te staan, dus 

nodigde ik haar uit om dat toch te doen. Vanuit mij was het een stuk inleving 

waardoor ik ervoer dat het niet zo kon zijn dat je denkt dat de generatie na de 

volgende generatie geen aarde meer heeft en emoties toch afwezig zijn. Mijn 

lijf voelde namelijk verdriet en een schok bij deze rigoureuze gedachte.  
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4.7 Het ervaren van kwetsbaarheid en complexiteit in het bewustzijn van interdependentie 

met de omgeving 

 

In beleving van klimaatbezorgdheid wordt kwetsbaarheid en complexiteit in het bewustzijn van  

interdependentie beleeft, met verschillende factoren of omstandigheden. Deze omstandigheden zijn: 

samenleven met anderen, politiek beleid, verwevenheid van klimaatproblematiek met andere 

thema’s/wereldproblemen en verwevenheid/wederkerige relatie met natuur. In deze complexe 

interdependentie wordt zowel kwetsbaarheid in afhankelijkheid en onmacht ervaren, alsook eigen 

invloed uitgeoefend op de omgeving.  

 

Met name Daan verwoordt dat ze bang is dat ze als mens niet goed om kan gaan met de 

klimaatcrisis en ervaart hierin onmacht en afname van vertrouwen in de mensheid. Ze vertelt:  

“Als je nu al ziet inderdaad met elkaar omgaan en alle waarschuwingssignalen hiervoor en 

voor allerlei andere dingen, dat gaat ook niet goed daar doen we ook niks mee. Nee, ik vind 

ook wel wat het neemt je vertrouwen in de mensheid, ook een beetje weg, denk ik als je 

reacties ziet en. Euhm. Ja van heel veel gewone mensen. Heb je ook het afwachten, maar ook 

het is zo groot en zo abstract. Ja, daar kun je niks mee.”  

Overwegend wordt een kwetsbaarheid, afhankelijkheid en onmacht ervaren ten opzichte van 

politiek beleid. De participanten verwoorden dat ze zich druk maken over het beleid en dit als ‘prut’ 

(Daan) of ‘verschrikkelijk’(Petra) ervaren. Els zegt hierover: 

 “Of dat er zijn zoveel dingen buiten mij en buiten ons hè, hoe de politiek bepaalde keuzes 

maakt waar wij zo weinig invloed op hebben, je probeert de goede partij bijvoorbeeld, te 

steunen of in jouw ogen, de goede partij die het beste voor ogen heeft. Maar als die er niet 

helemaal door komt, dan worden de andere keuzes gemaakt en dan voelt dat wat jij doet soms 

weer heel klein.”  

De verwevenheid met andere thema’s en wereldproblemen maakt de ervaring van 

klimaatbezorgdheid gelaagd en complex. De huidige wereldproblemen hangen volgens de 

participanten samen met het omgaan met klimaatverandering en vormen zo de context waarbinnen de 

door hen beleefde klimaatbezorgdheid zich afspeelt. Drie participanten vertellen over een samenhang 

van dierenwelzijn met mensenwelzijn, de invloed van de oorlog in Oekraïne op het klimaat, een 

samenhang met de industrie en een samenhang met andere problemen in hoe mensen met elkaar 

omgaan. Bij dit laatste spelen thema’s als discriminatie of ongelijkheid. Uit Riet’s verhaal blijkt dat 

bijvoorbeeld: 
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”En dan gaat dat niet alleen maar over dierenwelzijn, maar dan komt het ook over 

mensenwelzijn in zelfde gaat verder tot aan de discriminatie en hoe dat in de maatschappij 

weer helemaal door rolt.” 

 

De ervaren complexiteit en kwetsbaarheid waarin klimaatbezorgdheid zich afspeelt wordt ook 

vormgegeven door de interdependente relatie van de mens met de natuur. Daan zegt: 

 

“Wij zijn niet zoveel verheven. Wij hebben ook gewoon andere dieren en planten en 

schimmels, enzovoort allemaal nodig.”  

 

Ook binnen deze context, namelijk het verweven en in relatie zijn met de natuur, speelt de ervaring 

van klimaatbezorgdheid van de aanstaande moeders voor hun (on)geboren kinderen, zich af.  

 

In het schema wordt de ervaring van kwetsbaarheid en complexiteit in de interdependentie met 

de omgeving, als zijnde politiek, samenleving, natuur en andere wereldproblemen, geduid als 

achtergrond waartegen klimaatbezorgdheid zich als fenomeen afspeelt.  
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4.8 Conclusie 

 

In dit hoofdstuk is inzicht geboden in het fenomeen van klimaatbezorgdheid van zwangere 

klimaatbewuste vrouwen, ten tijde van de huidige klimaatcrisis. In een schema samengevat is dit de 

weergave van het fenomeen klimaatbezorgdheid:  

 

 

Onderstaand is een uitleg van het schema, dit is tevens de beantwoording van de deelvraag en mijn 

conclusie.  

 

Het achterliggende blauwe vlak is de context en achtergrond van klimaatbezorgdheid, waarin 

kwetsbaarheid en complexiteit wordt ervaren in het bewustzijn van interdependentie met de omgeving. 

Conclusie is dat de ervaring van complexiteit en kwetsbaarheid in het bewustzijn van interdependentie  

bepalend is voor hoe participanten betekenis geven aan klimaatbezorgdheid, en hoe deze bezorgdheid 

wordt ervaren. Binnen het blauwe vak bevindt zich een donkergrijs vlak wat ook duidt op context, 

namelijk de intergenerationele context met drie lagen: a) wisselwerking met voorgaande generaties 

ervaren, b) normen en waarden willen doorgeven, en c) luisteren naar de stem van het kind als in een 

onzeker ervaren toekomst. Het normen en waarden willen doorgeven is in een wit vak geplaatst omdat 

dit overlapt, en verbonden is, met het derde thema in het lichtgrijze vak; een versterkte 

klimaatbezorgdheid, verantwoordelijkheid en versterkt bewustzijn. Geconcludeerd kan worden dat de 

 limaatbezorgdheid van aanstaande moeders

Het ervaren van kwetsbaarheid en complexiteit in het bewustzijn van interdependentie met de omgeving

 ersterkte klimaatbezorgdheid ,

verantwoordelijkheid en bewustzijn

Samenhangend met:

a) Dubbelheid in bewuste kinderkeuze ervaren

b)  ichamelijke beleving van verbondenheid 

ervaren met ongeborene

Intergenerationele inbedding ervaren

a)Wisselwerking met voorgaande generaties ervaren

b)Normen   waarden willen doorgeven

c)  uisteren naar de stem van het kind in 

een als onzeker ervaren toekomst

Actieve

bezorgdheid ervaren:
Doen actie

Hoop vertrouwen

Mentale rust

Positiviteit

(boosheid frustratie)

Passieve

bezorgdheid ervaren:
Je klein voelen verlamd

 erlies vertrouwen

Angst paniek

 erdriet rouw

Onbegrip onmacht

(boosheid frustratie)

Spanning  beweging ervaren:
Onzekerheid, bezorgdheid, boosheid frustratie,

concessies doen, nadenken afhouden, verdriet 

omkeren, ervaren afgrond keuze, angst
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participanten bewuster omgaan met het doorgeven van normen en waarden op het gebied van 

klimaatverandering, vanuit een versterkte klimaatbezorgdheid. 

 

Conclusie is dat deze versterkte klimaatbezorgdheid en verantwoordelijkheid samenhangen 

met: a) dubbelheden die worden ervaren in de bewuste kinderkeuze, en b) de lichamelijke beleving 

van verbondenheid ervaren met de ongeborene. In de ervaren dubbelheden in de kinderkeuze zit 

enerzijds angst voor het welzijn van het kind en de wetenschap dat een kind een ecologische 

voetafdruk heeft, en anderzijds de hoop die het krijgen van een kind met zich meebrengt en de kansen 

van een klimaatbewuste opvoeding.  

 

Binnen de lichtgrijze ring bevindt zich de kern van het fenomeen van klimaatbezorgdheid bij 

aanstaande moeders. Ik concludeer dat er twee gelijkwaardige polen zijn, die van ‘actieve 

bezorgdheid’ en ‘passieve bezorgdheid’ ervaren. In het midden zit een spanningsveld waarin de 

participanten bewegen van actief naar passief en vice versa. Hoop en vertrouwen hangen samen met 

de mogelijkheid om in actie te komen. Angst en onmacht met verslagenheid of verlamming. In het 

schema komt de emotie angst zowel voor binnen het spanningsveld, alsook bij ‘passieve bezorgdheid’. 

Angst kan samenhangen met je verlamd voelen, maar ook met de wens om weg te bewegen en toe te 

gaan naar ‘actieve bezorgdheid’. Ook de emotie van boosheid komt op drie plaatsen voor. Bij de ene 

participant betekent boosheid een verharding en is het een motivatie om in actie te komen. Voor een 

andere participant betekent boosheid eerder opgeven en verslagenheid ervaren. De algehele conclusie 

is dat participanten zich toe bewegen naar ‘actieve bezorgdheid’.  
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5 Zorgethische reflectie 

 

In dit hoofdstuk wordt een dialectische verbinding gelegd tussen de theoretische inzichten over 

intergenerationele verantwoordelijkheid en de bevindingen van het empirisch onderzoek ter 

beantwoording van de derde deelvraag: ‘Wat betekent het samenbrengen van de zorgethische 

inzichten over intergenerationele verantwoordelijkheid en de geleefde ervaringen van 

klimaatbezorgdheid van zwangere vrouwen voor goede zorg voor toekomstige generaties?’ 

5.1 Zorgethische inzichten 

De theoretische inzichten helpen de empirische bevindingen nader zorgethisch te duiden. 

Achtereenvolgend is, in dezelfde volgorde als in H3 is tegen en verder gedacht, te lezen over 

hechtingsobjecten en andere zorgethische inzichten over intergenerationele verantwoordelijkheid 

vanuit zorgethische literatuur. Deze zorgethische concepten, zoals beschreven in H3, zijn: relationele 

ontologie, emotionele bronnen van moraliteit en imaginatie en lichamelijkheid.  

5.1.1  Hechtingsobjecten 

 

Om zorg te dragen voor toekomstige generaties heeft Groves (2014) de idee ontwikkelt dat de huidige 

generatie een morele verplichting en verantwoordelijkheid kent om voor toekomstige generaties te 

zorgen via het zorgen en voortzetten van hechtingsobjecten. Anders dan het argument van chain of 

love van filosoof John Passmore (1974) die beargumenteert dat liefde voor kinderen en kleinkinderen 

gevoelens aanwakkert voor de generaties die daarna gaan komen en dat als bron ziet van morele 

verplichtingen jegens toekomstige generaties. Voor de aanstaande moeders lijken beide mogelijkheden 

elkaar niet uit te sluiten. De chain of love is nadrukkelijk aanwezig als bron van morele verplichtingen 

jegens toekomstige generaties in de beleving van een versterkte klimaatbezorgdheid, bewustzijn en 

verantwoordelijkheid in samenhang met de zwangerschap en de liefde voor de ongeborene. Zoals 

verwoord door Saskia als een ‘verplichting, om te handelen naar wat je weet’. Zij ervaart duidelijk een 

relatie tussen haar ervaren verantwoordelijkheid en verplichting en haar gedrag, namelijk dat ze moet 

handelen. Daarnaast benoemen de participanten, in hoe ze in actie komen en wat ze willen meegeven 

aan toekomstige generaties, ook hechtingsobjecten. Zoals democratie, idealen als gemeenschapsleven, 

plaatsen met veel natuur, biodiversiteit of het behoud van vaardigheden van eerdere generaties. De 

liefde voor de toekomstige generaties kan het zorgen voor hechtingsobjecten, waar toekomstige 

generaties van afhankelijk zijn, aanwakkeren. Beide bronnen van zorg, liefde en hechtingsobjecten, 

vullen elkaar aan en sluiten elkaar niet uit.  
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5.1.2  Relationele ontologie  

 

In het zorgethisch denken heeft de mens een conditie van relationaliteit (Tronto, 2013), onderlinge 

afhankelijkheid (Kittay, 1999) en ‘baarzaam-zijn’ (van Nistelrooij, 2022) en dit verondersteld een 

bepaalde verantwoordelijkheid. Deze conditie wordt sterk ervaren op het moment van zwangerschap. 

Els zegt: ‘Die persoon die zo meteen gaat komen, die zit nu in mijn buik. Al die keuzes die ik nu maak, 

die effect hebben op mijn lijf. Ik ben nu met hem soort van een geheel, dus alles wat ik doe. Dat is in 

directe verbinding met hem.’  Deze lichamelijke beleving van verbondenheid geeft bij Els een 

verantwoordelijkheid, die intergenerationeel is. Ze beseft dat haar keuzes invloed hebben op haar lijf 

en de ongeborene. De beleving van intergenerationele inbedding houdt niet op bij het luisteren naar de 

stem van de ongeborene. Saskia betrekt ook het leven van haar kleinkinderen in haar denken over de 

toekomst. Het fysieke ‘baarzaam-zijn’ opent een nieuw perspectief, namelijk van vooruitkijken naar 

de toekomst van anderen, van de nieuwe generaties die na ons komen.  

 

In dat vooruitkijken is volgens Robinson (2018) van belang dat we luisteren naar vrouwen en 

naar de meest kwetsbaren voor politieke kwesties, zoals klimaatverandering. Ook kwetsbaren moeten 

een stem krijgen in het publieke debat. Ieders behoeften, in een gegeven tijd en plaats, zijn verweven 

in het hier-en-nu. Voor de aanstaande moeders is luisteren naar de stem van het ongeboren kind, in een 

tijd die zij ervaren als onzeker, van belang. Juist omdat deze ongeborenen zelf ‘nog niet zover zijn dat 

zij er iets over kunnen zeggen of iets in kunnen doen’ (Els).  

 

Het kijken (en luisteren) naar de mens als relationeel wezen en het zorgethisch perspectief op 

zorg heeft morele actie als gevolg. Moriggi et al. (2020) heeft, gebaseerd op Haraway’s (2016) notie 

van response-ability, hierover geschreven. Response-ability als vermogen om niet alleen in actie te 

komen als antwoord, maar om pro-actief te reageren op iets of iemand uit de sociaal-ecologische 

omgeving waarin we zijn ingebed. Onderliggend is een relationeel mensbeeld aanwezig. Moriggi et al. 

(2020) ziet relational response-ability als één van de drie verschillende dimensies van zorg binnen de 

zorgethiek die onderling verweven zijn en gezamenlijk mogelijkheden scheppen voor alternatieve 

toekomsten. De andere dimensies zijn emotioneel bewustzijn en ethisch geïnformeerde praktijken (zie 

eerdere schema in H4.3.2). 

 

Als dit figuur in de vorm van een oog als visueel metafoor van attentiveness naast de 

empirische resultaten gelegd wordt, is de volgende vergelijking te maken. Aan de onderkant van de 

ooghoek ligt het besef van onderlinge afhankelijkheid, de noodzakelijke voorwaarde voor zorg. De 

onderlinge afhankelijkheid wordt door participanten ervaren in hun interdependentie van politiek, 

samenleven, verwevenheid met de natuur en met andere thema’s wereldproblemen. Daarnaast ervaren 

ze interdependentie in de intergenerationele inbedding. Het zorgen is continu proces van verandering, 
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samengesteld uit drie elkaar versterkende dimensies. De eerste dimensie is ethisch geïnformeerde 

praktijken waardoor mensen hun onderlinge afhankelijkheid met hun leefomgeving uitdrukken, en 

bijdragen aan het in stand houden en regenereren van de levende webben van de plaatsen die ze 

bewonen. Dit is terug te zien in de acties die de participanten verwoorden en de zorg die ze dragen 

voor hun leefomgeving. Dergelijke zorgzame praktijken worden idealiter gemotiveerd door een gevoel 

van relational response-ability, gebaseerd op het besef van de fundamentele kwetsbaarheid van de 

mens, en gedreven door een proactieve inzet voor de toekomst.  

Zorgpraktijken, oftewel ‘acties/doen’ in ‘actieve bezorgdheid’, en relational response-ability 

versterken en worden tegelijkertijd gevoed door emotioneel bewustzijn. Door verbinding te maken 

met innerlijke bronnen van passie, vreugde, wanhoop en andere morele gevoelens, wordt het 

bewustzijn van onderlinge afhankelijkheid vergroot, terwijl het verlangen wordt gevoed naar 

alternatieve toekomsten. Bij de participanten leeft dit door actief contact te maken met de innerlijke 

bronnen die bij hen leiden tot ‘actieve bezorgdheid’ en weg te willen blijven bij de ‘passieve 

bezorgdheid’, of deze emoties om te buigen naar actie. Alles wat leidt tot een alternatieve toekomst 

van hoop voor het ongeboren kind. De onderlinge afhankelijkheid is in het model niet alleen aanwezig 

in rationeel bewustzijn, maar ook in gevoel en lichaam. Zoals de participanten de verbondenheid met 

de toekomst belichamen in hun zwangerschap doordat zij een toekomstige generatie in zich dragen, 

waarin zowel hoop als angst aanwezig is.  

 

Holistisch opgevat, is leren zorgen in het model het resultaat van een veelvoudige dynamiek. 

Waarbij de materiële, cognitieve, emotionele en morele verbinding van mensen, en het meer dan het 

menselijke, allemaal bijdragen aan effectieve actie in het heden, naar een betere toekomst. Terug te 

zien bij de participanten in de neiging tot ‘actieve bezorgdheid’. Vanuit een systemisch oogpunt 

kunnen de drie componenten van de spiraal ook worden gezien als interventiepunten, die, wanneer ze 

worden geactiveerd, verandering mogelijk maken en nieuwe ruimtes van mogelijkheden laten 

ontstaan. Hierover is mijn observatie dat het component van relational-response ability en emotionele 

bewustzijn bij de participanten is versterkt vanwege hun zwangerschap. Er wordt een lichamelijke 

beleving van verbondenheid met de ongeborene ervaren en een versterkt gevoel van klimaatbewustzijn 

en verantwoordelijkheid. Dit drijft de participanten verder naar proactieve inzet voor de toekomst, de 

‘actieve bezorgdheid’. Daarnaast verbreedt en verdiept het emotionele bewustzijn door de 

(lichamelijke) verbondenheid aan de volgende generaties. Dat dit interventiepunten zijn blijkt doordat 

de participanten zich meer geactiveerd voelen bij te dragen aan een ‘alternatieve toekomst’.  

 

Kort samengevat resoneren de drie dimensies van zorg zoals beschreven door Moriggi et al. 

(2020) van relational response-ability, emotioneel bewustzijn en ethisch geïnformeerde praktijken, 

met de empirische data. Interventiepunten op deze drie gebieden kunnen leiden tot goede zorg voor 

toekomstige generaties.  
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5.1.3  Emotionele bronnen van moraliteit 
 

Emotioneel bewustzijn komt sterk naar voren in het model van Moriggi et al. (2020). Zij baseren dat 

onder andere op het werk van Pulcini. Volgens Pulcini kunnen ‘positieve’ emoties als welwillendheid, 

generositeit of compassie (2016), of empathie en liefde (2015) leiden tot zorgende relaties. Evenals 

‘negatieve’ morele emoties als schaamte, verontwaardiging, boosheid of angst. Zoals angst voor het 

lot van anderen. Deze laatste emotie komt duidelijk naar voren in het fenomeen klimaatbezorgdheid 

bij aanstaande moeders. Ook andere emoties worden door participanten genoemd en zijn leidend in de 

zorgende relaties die de aanstaande moeders hebben met hun ongeborenen en hun omgeving. 

‘Positieve’ emoties als hoop, vertrouwen of liefde zijn aanwezig, evenals ‘negatieve’ emoties als 

boosheid en angst. Alle affecties kunnen leiden tot moreel gedrag, echter hoeft dit niet zo te zijn. 

Volgens de participanten leiden met name de ‘negatieve’ emoties ook tot een gevoel van klein of 

verslagen zijn en daarmee passiviteit. Deze passiviteit zal zich niet in alle drie modellen van zorgende 

relaties uiten, zoals beschreven door Pulcini (2016, p.125), maar vooral in de laatste vorm: de globale 

vorm van zorg gericht op de onbekende ander, de distant other in plaats of in tijd. Bij de participanten 

was deze zorg voor toekomstige generaties al aanwezig, maar is deze versterkt vanwege de 

zwangerschap en het gegeven dat de toekomstige generatie ‘een gezicht’ (Els) heeft gekregen.  

 

Bij deze laatste vorm kunnen ‘negatieve’ emoties als angst en onmacht volgens de 

participanten leiden tot een ‘passieve bezorgdheid’ waarin ze zich juist minder ertoe aangezet voelen 

leiding te nemen over de toekomst en het nageslacht. Tegenover de idee van Pulcini dat dit juist 

gebeurt in het aangezicht van een ‘verlies van de wereld’ (Pulcini, 2016, p.128). In tegenstelling tot de 

theorie van Pulcini hebben de participanten de aanwezigheid van de ander beschikbaar en is dit mede 

een bron van de motivatie om tot actie te komen. Anders dan “the awareness that we are part of one 

humankind, facing the same challenges and the same fate, and above all united by the same condition 

of vulnerability” (Pulcini, 2016).  De empathische angst bij de participanten, die voortkomt uit de 

aanwezigheid van de ongeboren ander, leidt niet per se tot een ethiek van verantwoordelijkheid. 

Empathische angst, het aangezicht van ‘een verlies van de wereld’ lijkt juist te worden gemeden en 

hiervan wegbewogen om in staat te zijn en blijven tot ‘actieve bezorgdheid’.   

Zorg voor de toekomstige generaties ziet Pulcini (2016) als werkelijk moreel omdat het 

aangezicht van het lijden van de ander niet noodzakelijk is om tot actie te komen. Ze lijkt te 

veronderstellen dat het aangezicht van het lijden van de ander een sterkere drijfveer is voor actie, 

terwijl de empirische data daarin twee mogelijkheden schetsen waarbij kan zijn dat juist onmacht en 

passiviteit ontstaat in het aangezicht van het lijden. Enige afstand tot dit aangezicht lijkt voor de 

participanten juist de beste manier om verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties te dragen.   
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5.1.4  Imaginatie en lichamelijkheid 

Imaginatie wordt door diverse zorgethische auteurs van belang gevonden. Pulcini (2016) ziet het als 

voorwaarde om in actie te komen voor toekomstige generaties. Ook Randall (2019) ziet imaginatie als 

belangrijk voor betrokkenheid bij verre anderen. Groves (2014) heeft het over attachment-sensitized, 

narrative-led approaches, waarin het ook gaat over het voorstellen van een toekomst. 

Hamington (2012) beschrijft imaginative empathy waarin zorg niet alleen een relationele 

benadering van moraliteit is, maar geworteld in onze menselijke natuur en verstrengeld in onze 

lichamen. Het voelen, of beginnen te kennen, van de ongeboren ander leidt tot meer empathie en zorg. 

Bijvoorbeeld de zorg die Daan verwoord ‘of mijn kinderen überhaupt oud kunnen worden’. Door deze 

empathie en zorg wordt een sterker verantwoordelijkheidsgevoel ervaren. Door het leven te ervaren in 

hun lichaam krijgt de nabije en verre toekomst meer betekenis, met daarin de gevolgen van 

klimaatverandering. De beleving van klimaatverandering wordt ‘intenser’ en ‘urgenter’ want ‘voor je 

kindje wil je niet een wereld in chaos, die wil je een fijn thuis en een stabiel stabiele omgeving ook 

bieden’ (Daan). Klimaatbezorgdheid hangt samen met de (lichamelijke) verbondenheid en een 

bepaalde toekomstverwachting of imaginatie. Bij de participanten leidt het ervaren van 

klimaatbezorgdheid, die mede door imaginative empathy versterkt is, tot een beweging waarin ze 

actiever worden en verantwoordelijkheid dragen. Zowel in huidige acties behorend bij ‘actieve 

bezorgdheid’, als in de opvoeding zoals Petra verwoord ‘ik denk dat mijn kind daarin misschien wel 

nog veel meer kan betekenen als die vanaf jongs af aan op die manier wordt opgevoed’.  

 

Volgens Hamington (2012) wordt zorg voor verre anderen (in tijd en plaats) beïnvloed door 

expectations van de effectiviteit van deze zorg. Ook dit is terug te zien in de empirische data door het 

belang dat de participanten hechten aan hoop, vertrouwen en optimisme. Zoals Els het zegt: ‘ik denk 

dat er heel veel mogelijkheden liggen, ik heb vooral een positieve kijk op de toekomst’.  

 

De verwachting van de participanten is dat ‘actieve bezorgdheid’ een verschil kan maken en 

zodra deze verwachting of hoop wordt losgelaten, is het moeilijker om in actie te komen en 

verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties te blijven nemen. De expactations bepalen mede of 

ze in actie komen en verantwoordelijkheid nemen voor toekomstige generaties. 
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5.2 Aanvullende perspectieven  

Hoewel de hierboven beschreven zorgethische inzichten een deel belichten van wat uit de empirische 

data naar voren komt, is een deel van deze empirische data nog onderbelicht. Andere bronnen, naast 

zorgethiek, kunnen de zorgethische inzichten op (intergenerationele) verantwoordelijkheid aanvullen.  

 

5.2.1  Passieve en actieve hoop 

 

Zowel in de theorie van Pulcini (2016) over emoties als bron van moraliteit alsook in de theorie van 

Hamington (2012) over imaginative empathy mist de mogelijkheid dat gevoelde emoties kunnen 

leiden tot ‘passieve bezorgdheid’. Hamington (2012) schrijft in dit kader wel over expectations en een 

leap of faith, waarin de mogelijkheid zit dat dit laatste ontbreekt en geen acties ondernomen worden. 

Het zorgethisch denken zou hier aangevuld of verrijkt kunnen worden met de theorie van Macy en 

Johnstone (2012) over actieve en passieve hoop. Emoties hoeven niet te leiden tot actie en 

verantwoordelijkheid. In het schema met de empirische resultaten is de ‘actieve’ en de ‘passieve 

bezorgdheid’, en de beweging hiertussen, juist het meest zichtbaar.  

 

Actieve hoop is een vorm van verlangen die het verschil maakt en bepaalt wat iemand doet. 

Het is een praktijk. Zoals ‘actieve bezorgdheid’ zich ook bij de participanten vertaalt in de praktijk 

door het doen van acties. De grond hiervan is een verhaal. In het boek van Macy en Johnstone (2012) 

worden drie verhalen beschreven, het verhaal waar je voor kiest bepaalt hoe je omgaat met de 

omgeving. De participanten beschrijven twee scenario’s. Die van hoop en die van angst, hetgeen het 

sterkst naar voren kwam in het verhaal van Saskia, die zegt: ‘dat klinkt ook dat we gewoon echt een 

beetje aan de afgrond staan ofzo. Dat het gewoon wel dat we gewoon moeten gaan kiezen welke kant 

we straks opgaan.’ Volgens Macy en Johnstone (2012) is het bevrijdend om een verhaal te kiezen en 

daarin deel te nemen aan het levensonderhoudend web. Het door Macy en Johnstone (2012) genoemde 

power-with in action. Dit verhaal is volgens hen the Great Turning. Een verhaal over de transitie van 

een gedoemde economie van industriële groei tot een levensonderhoudende samenleving die zich inzet 

voor het herstel van de wereld (Macy & Johnstone, 2012). Ook voor de participanten is het kiezen 

voor ‘het verhaal’ van actieve hoop of ‘actieve bezorgdheid’, het meest rustgevend en hoopvol. De 

acties die ze daarin kiezen of voorstellen lijken op het verhaal van the Great Turning. Het is gericht op 

het vertragen van schade, op levensondersteunende systemen en praktijken (samenleven), en een 

emotionele verschuiving in gevoel van verbondenheid met de wereld. Zowel door het bewustzijn van 

de verwevenheid van de mens met de wereld om zich heen, alsook door het krijgen van een kind die 

verweven is met henzelf wordt het web van verzorgende en beschermende relaties vergroot. Dit leren 

zien met nieuwe ogen heeft gemeenschap centraal staan en intergenerationeel denken, door Macy en 

Johnstone (2012, p. 139) verwoord als a larger view of time. Macy en Johnstone (2012) doen 



70 

 

suggesties om toekomstige generaties een stem te geven, bijvoorbeeld door hun perspectief te 

verwoorden in een brief naar of vanuit de toekomst. Op deze manier wordt diepe tijd in het hier-en-nu 

gebracht, in het dagelijkse leven. Voor de participanten is het doorgeven van het leven, en stilstaan 

(inbeelding) bij dit toekomstige leven van hun ongeborene, een manier om de toekomstige generatie(s) 

een stem te geven waardoor deze larger view of time mede ontstaat en leidt tot power-within-action.  

 

5.2.2  Verhalen 

 

Logisch voortvloeiend uit de theorie van Macy en Johnstone (2012), en aansluitend op Groves (2014) 

zijn attachment-sensitized, narrative-led approaches, is het werken met verhalen. De zorgethische 

theorieën raken hieraan, echter niet diepgaand.   

 

Andere onderzoeksvelden, zoals sociale wetenschappen, beschrijven specifieker het gebruik 

van inbeeldingsoefeningen, meditatie of visualisatie voor het nemen van intergenerationele 

verantwoordelijkheid op het gebied van klimaatbeleid (Honey- Roses et al., 2014). Ook Krznaric 

(2020) beschrijft hoe verhalen, in de vorm van ‘holistisch voorspellen’ en science fiction kunnen 

leiden tot acties en verantwoordelijkheid. Het belang van het verhaal of inbeelding blijkt uit de 

empirische data waarin participanten vertellen over scenario’s van hoop en van angst. Het scenario van 

hoop omvat een beeld van de toekomst waarin ‘we een plek hebben tussen de natuur’ (Daan) en ‘weer 

echt weer als buurt samen leven’ (Petra). Volgens Macy en Johnstone (2012) is het bevrijdend om een 

verhaal te kiezen geeft het power-with in action. Ook voor de participanten is het kiezen voor ‘het 

verhaal’ van actieve hoop of ‘actieve bezorgdheid’, het meest rustgevend en hoopvol.  

5.2.3  Langetermijndenken 

 

Denken in verhalen leidt tot langetermijndenken, hetgeen eveneens onderbelicht blijft binnen 

zorgethiek. Robinson (2018) beschrijft deep relationality en duurzame relaties met de toekomst, 

Moriggi et al. (2020) heeft het over een oriëntatie op zorg voor verre anderen en ons committeren aan 

acties gericht op toekomstige generaties, Pulcini (2016) komt met de ‘cirkel van wederkerigheid’ en 

Hamington (2017) maakt helder hoe imaginative empathy kan leiden tot het uitbreiden van zorg naar 

verre anderen. Echter blijft dit een ontologische kwestie van relationaliteit, of affectiviteit. Het wordt 

niet concreter uitgewerkt. Anders gezegd: het belang van langetermijndenken tegenover het huidige 

kortetermijndenken in de liberale samenleving wordt niet benadrukt. 

 

Dit langetermijndenken leeft wel bij de participanten. Met name in het spreken over politiek 

en beleid hopen zijn op langetermijnvisie. Juist het gebrek hieraan maakt dat een kwetsbaarheid en 

complexiteit wordt ervaren ten opzichte van politiek beleid. Het werk van Krznaric kan inspirerend 

zijn op het gebied van langetermijndenken en intergenerationele verantwoordelijkheid. Bij hem staat 
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de vraag centraal: ‘zijn we een goede voorouder?’ Eenzelfde vraag houdt de participanten bezig. Ze 

willen hun normen en waarden doorgeven aan de volgende generatie en staan ook stil bij de generaties 

die daarna komen. Verder hebben zijn langeretermijnvisies gericht op goede zorg voor toekomstige 

generaties, dewelke botsen met politieke korte termijn besluitvorming.  

 

De eerder beschreven inbeelding en het werken met verhalen kunnen bijdragen aan 

langetermijndenken en te samen een concretere stem en aandacht geven aan de nu ongehoorde stem 

van  toekomstige generaties.  

5.2.4  Eerste en tweede geboorte 

 

De relationele ontologie en ‘baarzaam-zijn’ zoals beschreven van Nistelrooij (2022) is deels gebaseerd 

op het werk van Arendt (1958) die schrijft over de ‘eerste’ en ‘tweede’ geboorte. De fysieke geboorte 

vindt plaats binnen de familie zoals dit gaat gebeuren bij de participanten, deze geboorte wordt later 

hernomen in een metaforische of symbolische geboorte als de mens tot de politiek-culturele wereld 

toetreedt. Deze tweede geboorte blijft zich herhalen (Hermsen, 2014).  

 

Juist deze tijd, met ecologische problemen, vraagt volgens filosofe Joke Hermsen (2014) om 

geloof en hoop op dit nieuwe begin. Dit komt terug in de empirische data waarin duidelijk wordt dat 

de aanstaande moeders dubbelheden ervaren in hun kinderkeuze. Uit het verhaal van Riet spreekt 

duidelijk dat kinderen een aanslag zijn op het milieu. Maar Petra heeft de hoop dat haar kind meer kan 

betekenen dan zijzelf door een klimaatbewuste opvoeding. Er is spanning tussen de hoop dat het kind 

bijdraagt in het nemen van verantwoordelijkheid voor het klimaat en de wetenschap dat een kind een 

ecologische voetafdruk heeft. Deze spanning doet me denken aan de zin ‘ons is een kind geboren’ 

waarachter volgens Arendt (1958, p.249) de belofte van een nieuw begin gloort, omdat het kind 

slechts door geboren te worden de hoop en mogelijkheid tot verandering in zich draagt. Ook in het 

onderzoek van Howard, Howell en Jamieson (2021) komt naar voren dat ouders hun kinderen zien als 

hoop voor de toekomst. Naast deze eerste geboorte zit hoop in de tweede geboorte. Zo kiezen de 

aanstaande moeders steeds voor het verhaal van hoop in het bewegen naar een ‘actieve bezorgdheid’, 

hetgeen je kan zien als tweede geboorte. Hoop leidt naar intergenerationele verantwoordelijkheid.  

 

Samengevat kunnen de zorgethische inzichten van hechtingsobjecten, relationele ontologie, 

emotionele bronnen van moraliteit,  imaginatie en lichamelijk, worden aangevuld met inzichten over 

actieve en passieve hoop, verhalen, langetermijndenken en eerste en tweede geboorte. Alle inzichten 

kunnen bijdragen aan goede zorg voor toekomstige generaties, zoals in de conclusie van deze thesis 

zal worden bepleit. Deze inzichten krijgen meer diepgang in onderstaande hoofdstuk van verder 

denken over het web van leven en de betekenis hiervan voor (intergenerationele) 

verantwoordelijkheid.   
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5.3 Verder denken: verwevenheid in het web van het leven 

 

Zoals eerder beschreven bevindt de mens zich in een conditie van relationaliteit, onderlinge 

afhankelijkheid en ‘baarzaam-zijn’. Dit zijn niet alleen ontologische aspecten van de mens, maar ook 

van het web van leven rondom de mens. Hier denk ik over verder.   

Het web van leven, tussen menselijk en niet-menselijk leven, komt in de empirische data het 

duidelijkst naar voren in het ervaren van lichamelijke verbondenheid met de ongeborene en in het 

ervaren van kwetsbaarheid en complexiteit in interdependentie met de omgeving. Lichamelijke 

verbondenheid kan zijn dat aanstaande moeders ervaren dat zij verweven zijn in hun omgeving, waarin 

ook de ongeborene is. Zoals Saskia zich afvroeg over verzorgingsproducten ‘wat doet het met je 

lichaam en je kind?’. De aanstaande moeder hebben een sterk bewustzijn van wat in hun lichaam gaat 

via de omgeving, zoals microplastics in water of vis, PFAS en vervuilde lucht. Er is een gevoel van 

kwetsbaarheid en complexiteit in het ervaren van verwevenheid met de natuur, waarover Daan zegt 

‘wij hebben andere dieren en planten en schimmels, enzovoort allemaal nodig.’  

 

Volgens inheems filosoof en klimaatrechtvaardigheid onderzoeker Whyte en hoogleraar filosofie 

en vrouwenstudies Cuomo (2016) gaat inheemse ethiek over deze onlosmakelijke diepe 

verbondenheid van menselijk en niet-menselijk leven (Whyte & Cuomo, 2016). Daarom is volgens 

Robinson (1997) niet alleen zorgethiek, maar ook inheemse ethiek, een alternatieve bron voor morele 

en politieke besluiten. Beiden geven verdieping in de verbindingen en morele verplichtingen tussen 

niet-mensen en mensen, om zo tot ethische besluitvorming te komen in klimaatbeleid, dat invloed 

heeft op toekomstige generaties. De gender-gerelateerde, feministische, historische en antikoloniale 

dimensies van zorgethiek, inheemse ethiek en andere verwante benaderingen bieden volgens Whyte en 

Cuomo (2016) een rijke basis voor het heroverwegen en heroveren van de aard en diepte van diverse 

relaties als het weefsel van sociaal en ecologisch wezen. Inheemse perspectieven kunnen een 

belangrijke bijdrage leveren aan het zorgethische perspectief vanwege de volgende kenmerken (Whyte 

& Cuomo, 2016, p.6): 

1) Het belang van het bewustzijn van onze plaats in een web van diverse connecties tussen 

verschillende manieren van leven: mensen, niet-menselijke vormen van leven (zoals rijst of 

waterlichamen) en gemeenschappelijkheden (bossen, seizoenen).  

2) Morele verbanden begrijpen als relaties van onderlinge afhankelijkheid die wederzijdse 

verantwoordelijkheden motiveren. 

3) Het waarderen van vaardigheden en deugden zoals de wijsheid van ouderen, aandacht voor de 

omgeving en inheemse rentmeesterschap praktijken.  
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4) Proberen mensen en gemeenschappen te herstellen die gewond zijn geraakt door onrecht. Dit 

door relaties opnieuw op te bouwen die verantwoordelijkheid kunnen dragen en relevant zijn 

voor de huidige klimaatuitdagingen zoals biodiversiteit behouden en klimaatverandering.  

5) Politieke autonomie zien als de bescherming van het recht om te dienen als verantwoordelijke 

beheerders van het land, waarvan de milieukwaliteit van vitaal belang is voor 

levensonderhoud.  

De nadruk van inheemse ethiek ligt op de relatie tussen de mens en aarde, voor het belang van 

onze toekomstige relaties en de mensheid. Het begrip van interdependentie is de basis voor het 

rechtvaardigen en motiveren van ethische verantwoordelijkheid in menselijke en ecologische 

gemeenschappen.  

 

Ook ecoloog, antropoloog en filosoof David Abram verwijst naar onze inheemse voorouders en 

schrijft in zijn boek Becoming animal over onze verwevenheid met de aarde. Een wereld die aan ons 

ontsloten wordt via onze zintuigen en gekenmerkt wordt door de schrijnende kwetsbaarheid van ons 

lichamelijke bestaan (Abram, 2010). Via onze zintuigen kunnen we de relatie ervaren met de bredere, 

meer dan menselijke gemeenschap van wezens die ons omringen en het menselijke middelpunt 

behouden. In zijn boek beschrijft hij diverse vormen van deze relaties en ons ontwaken daarin, 

bijvoorbeeld in de omgang met materie, taal, het ontwikkelen van kennis, bewustzijn, diepte-ecologie 

en magie. Hij schrijft bijvoorbeeld (2010, p 63): “we can feel tangible textures, sounds and shapes in 

the biosphere because we are tangible, resonant, audible shapes in our own right. We are born of 

these very waters, this very air, this loamy soil, this sunlight. Nourished and sustained by the 

substance of the breathing earth, we are flesh of its flesh. We are neither pure spirits, nor pure minds, 

but are sensitive and sentient bodies able to be seen, heard, tasted and touched by the things around 

us.” Wij zijn via onze zintuigen volledig onderdeel van, en ingebed in, de wereld. Volgens Abram 

(2010) kan het ontwaken van dit burgerschap in dit bredere gemenebest gevolgen hebben voor hoe we 

als mensheid met elkaar omgaan. Hij is overtuigd dat als wij verwachten dat in elk waarneembaar 

object een raadsel besloten ligt, een nieuwe nederigheid in onszelf wordt opgewekt. Vanuit het besef 

van die nederigheid, wordt empathie en compassie voor onze omgeving leidend en willen we het minst 

kwaad doen aan de wereld om ons heen.  

 

Bioloog en filosoof Andreas Weber baseert zich in zijn denken deels op het werk van Abram. In 

zijn boek Matter & Desire beschrijft hij de overeenkomst tussen een liefdevolle hechting en de 

definitie van een ecosysteem. Hij zegt (Weber, 2017, p.8): “being in the world is primarily an erotic 

encounter, an encounter of meaning through contact, an encounter of being oneself through 

significance of others- humans, lovers, children, but also other beings, companions and competitors.” 

Hij zet in zijn boek uiteen hoe de ecologische realiteit een relationeel systeem is. In tegenstelling tot 
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Abram gebruikt Weber meer wetenschappelijk onderzoek en diverse denkers om standpunten te 

onderbouwen. Volgens Weber (2017) is geen enkel wezen puur individueel. Alles is samengesteld uit 

vreemde cellen, vreemde symbioten, vreemde gedachten. In leven zijn betekent deelnemen aan een 

permanente gemeenschap en jezelf voortdurend uitvinden, als een onderdeel van een onmetelijk 

netwerk van relaties. Dit zijn niet alleen relaties die we hebben met de wereld om ons heen, maar ook 

de wereld in onszelf (p.37): “we know that our body is colonized by microbes, particularly in the gut, 

which performe metabolic processes essential to our lives.” 

 

In materie zelf, zit volgens Weber (2017) een inherente vraag om zich dieper te hechten en tot een 

hogere realisatie van eigen vermogens te komen. Dit is volgens hem de erotische tendens die ons 

verbindt. Hij beschrijft vier principes van hechting (Weber, 2017, p.40): 1) het principe van aanraking, 

2) het principe van vrijheid, 3) het principe van het geschenk, en 4) het principe van delen. Alle 

vormen van hechting zijn een voorwaarde voor wie wij zelf zijn. Weber schrijft (2017, p.46): “this 

identity begins with other bodies that mean something to us and thereby become components of our 

own experience. We human beings see with plants and animals just as poets see with words. Deep 

down, other life-forms are what make our own perception possible. When it comes to the realm of our 

own identity, we are blind, deaf, and dumb without other creatures- robbed of sensory organs 

important to the act of being. Without them, we are not, for all being is reciprocity and reflection. 

Only with others are we alive, present in the enlivened flesh of this Earth, which brought us forth and 

carries us.” Ons bestaan is afhankelijk van de relatie met onze omgeving (dieren, planten, cellen). Om 

deze wereld te kunnen waarnemen moet de mens kwetsbaar en weerloos zijn, in een staat van 

onzekerheid, zoals alle cellen. Volgens Weber (2017) betekent het accepteren van dit leven dat we 

geen misbruik mogen maken van andere personen, andere levensvormen, of van de niet-animale 

wereld om maar controle over ons eigen lot, ons eigen sterven, te krijgen. In het besef dat onze dood 

niet afgewend kan worden zit de mogelijkheid om verantwoordelijkheid te nemen voor het leven. Om 

te leven is voor hem dan ook (p. 103) ‘to surrender to the reality of a bodily existence that is never 

truly at peace and that gives birth to poetry and beauty out of this uncertainty.’ Onzekerheid is 

volgens hem als relationeel orgaan, als de noodzakelijke voorwaarde voor het menselijke vermogen 

om banden met andere wezens en andere mensen aan te gaan. In het aangaan van relaties is volgens 

Weber (2017) spelen belangrijk. Als we spelen zijn we levendig en creëren we relaties waardoor de 

wereld kan floreren.  

 

Als ik de inheemse ethiek en de notie van onze verwevenheid met de wereld om ons heen en in 

onszelf meeneem in het concept van ‘zorg’ die Berenice Fisher en Tronto (1993, p.103) omschrijven 

als: ‘a species activity that includes everything we do to maintain, continue, and repair our ‘world’ so 

that we can live in it as well as possible’, dan wordt deze definitie van our world breder. Puig de la 

Bellacasa (2017, p.161) stelt voor om de definitie van zorg te verbreden naar: ‘a species activity that 
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includes everything we do to maintain, continue, and repair ‘the world’ so that all can live in it as well 

as possible’. Het is all en niet we, in the world in plaats van our world. Deze definitie van Puig de la 

Bellacasa decentreert het denken over ‘ons’ en ‘de wereld’. Ze gaat niet uit van de mens, maar plaatst 

andere levensvormen ook niet boven de mens. Het vertrekpunt in haar concept van zorg is een besef 

van onderlinge afhankelijkheid (Puig de la Bellacasa, 2010). Zorg verwijst volgens Whyte & Cuomo 

(2016) naar het herkennen van en leren van iemands plaats in het web van diverse relaties in en buiten 

zichzelf, en de verantwoordelijkheden die daarin zijn ingebed. Niet alleen de praktische, morele en 

politieke aspecten over de plaats van zorg in het samenleven van de mens zijn van belang, maar ook 

die van de plaats van zorg in het samenleven met niet-menselijk leven. Een plaats waarin we volgens 

Abram (2010) als mens nederig mogen zijn en volgens Weber (2017) kwetsbaar en weerloos, om 

vanuit een fundamentele onzekerheid relaties aan te gaan met al het leven om ons heen. Vanuit deze 

houding is het mogelijk zorg te dragen en verantwoordelijkheid te nemen.  

Ook volgens cultureel geografen Jackson en Palmer (2014, p.33) moeten we het concept van 

verbondenheid uitbreiden van de mensheid naar al het bestaan en een zorgethiek koesteren die de 

keuzevrijheid van alle anderen erkent, of het nu andere mensen of andere natuur is, of de specifieke 

cultivering van deze relaties door mensen. Op die manier voorkomen we een scheuring tussen natuur 

en cultuur, die nu de natuur als een leverancier en de mens als een consument zien. Als we het web 

van verbondenheid of relaties tussen mens en natuur uitbreiden, kunnen we de vermarkting van de 

natuur uitdagen en de ergste effecten ervan verzachten. Dit met het oog op (intergenerationele) 

verantwoordelijkheid voor de toekomstige generaties van menselijk en niet-menselijk leven.  

 

Deze (intergenerationele) verantwoordelijkheid komt voort vanuit het begrijpen van 

interdependentie die verder gaat dan het hier-en-nu. Als het gaat over herstel van de wereld zodat ‘all 

can live in it as well as possible’ (Puig de la bella Casa, 2017), is de vraag wie beoordeeld wat goed 

leven inhoudt. Wie zijn all?  De definitie van zorg is reeds gericht op het ‘in stand houden’, 

‘voortzetten’ en ‘repareren’ van de aarde (Tronto, 1993). Het besef, echter, van onze 

intergenerationele verbondenheid en het rentmeesterschap dat we als mensheid hebben, mag sterker 

naar voren komen. Dit rentmeesterschap, een inheems perspectief, kan een belangrijke bijdrage 

leveren aan het zorgethisch perspectief (Whyte & Cuomo, 2016). De stem van volgende generaties 

moet worden gehoord in wat zo goed mogelijk leven is. In dit opzicht mag onze opvatting van de 

definitie van zorg ook ‘breder’ worden. Samenvattend mag de definitie van zorg op twee punten 

verbreed of begrepen worden: All gaat ten eerste over menselijk en niet-menselijk leven, en ten tweede 

over het leven in het hier-en-nu als in de toekomst.  
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6. Conclusie -beantwoording van de hoofdvraag- 

 

In dit conclusiehoofdstuk wordt antwoord gegeven op de hoofdvraag van dit onderzoek: ‘Welke 

inzichten over goede zorg voor toekomstige generaties geven geleefde ervaringen van 

klimaatbezorgdheid van zwangere klimaatbewuste vrouwen, in combinatie met zorgethische inzichten 

over intergenerationele verantwoordelijkheid, in de context van de huidige klimaatcrisis?’ 

Dit hoofdstuk wordt afgesloten met aanbevelingen.  

 

6.1 Conclusie 

Het empirische onderzoek heeft inzicht gegeven in het fenomeen klimaatbezorgdheid bij aanstaande 

moeders. Het inzicht in deze ervaring heeft, in dialectische relatie met de theoretische inzichten over 

intergenerationele verantwoordelijkheid, tot vier nieuwe inzichten geleidt voor het zorgethisch denken 

over verantwoordelijkheid en goede zorg voor de toekomstige ander. Hieronder volgen deze vier 

inzichten.  

6.1.1. Imaginatie en verhalen in het luisteren naar de stem van toekomstige generaties 

 

Het eerste inzicht voor zorgethisch denken over (intergenerationele) verantwoordelijkheid is dat 

intergenerationele verantwoordelijkheid en goede zorg voor de toekomstige ander kunnen beginnen bij 

imaginatie, verhalen en langetermijndenken. Hierin wordt geluisterd naar de stem van de toekomstige 

generaties. Dit onderzoek toont allereerst dat de participanten zich inbeelden hoe de toekomst gaat zijn 

en vandaaruit stil staan bij de stem van de ongeborene. Daarnaast verwijzen diverse bronnen naar 

inbeelding en verhalen om te luisteren naar toekomstige generaties en te komen tot 

handelingsperspectieven. Dit geldt zowel voor zorgethische bronnen als Hamington (2012) en Pulcini 

(2016) als voor andere bronnen zoals Krnaric (2020), Honey-Roses et al. (2014), Groves (2014) en 

Macy en Johnstone (2012). In en door die verbeelding, in het vooruitkijken, kunnen we luisteren naar 

de ongeborene en hen een stem geven in het hier-en-nu. Zo versterken imaginatie en verhalen onze 

expectations en kunnen handelingsperspectief geven om een leap of faith (Hamington, 2012) te nemen 

in het aangaan van intergenerationele verantwoordelijkheid.  

6.1.2. Emoties, actieve hoop en gemeenschappen 

 

Het tweede inzicht is dat emoties kunnen leiden tot ‘passieve’ of ‘actieve klimaatbezorgdheid’. Hierbij 

hangt intergenerationele verantwoordelijkheid samen met actieve hoop, die gestalte krijgt in 

gemeenschappen. Emoties leiden echter niet noodzakelijk tot intergenerationele verantwoordelijkheid. 

Zo kan ‘passieve bezorgdheid’ leiden tot verslagenheid. Zo ook kunnen gevoelens behorend bij 

‘actieve bezorgdheid’ leiden tot overweldiging. Toch lijkt ‘actieve bezorgdheid’ of actieve hoop 

samen te hangen met (intergenerationele) verantwoordelijkheid en moraliteit. Actieve hoop is een 

vorm van verlangen die het verschil maakt en bepaalt wat iemand doet. Het is een (zorg)praktijk. 
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Zowel in de theorie van Macy en Johnstone (2012) als in de empirische data, komt naar voren dat van 

belang is dat gekozen wordt voor een verhaal van hoop en power-with-in action. Bij power-with-in 

action wordt gebruik gemaakt van sterke anderen. Participanten spreken ook wel over de 

interdependentie met de samenleving. Zij geven aan dat het zien van acties, van actieve hoop, 

vertrouwen en hoop geeft. Alleen gezamenlijk, in gemeenschappen, creëren we een 

levensonderhoudende samenleving die zich inzet voor herstel van de wereld. 

6.1.3. ‘Baarzaam-zijn’ geeft hoop 

 

Het derde inzicht voor goede zorg voor toekomstige generaties, betreft de betekenis van ‘baarzaam-

zijn’ (van Nistelrooij, 2022) voor de mens. ‘Baarzaam-zijn’, als toekomstgerichte manier van zijn, 

geeft hoop op verandering en zet aan tot intergenerationele verantwoordelijkheid. De participanten 

ervaren in hun ‘baarzaam-zijn’ letterlijk  hoop op het grootbrengen van een generatie klimaatbewuste 

kinderen. Echter is het ook een algemene menselijke eigenschap geloof en hoop op een nieuw begin te 

hebben. Met onze menselijke mogelijkheid van de ‘tweede geboorte’ (Arendt, 1958) kunnen we 

voortdurend opnieuw kiezen voor het verhaal van actieve hoop en (intergenerationele) 

verantwoordelijkheid.  

6.1.4. Een relationele ontologie leidt tot verantwoordelijkheid voor menselijk en niet-menselijk 

leven, in het hier-en-nu als voor de toekomst 

 

Het laatste nieuwe inzicht aangaande goede zorg voor toekomstige generaties betreft de kwetsbaarheid 

van de relationele mens in het web van het leven. De invloed hiervan op (intergenerationele) 

verantwoordelijkheid strekt zich verder uit dan het menselijk leven in het hier-en-nu. De relationele 

ontologie van de mens en diens kwetsbaarheid in het web van het leven, leidt tot intergenerationele 

verantwoordelijkheid met het oog op menselijk en niet-menselijk leven in het hier-en-nu en voor de 

toekomst. Our world zoals beschreven in de definitie van Fisher en Tronto (1993) is breder dan de 

menselijke relaties. Het concept van zorg gaat over the world, waar het draait om all en niet we (Puig 

de la Bellacasa, 2017). In deze wereld bevindt de mens zich in een web van diverse relaties die we via 

onze zintuigen ervaren. (Aanstaande) moeders ervaren een verwevenheid met hun omgeving. Ze zijn 

zich bewust van wat hun lichaam binnendringt via de omgeving, zoals microplastics of vervuilde 

lucht. Er is sprake van een ervaren ‘kwetsbaarheid en complexiteit in het ervaren van verwevenheid 

met de natuur’. In deze verwevenheid moet de mens zichzelf voortdurend uitvinden als onderdeel van 

een onmetelijk netwerk van (intergenerationele) relaties. De participanten voelen zich ingebed in 

generaties. Voorgaande en huidige generaties hebben een wisselwerking en toekomstige generaties 

laten hun stem horen via de verbinding die (aanstaande) moeders met hen ervaren. All verwijst dan 

ook niet alleen naar menselijk en niet-menselijk leven in het hier-en-nu. Het verwijst ook naar 

stemmen van toekomstig menselijk en niet-menselijk leven.  
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In de complexiteit van het netwerk van relaties is de mens weerloos en kwetsbaar, hetgeen leidt 

tot een fundamentele onzekerheid. Juist die onzekerheid stelt de mens in staat relaties aan te gaan met, 

en zich te hechten aan menselijk en niet-menselijk leven. Dit zowel in het hier-en-nu als in de 

toekomst. Dit besef van fundamentele kwetsbaarheid en gevoel van nederigheid kan leiden tot 

(intergenerationele) verantwoordelijkheid, waardoor we zorgdragen voor menselijk en niet-menselijk 

leven. Dit zowel in het hier-en-nu als voor de toekomst van dat leven.   
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6.2 Aanbevelingen 

 

Zorgethiek denkt vanuit concrete praktijken en heeft aandacht voor de specifieke context van situaties. 

Daarom worden in dit hoofdstuk aanbevelingen gedaan voor goede zorg voor zowel toekomstige 

generaties als voor hen die bezorgd zijn over deze generaties. Deze aanbevelingen overlappen en zijn 

niet-uitputtend. Ze mogen begrepen worden als voorbeelden om te komen tot intergenerationele 

verantwoordelijkheid. Dit met het oog op goede zorg voor toekomstige generaties. Afsluitend volgen 

enkele aanbevelingen voor vervolgonderzoek. 

6.2.1.  Spelenderwijs, middels verbeelding en verhalen, luisteren naar de stem van de ongeborene 

 

De eerste aanbeveling betreft het gebruikmaken van verbeelding en verhalen. Hierbij worden 

spelenderwijs langetermijndenken, handelingsperspectieven en actieve hoop ontwikkeld. Tevens 

wordt geluisterd naar de stem van de ongeborene. De verhalen kunnen science finction zijn of een 

verhaal als the great turning (Macy en Johnstone, 2012). Contexten waarin dit kan worden ingezet zijn 

bijvoorbeeld politiek, wetenschap, bedrijfsleven of onderwijs.  

‘Spelenderwijs’ langetermijndenken ontwikkelen, verwijst naar de notie van Weber (2017) dat 

spelen ons in staat stelt relaties aan te gaan. Door fantasie te gebruiken in een verbeeldingsoefening, 

kan in de diverse contexten spelenderwijs contact gemaakt worden met toekomstige generaties om hun 

stem te horen. Eigen ervaringen, imaginative empathy en tacit knowledge (Hamington, 2012) stellen 

ons in staat te luisteren naar stemmen uit de toekomst en deze een podium te geven.  

Verbeelding kan plaatsvinden in bijvoorbeeld; een meditatie-oefening, een ritueel, een spel of 

een brief aan/vanuit toekomstige generaties. Voorbeelden van oefeningen of teksten die hiervoor 

gebruikt kunnen worden, staan op de website van the work that reconnects 

(www.theworkthatreconnects.nl). Deze oefeningen en teksten kennen de thema’s; dankbaarheid, het 

eren van pijn voor de wereld, zien met nieuwe ogen, diepe tijd, vooruitgaan en meditaties. Er is ook 

een ‘existential toolkit’ die gericht is op klimaatrechtvaardigheid en die instrumenten aanreikt voor het 

inbeelden van een toekomst (www.existentialtoolkit.com). Professionals en organisaties kunnen 

daarnaast terecht op de website van de klimaatpsychologie alliantie 

(www.klimaatpsychologiealliantie.com/). Deze klimaatpsychologie alliantie biedt een plek voor 

dialoog, onderzoek en verdieping. Sterk is dat initiatieven als the work that reconnects en de 

klimaatpsychologie alliantie mensen met elkaar in verbinding brengen en hen gezamenlijk aan de slag 

laat gaan. Door samen de toekomst concreter te maken, ontstaan handelingsperspectieven en 

expectations. Daarnaast wordt lichamelijk ervaren wat de emotionele complexiteit is van 

intergenerationele besluitvorming. Alle componenten; verbondenheid, lichamelijke ervaring en 

handelingsperspectieven, dragen bij aan het vergroten van actieve hoop. Het stelt organisaties en 

individuen in staat moreel verantwoorde keuzes maken voor een betere toekomst.  

 

http://www.theworkthatreconnects.nl/
http://www.existentialtoolkit.com/
http://www.klimaatpsychologiealliantie.com/
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6.2.2.  Relational response-ability, emotioneel bewustzijn en ethisch geïnformeerde praktijken 

 

De tweede aanbeveling betreft het gebruikmaken van de interventiemogelijkheden in het model van 

Moriggi et al. (2020) aangaande; relational response-ability, emotioneel bewustzijn en ethisch 

geïnformeerde praktijken. De eerste interventiemogelijkheid betreft ethisch geïnformeerde praktijken. 

Het is hierin van belang dat informatie over klimaatverandering beschikbaar en toegankelijk is voor 

alle burgers. Zo kan iedereen bijdragen aan de levende webben in de plaatsen waar ze wonen. Dit 

gezamenlijk zorgdragen voor hechtingsobjecten is goede zorg voor toekomstige generaties en voor  

elkaar. De tweede interventiemogelijkheid is emotioneel bewustzijn. Dit kan worden geactiveerd door 

imaginatie maar ook door het organiseren van dialoog binnen diverse contexten (onderwijs, gemeente, 

bedrijfsleven). Een organisatie kan hierin zelf actie ondernemen maar ook een beroep doen op de 

klimaatpsychologie alliantie of KlimaatGesprekken (www.klimaatpsychologiealliantie.nl en 

www.klimaatgesprekken.nl). Het laatste interventiepunt heeft betrekking op relational response-

ability en houdt een proactieve inzet voor de toekomst in. Deze proactieve inzet kan worden versterkt 

door het aanreiken van klimaat-effectieve handelingsperspectieven en door de eerder genoemde 

imaginatie. Hierbij wordt het gevoel van verbondenheid met toekomstige generaties vergroot.  

6.2.3. Bewustzijn bevorderen van de kwetsbare positie van de mens in het web van leven 

 

Aan de onderkant van de ooghoek van Moriggi et al. (2020) bevindt zich het besef van onderlinge 

afhankelijkheid. Dit sluit aan op deze derde aanbeveling om te komen tot goede zorg voor toekomstige 

generaties, namelijk het bevorderen van het bewustzijn van onze kwetsbare menselijke positie in het 

web van leven. Een sterker bewustzijn kan leiden tot nederigheid en besef van kwetsbaarheid en 

weerloosheid. Vanuit deze fundamentele onzekerheid kan men relaties aangaan met al het leven. 

Vanuit deze houding is het mogelijk zorg en verantwoordelijkheid te dragen voor menselijk en niet-

menselijk leven, in het hier-en-nu en voor de toekomst. Besef van onderlinge afhankelijkheid kan 

worden versterkt door de eerste aanbeveling van verbeelding en door educatie over de relatie van mens 

en natuur. Hierin staat de verwevenheid van de mens in het web van leven van menselijk en niet-

menselijk leven centraal. Dit kan worden geïntegreerd in onderwijs, cursussen en trainingen.  

In alles het web van leven zien, vraagt om systemisch denken. Voorbeelden zijn; een cursus 

bouwen met aandacht voor stikstof en verspilling van materiaal, autorijles met aandacht voor 

luchtvervuiling en zuinig rijden, een bijscholing psychofarmaca met aandacht voor medicatie in 

oppervlakte water en een cursus tuinieren met waarbij wordt stilgestaan bij vogels, insecten en 

hergebruik. Kortom: educatie over verwevenheid van de (kwetsbare) mens in het web van menselijk 

en niet-menselijk leven, kan in alle vormen van onderwijs worden geïntegreerd. 

6.2.4. Luisteren naar de stem van (aanstaande)moeders en toekomstige generaties 

 

De vierde aanbeveling is te luisteren naar de stem van (aanstaande) moeders. Zij vertegenwoordigen 

zowel toekomstige generaties als zichzelf. Uit de interviews blijkt dat het fysieke ‘baarzaam-zijn’ en 

http://www.klimaatpsychologiealliantie.nl/
http://www.klimaatgesprekken.nl/
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lichamelijke verbondenheid met de ongeborene een nieuw perspectief geeft. Men kijkt naar de 

toekomst van nieuwe generaties. De chain of love wakkert gevoelens aan voor toekomstige generaties 

en kan een bron van moraliteit zijn. Aanstaande moeders vertegenwoordigen daarmee het vrouwelijk 

perspectief en dat van ongeborenen. Iedereen die in een positie verkeert om verschil te maken, is 

verantwoordelijk om deze perspectieven mee te nemen in besluitvorming. Luisteren naar de stem van 

(aanstaande) moeders en ongeborenen kan zowel bijdragen aan goede zorg voor toekomstige 

generaties als aan goede zorg voor deze (aanstaande) moeders.  

6.2.5. Verder ontwikkelen van zorgpraktijken gericht op actieve hoop 

 

De laatste aanbeveling is het verder ontwikkelen van zorgpraktijken gericht op het versterken van 

actieve hoop. Deze stimuleren actieve participatie in dat waar op gehoopt wordt. Voorbeelden zijn; 

KlimaatGesprekken, de klimaatpsychologie alliantie en the work that reconnects. In deze 

zorgpraktijken steunen mensen elkaar in het omgaan met emoties rondom klimaatverandering. 

Hierdoor blijven zij in staat tot actieve hoop en het zorgen voor toekomstige generaties van menselijk 

en niet-menselijk leven.  

 Het is mijn aanbeveling (aanstaande) moeders tot een specifieke doelgroep binnen deze 

zorgpraktijken te maken. Hierin dienen hun specifieke behoeften en noden beantwoord te worden, die 

te maken hebben met klimaatbezorgdheid in relatie tot hun eigen (on)geboren kind(eren). 
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6.2.6. Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

 

Afsluitend de aanbevelingen voor verdieping en verbreding van de zorgethische inzichten die in 

het huidige onderzoek naar voren zijn gekomen, oftewel aanbevelingen voor toekomstig onderzoek: 

1. Verder denken over de betekenis van de verwevenheid van de mens in web van menselijk en 

niet-menselijk leven voor zorgethiek.  

2. Doordenken van de rol van verhalen voor zorgethiek en de toepassing hiervan in 

(intergenerationele) verantwoordelijkheid. 

3. Onderzoeken van intergenerationele verantwoordelijkheid en het maternale zelf bij mensen 

die niet fysiek ‘baarzaam-zijn’ zoals vaders, ouderen of kinderen. Dit kan verder inzicht geven 

in: intergenerationele verantwoordelijkheid, de universele eigenschap van ‘baarzaam-zijn’ en 

het maternale zelf als een toekomstgerichte manier van zijn, en in de stemmen van 

toekomstige generaties. 

4. Onderzoeken van het fenomeen klimaatbezorgdheid voor toekomstige generaties, en de stem 

van deze toekomstige generaties, bij hen die hun kinderwens hierdoor niet willen vervullen.  
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7. Kwaliteit en beperkingen van het onderzoek 

 
In dit afsluitende hoofdstuk wordt stilgestaan bij de methodologische kwaliteit van dit onderzoek. In 

H2 staat beschreven wat de methode inhield en hoe de data verzameld en geanalyseerd is. Dit 

hoofdstuk gaat dieper in op de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek, en op hoe 

generaliseerbaarheid binnen dit onderzoek begrepen moet worden. Afsluitend zijn beperkingen van dit 

onderzoek beschreven.  

7.1 Betrouwbaarheid en validiteit 

De geloofwaardigheid en betrouwbaarheid is geborgd door thick descriptions, peerreview van 

medestudenten tijdens de data-analyse, member-checks bij de aanstaande moeders, door een 

zorgvuldige selectie van deelnemers en middels reflexiviteit in een logboek. Om de navolgbaarheid 

van de methode en werkwijze te vergroten is in H2 beschreven hoe de stappen van het 

onderzoeksproces zijn verlopen en daarbij verwezen naar de visuele representaties in de bijlagen.  

 

Het logboek is gedurende het proces gedeeld met de onderzoeksbegeleider. Ook zijn delen 

terug te vinden in het verslag. Middels het logboek heb ik mijn reflexiviteit vergroot en bridling 

toegepast (Cresswell & Poth, 2018). Bijvoorbeeld door te starten met een positiebepaling waarin ik 

alle vragen van het semi-gestructureerde interview heb beantwoord. Doordat ik wist waar ikzelf stond 

kon ik tijdens de interviews zelf beter luisteren en doorvragen. Daarnaast denk ik dat de dans van de 

in- en uitgaande beweging in relationele betrokkenheid met de participant (Finlay, 2008), startte bij 

deze positiebepaling. Ook geeft het weer dat ik als onderzoeker vertrek van een insiders perpective en 

dit perspectief verder wens te onderzoeken (Smith, Flowers & Larkin, 2009). Mijn openheid over de 

manier waarop ik deel ben van de doelgroep vergroot de betrouwbaarheid, daarnaast heeft het me in 

staat gesteld om op gelijkwaardige manier contact te maken met de participanten.  

7.2 Generaliseerbaarheid 

De overdraagbaarheid is vergroot doordat op gedetailleerde wijze de data en context is beschreven, 

zoals dit gewoon is bij IPA (Smith, Flowers and Larkin, 2009). Met zes participanten heeft dit 

onderzoek een bescheiden reikwijdte. Ook was het een vrij homogene groep van witte, hoogopgeleide 

vrouwen, waardoor de generaliseerbaarheid beperkt is.  

 

De generaliseerbaarheid van het onderzoek mag begrepen worden in de context van de 

zorgethische onderzoeksbenadering waarin ook de positie van de onderzoeker ruimte heeft gekregen. 

De betekenis die is gegeven aan de data staat niet los van de menselijke geest en relationele praktijken 

(Leget, van Nistelrooij & Visse, 2017). In dat opzicht was generaliseerbaarheid geen doel van het 

onderzoek en is het de vraag aan de lezer in hoeverre zij zich herkennen in het onderzoeksverslag en 
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of de empirische en theoretische bevindingen, over klimaatbezorgdheid en intergenerationele 

verantwoordelijkheid, een bijdrage kunnen leveren aan klimaatethiek en het klimaatdebat.  

7.3 Beperkingen van het onderzoek 

Een beïnvloedende factor in het onderzoek is de korte tijdsduur (Creswell & Poth, 2018).  Enerzijds 

omdat dit een thesis is, en anderzijds omdat ik tijdens het onderzoek zwanger was en een baby heb 

gekregen. De voortvarendheid die ik hierdoor voelde kan zowel een heldere focus hebben gegeven, 

alsook een haastigheid waardoor ik wellicht iets heb gemist. Niet alleen mijn eigen zwangerschap en 

bijbehorende hormonen kunnen invloed hebben gehad op de resultaten, ook de hormonen van de 

aanstaande moeders zouden invloed hebben kunnen gehad. Tijdens een zwangerschap kunnen 

vrouwen geneigd zijn om zich af te sluiten van de buitenwereld en naar binnen te keren met de focus 

op gezin en kind. Dit kan meespelen in de neiging van de zwangere vrouwen om zich af te wenden 

van ‘passieve bezorgdheid’.  

 

Daarnaast wil ik benoemen dat gedurende de interviews ook de oorlog in Oekraïne is 

uitgebroken. Deze omstandigheid zou invloed kunnen hebben op de ervaring van klimaatbezorgdheid 

van de aanstaande moeders, gezien de toename van onzekerheid in de wereld.  

 

Een andere beperking is dat alle interviews via Microsoft Teams (communicatie- en 

samenwerkingsplatform) hebben plaatsgevonden. De reden hiervoor is tweeledig. De participanten 

kozen voor teams vanwege het risico op een Corona besmetting. Zelf koos ik soms voor Teams 

vanwege de reisafstand in combinatie met mijn eigen zwangerschap en ziekte. Van Gurp, et al., (2015) 

beschrijven dat juist door de afstand die wordt gecreëerd door telecommunicatie, een intieme en vrije 

ruimte ontstaat voor mensen om het hart uit te storten. Werken met Microsoft Teams is echter een 

beperking in het gebruikmaken van de relationele benadering van Finlay (2008). Het beperkte de 

manier waarop ik als onderzoeker mijn eigen affectieve en lichamelijke ervaringen kon inzetten als 

bron van inzicht in het geven van betekenis aan het onderzoek. Inleven is anders bij een fysieke 

ontmoeting. Ik kon meestal maar een deel van de aanstaande moeders in beeld zien en de lichaamstaal 

niet volledig observeren. Het kan zijn dat dit invloed heeft gehad op mijn eigen affectieve en 

lichamelijke ervaringen.  

 

Wellicht heeft het bovenstaande ook een rol gespeelt in het gesprek over lichamelijkheid. Mij 

is opgevallen dat het verwoorden van lichamelijke ervaringen voor de participanten lastig was. Om ze 

hierin op weg te helpen gaf ik eigen voorbeelden van lichamelijke verbondenheid met de ongeborene 

waarin mijn klimaatbezorgdheid speelde. Dit kan hun antwoorden beïnvloed hebben. Enerzijds heb ik 

hierdoor waarschijnlijk diepgaandere informatie gekregen, anderzijds was dit wellicht sturend en 

hebben de antwoorden op de vraag over lichamelijkheid zich beperkt tot datgene wat in de lijn van het 
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voorbeeld lag. Mijn eigen verklaring voor de moeite om over lichamelijkheid in gesprek te gaan is de 

nadruk op rationaliteit in onze kennissamenleving. De participanten zijn allemaal hoogopgeleid en 

kunnen door deze nadruk op rationele vaardigheden, beïnvloedt of gevormd zijn. Hierdoor kan het zijn 

dat antwoorden op vragen in eerste instantie vanuit de ratio worden gegeven. 

 

Na de beschrijving van beperkende factoren, volgen afsluitend enige verrijkende factoren van 

dit onderzoek. Zoals eerder beschreven werkte de Microsoft Teams omgeving als een vrije ruimte. 

Ook het zwanger-zijn was een ‘ruimte’ waarin ik, als mede-zwangere en vanuit een insiders-

perspective, veiligheid kon creëren voor de participanten. Als klimaatbezorgde, zwangere zorgethisch 

onderzoeker bevond ik me binnen de zorgpraktijk. Mijn eigen ervaringen waren een bron van inzicht, 

naast de ervaringen van andere zwangeren en de theoretische concepten. Deze verschillende vormen 

van kennis zijn in dit onderzoek voortdurend met elkaar verbonden en hebben gezamenlijk geleid tot 

dit eindresultaat.   
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Bijlage 1: Wervingsposter 

 

 
 

Bron afbeelding: onherleidbaar. 
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Bijlage 2: Social media werving 

Dit is door de verloskundigenpraktijk Zutphen verspreid op hun social media.  

 

 

 

Deze heb ik enigszins aangepast en zo op mijn eigen sociale media geplaatst: 

 

 

Bron afbeelding: onherleidbaar.  
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Bijlage 3: informed consent 

_Toestemmingsverklaringformulier (informed consent) 

– tijdens een persoonlijk interview 

 

 

Ik verklaar hierbij op voor mij duidelijke wijze te zijn ingelicht over de aard en methode van het 

onderzoek, zoals uiteengezet in de toelichtingsbrief. Mijn vragen zijn naar tevredenheid beantwoord. Ik 

stem geheel vrijwillig in met deelname aan dit onderzoek. Ik behoud daarbij het recht deze instemming 

weer in te trekken zonder dat ik daarvoor een reden hoef op te geven en besef dat ik op elk moment mag 

stoppen met mijn deelname. Indien mijn onderzoeksresultaten gebruikt zullen worden in 

wetenschappelijke publicaties, dan wel op een andere manier openbaar worden gemaakt, zal dit volledig 

geanonimiseerd gebeuren. Mijn persoonsgegevens zullen niet door derden worden ingezien zonder mijn 

uitdrukkelijke toestemming. Als ik nog verdere informatie over het onderzoek zou willen krijgen, nu of 

in de toekomst, kan ik me wenden tot Janneke Hengeveld-Sloetjes 

 

 In tweevoud getekend:  

 

 

Naam respondent : ……………………………………………….. 

 

 

Handtekening  : ……………………………………………….. 

  

 

 

Ik heb toelichting verstrekt op het onderzoek. Ik verklaar mij bereid nog opkomende vragen 

over het onderzoek naar vermogen te beantwoorden. 

 

 

Naam onderzoeker  : ……………………………………………….. 

 

 

Handtekening  : ………………………………………………….. 
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Bijlage 4: informatiebrief participanten 

 

Beste aanstaande moeder, 

Ik wil je vragen om deel te nemen aan een zorgethisch onderzoek voor mijn thesis aan de Universiteit 

voor Humanistiek. Dit onderzoek gaat over het ervaren van klimaatbezorgdheid door klimaatbewuste 

zwangeren, voor hun ongeboren kind. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig. Om deel te nemen is 

je schriftelijke toestemming nodig. Voordat je hiertoe beslist, geef ik je in deze brief uitleg over wat 

het onderzoek inhoudt. Lees deze informatie rustig door. Als je daarna nog vragen hebt, mag je die aan 

mij stellen. Je kan ook over een deelname aan het onderzoek praten met je partner of andere naasten.  

 

Wat is het doel van het onderzoek? 

Het doel van dit onderzoek is inzicht in gevoelens van bezorgdheid over het klimaat bij aanstaande 

moeders, voor hun ongeborene. Deze gevoelens kunnen een bijdrage leveren aan de vraag wat goede 

zorg is voor toekomstige generaties aangaande klimaatverandering en welke verantwoordelijkheid 

hierin genomen moet worden.  

 

Wat houdt het onderzoek precies in? 

Je zal eenmalig in gesprek gaan met mij, in de vorm van een interview, om je ervaringen over zorgen 

die te maken hebben met het klimaat, voor je ongeboren kind, te delen. Ik ben Janneke Hengeveld-

Sloetjes, 37 jaar, moeder van Judah (12), Simeon (10), Erinn (1) en zwanger van een zoon (verwacht 

rond 20 mei 2022). Naast dat ik de master Zorgethiek en Beleid aan de Universiteit voor Humanistiek 

volg, ben ik verpleegkundig specialist ggz en teamleider zorg bij een ggz-instelling. 

 

Waarom zou ik mee willen doen? 

Meedoen doe je vanuit een betrokkenheid met dit onderwerp. Dus als jij jezelf herkent als 

‘klimaatbewuste aanstaande moeder’. Misschien ervaar jij wel emoties als angst, empathie, of zorgen 

wanneer je denkt aan de kwetsbaarheid van het leven op aarde door klimaatverandering en ecologische 

schade? Of misschien probeer je door klimaatbewust handelen of zelfs activisme bij te dragen aan een 

leefbare toekomst voor je (ongeboren) kind(eren)? Deze gevoelens van klimaatbezorgdheid over je 

(ongeboren) kind(eren), je gedachten hierover en je gedrag, kunnen ook andere mensen anders laten 

kijken naar klimaatbeleid en naar de verantwoordelijkheid die we als maatschappij hebben voor 

toekomstige generaties. Jij kan een steentje bijdragen aan deze andere kijk door je ervaringen van 

klimaatbezorgdheid te delen.  

 

Hoe zit het met mijn privacy? 

Ik ben heel voorzichtig met de informatie die ik van jou krijg.  
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Alle informatie die ik van jou ontvang wordt geanonimiseerd. Dit betekent dat de gegevens zonder 

jouw naam worden bewaard. Niemand buiten mij kan dus weten wat we hebben besproken  

Na afloop van het onderzoek worden de gegevens vernietigd.  

 

Wat als ik niet meer mee wil doen? 

Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Je kan op elk moment  besluiten om toch niet meer 

deel te nemen, zonder een reden op te geven. Ook kan je je toestemming intrekken. In dat geval zullen 

al je persoonlijke gegevens worden verwijderd uit het systeem. 

 

Waar kan ik terecht met klachten? 

Ik sta altijd open voor feedback en een open gesprek als je ervaart dat een interview beter had gekund. 

Als er klachten zijn over het onderzoek kan je deze bespreken met mij, mijn onderzoeksbegeleider 

Vivianne Baur (v.baur@uvh.nl) of één van de verloskundigen.  

 

Hoe kan ik deelnemen? 

Als je wilt deelnemen aan het onderzoek, kan je contact met mij opnemen door mij te bellen op 

0624402972 of te mailen naar janneke.sloetjes@uvh.nl. Het interview duurt ongeveer 45-60 minuten 

en kan zowel face-to-face als digitaal, afhankelijk van jouw voorkeur. Ook de plek kan in onderling 

overleg afgestemd worden. Tijdens onze afspraak wordt van je gevraagd om een 

toestemmingsverklaring te tekenen.  

 

Vragen? 

Voor vragen over het onderzoek kun je mailen naar het bovenstaande adres.  

 

Hartelijk dank voor het lezen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Janneke Hengeveld-Sloetjes 

 

 

  

mailto:v.baur@uvh.nl
mailto:janneke.sloetjes@uvh.nl
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Bijlage 5: semi-gestrucureerde interview 

Interview vragen 

 

Wederzijdse inleidende kennismaking: leeftijd, gezinssituatie, verloop zwangerschap 

 

De onderwerpen die centraal staan zijn dikgedrukt. De vragen zijn bedoeld om helpend te zijn om deze 

onderwerpen te bespreken en uit te vragen. Het is geen rigide opzet, het interview is flexibel en de 

participant is leidend in wat we wanneer bespreken. De vragen zijn een hulpmiddel.  

 

Semi-gestructureerde vragen: 

- Kan je vertellen hoe je deze zwangerschap ervaart? 

- Je hebt jezelf herkent in de beschrijving ‘klimaatbewust’.  an je vertellen wat dit voor jou 

betekent? Wat voor invloed heeft het ‘klimaatbewustzijn’ op jouw denken en je gedrag? En 

waar komt dit klimaatbewustzijn bij jou vandaan? 

- Hoe is het om zwanger te zijn gedurende de huidige klimaatcrisis? Hoe is dit voor je 

partner? Zijn er verschillen? Welke? 

- Wat zouden, even onze fantasie gebruikend, voor jou verschillen zijn in een zwangerschap 

zonder een klimaatcrisis en met een klimaatcrisis?  

- Ik doe een studie over klimaatbezorgdheid onder zwangere vrouwen: wat betekent dit voor 

jou? Hoe ervaar je dit? Waar maak jij je zorgen over? Welke last geeft dit voor jou?  

- Een deel van die studie is theoretisch en zal gaan over intergenerationele 

verantwoordelijkheid. Ben je bekend met deze termen (anders uitleggen)? Wat roept dit bij 

je op? Hoe ervaar je dit zelf?  

- Welke invloed heeft de band die je hebt met je (ongeboren) kind(eren) op je beleving van de 

huidige klimaatcrisis? Hoe dan? Doorvragen in wat de vrouw merkt in denken, handelen, 

gevoel en lichaam. 

- Hoe voel jij je, en hoe denk je, over het huidige klimaatbeleid in Nederland? En in de wereld? 

Hoe zou het er volgens jou uit moeten zien als we goede zorg voor onze toekomstige 

generaties als doel hebben?  

- Welke emoties roept het bij je op als je aan de toekomstige generaties denkt? Waar komen die 

emoties vandaan (bron vd emoties)? Hoe uit zich dat in je lichaam? Hoe ga je daar mee om?  

Heeft jouw zwangerschap/moederschap invloed op jouw positie hierin? Hoe dan?  

- Welke toekomst wil jij voor je ongeboren kind wat betreft klimaat en ecologie? Wat roept het 

bij je op als je hierover nadenkt? Wat ervaar je in je gedachten, je lichaam, je emoties? Wat is 

er volgens jou voor nodig om een goede toekomst te geven tav klimaat/ecologie aan 

toekomstige generaties?  

 

Evaluerende vraag: 

- Hoe was het voor jou om het hier over te hebben? Zijn er ook dingen die we niet besproken 

hebben en die volgens jou belangrijk zijn om toch te vragen of te bespreken?  
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Bijlage 6: literatuurzoekopdracht 

 

Scholar:  

 

In Scholar zijn de volgende zoekopdrachten gedaan: 

 

Climate change AND  

affectivity: gescreend op titel en samenvatting 

pregnancy: geen resultaat 

care ethics: enige resultaten gescreend op samenvatting 

climate psychology 

 

Climate awareness AND  

pregnancy: geen resultaten 

care ethics: geen resultaten 

 

Climate psychology AND 

pregnancy: geen resultaten 

care ethics: geen resultaten 

fear: geen resultaten 

 

Intergenerational responsibility: weinig resultaten 

AND climate change: enige resultaten 

AND care ethics: geen extra resultaten, alleen het boek van Groves 

 

Intergenerational AND care ethics: geen resultaten 

 

Care ethics AND responsibility: geeft eerder gevonden artikelen van Robinson en Sevenhuijsen.  

Care ethics AND affectivity: enige resultaten 

Care ethics AND fear: enige resultaten 

 

AND emotions toegevoegd aan care ethics: zoekresultaten Pulcini & Hamington 

 

Omdat ik vaak uitkom op intergenerationele rechtvaardigheid ipv verantwoordelijkheid. Dus ik heb 

ook gezocht naar intergenerational justice AND care ethics: dit geeft voornamelijk informatie over 

intergenerational justice.  
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OVID: 

 

Zoektermen: eco anxiety, pregnancy, birth, intergenerational justice, intergenerational responsibility, 

responsibility, fear, affectivity, care ethics, climate change, eco psychology, climate awareness -> 

AND -> geen resultaten.  

 

Zie verder de opgeslagen lijst hieronder.  

Bij meer dan 400 bronnen heb ik de zoekactie gespecificeerd.  De bronnen zijn geselecteerd op 

abstract en titel. Hierbij stelde ik mijzelf de vraag: gaat het over de inhoud van het onderzoek, over 

klimaatverandering en intergenerationaliteit? 

 

Intergenerational is later toegevoegd samen met emotions vanwege weinige zoekresultaten en het 

zoeken naar gerichte zorgethische stukken.  

 

De zoekstrategie in OVID zoekt in de volgende databases: 

 

APA PsycInfo <1806 to February Week 3 2022> 

EBM Reviews - Cochrane Database of Systematic Reviews <2005 to February 23, 2022> 

EBM Reviews - ACP Journal Club <1991 to February 2022> 

EBM Reviews - Database of Abstracts of Reviews of Effects <1st Quarter 2016> 

EBM Reviews - Cochrane Clinical Answers <February 2022> 

EBM Reviews - Cochrane Central Register of Controlled Trials <January 2022> 

EBM Reviews - Cochrane Methodology Register <3rd Quarter 2012> 

EBM Reviews - Health Technology Assessment <4th Quarter 2016> 

EBM Reviews - NHS Economic Evaluation Database <1st Quarter 2016> 

Zoek in full text journals bibliotheek 

Zoek in e-books bibliotheek 

Zoek in Ovid journals 

Embase <1974 to 2022 Week 08> 

Ovid MEDLINE(R) ALL <1946 to February 25, 2022> 

Ovid Nursing Database <1946 to Febuary Week 3 2022> 
 
 

Tabel met zoekstappen:  

 

# Query Results from 28 Feb 2022 

1 

care ethics.mp. [mp=ti, ot, ab, hw, kw, tc, id, tm, mf, tx, ct, 

sh, bt, tn, dm, dv, kf, fx, dq, nm, ox, px, rx, an, ui, ds, on, 

sy, dw] 

7,020 

2 

climate change.mp. [mp=ti, ot, ab, hw, kw, tc, id, tm, mf, 

tx, ct, sh, bt, tn, dm, dv, kf, fx, dq, nm, ox, px, rx, an, ui, 

ds, on, sy, dw] 

162,765 

3 

pregnancy.mp. [mp=ti, ot, ab, hw, kw, tc, id, tm, mf, tx, ct, 

sh, bt, tn, dm, dv, kf, fx, dq, nm, ox, px, rx, an, ui, ds, on, 

sy, dw] 

2,634,645 

4 

affectivity.mp. [mp=ti, ot, ab, hw, kw, tc, id, tm, mf, tx, ct, 

sh, bt, tn, dm, dv, kf, fx, dq, nm, ox, px, rx, an, ui, ds, on, 

sy, dw] 

18,091 

5 
fear.mp. [mp=ti, ot, ab, hw, kw, tc, id, tm, mf, tx, ct, sh, bt, 

tn, dm, dv, kf, fx, dq, nm, ox, px, rx, an, ui, ds, on, sy, dw] 
587,551 

http://ethics.mp/
http://change.mp/
http://pregnancy.mp/
http://affectivity.mp/
http://fear.mp/
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6 

eco psychology.mp. [mp=ti, ot, ab, hw, kw, tc, id, tm, mf, 

tx, ct, sh, bt, tn, dm, dv, kf, fx, dq, nm, ox, px, rx, an, ui, 

ds, on, sy, dw] 

36 

7 

responsibility.mp. [mp=ti, ot, ab, hw, kw, tc, id, tm, mf, tx, 

ct, sh, bt, tn, dm, dv, kf, fx, dq, nm, ox, px, rx, an, ui, ds, 

on, sy, dw] 

660,591 

8 

intergenerational justice.mp. [mp=ti, ot, ab, hw, kw, tc, id, 

tm, mf, tx, ct, sh, bt, tn, dm, dv, kf, fx, dq, nm, ox, px, rx, 

an, ui, ds, on, sy, dw] 

169 

9 

intergenerational responsibility.mp. [mp=ti, ot, ab, hw, 

kw, tc, id, tm, mf, tx, ct, sh, bt, tn, dm, dv, kf, fx, dq, nm, 

ox, px, rx, an, ui, ds, on, sy, dw] 

42 

10 

birth.mp. [mp=ti, ot, ab, hw, kw, tc, id, tm, mf, tx, ct, sh, 

bt, tn, dm, dv, kf, fx, dq, nm, ox, px, rx, an, ui, ds, on, sy, 

dw] 

1,513,992 

11 

eco anxiety.mp. [mp=ti, ot, ab, hw, kw, tc, id, tm, mf, tx, 

ct, sh, bt, tn, dm, dv, kf, fx, dq, nm, ox, px, rx, an, ui, ds, 

on, sy, dw] 

107 

12 

climate awareness.mp. [mp=ti, ot, ab, hw, kw, tc, id, tm, 

mf, tx, ct, sh, bt, tn, dm, dv, kf, fx, dq, nm, ox, px, rx, an, 

ui, ds, on, sy, dw] 

63 

13 
1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9 and 10 

and 11 and 12 
0 

14 1 and 2 and 3 7 

15 1 and 2 and 4 0 

16 1 and 2 and 6 0 

17 1 and 2 and 7 11 

18 1 and 2 and 8 1 

19 1 and 2 and 9 0 

20 1 and 2 and 10 9 

21 1 and 2 and 11 0 

22 1 and 2 and 12 0 

23 1 and 12 0 

24 1 and 3 331 

25 1 and 6 0 

26 1 and 8 3 

27 1 and 9 1 

28 1 and 11 0 

29 2 and 3 and 7 211 

30 2 and 3 and 8 3 

31 2 and 3 and 6 1 

32 3 and 6 1 

33 3 and 11 0 

34 3 and 9 2 

35 7 and 8 51 

36 1 and 7 1,164 

37 1 and 4 4 

38 1 and 3 and 7 88 

39 1 and 2 35 

http://psychology.mp/
http://responsibility.mp/
http://justice.mp/
http://responsibility.mp/
http://birth.mp/
http://anxiety.mp/
http://awareness.mp/
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40 

intergenerational.mp. [mp=ti, ot, ab, hw, kw, tc, id, tm, 

mf, tx, ct, sh, bt, tn, dm, dv, kf, fx, dq, nm, ox, px, rx, an, 

ui, ds, on, sy, dw] 

47,846 

41 1 and 40 24 

42 

emotions.mp. [mp=ti, ot, ab, hw, kw, tc, id, tm, mf, tx, ct, 

sh, bt, tn, dm, dv, kf, fx, dq, nm, ox, px, rx, an, ui, ds, on, 

sy, dw] 

440,694 

43 1 and 42 348 

44 1 and 2 and 42 4 

 

 

 

 

  

http://intergenerational.mp/
http://emotions.mp/
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Bijlage 7: codering- en analyseproces 

 

Verbatim Els blz 33-35 

Thema’s  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als je de hoop 

verliest, is het ten 

einde raad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saamhorigheid 

 

 

tenminste. Dat is vooral hoop eigenlijk die Ik 

heb. 

00:52:52.650 --> 00:52:53.800 

Interviewer:  

Ja ja ja. 

00:52:55.340 --> 00:53:03.770 

Niet eens zozeer dat ik denk dat dat gaat 

gebeuren, is een hoop op dat dat gaat 

gebeuren en ik denk ook manier van met 

voor mezelf. 

00:53:00.000 --> 00:53:00.220 

Interviewer: 

Ja. 

00:53:04.490 --> 00:53:11.950 

Dat te doen blijft of zo, want als je een keer 

dat verliest, dan dan is het ten einde raad. Ja, 

dan. 

00:53:11.880 --> 00:53:13.500 

Interviewer: 

Ja, het alternatief is slechter. 

00:53:13.800 --> 00:53:14.800 

Ja precies. 

Maar ja, wat wou ik nou zeggen? 

00:53:20.300 --> 00:53:25.860 

Interviewer: 

Maar de vraag was van wat welke emoties 

roept het bij je op? En je was aan het 

vertellen dat ook wel dat het jaloezie 

oproept. 

00:53:25.420 --> 00:53:26.850 

Ja. Soms een beetje jaloezie. 

00:53:27.010 --> 00:53:27.480 

Interviewer: 

Ja. 

00:53:27.650 --> 00:54:22.900 

Ik denk van, oh, wat we, we gaan ook zoveel 

zoveel heel gaaf, gewoon zoveel mooie 

ontwikkelingen die, het ja. Het met elkaar 

zijn, het mensen zijn elkaar helpen, elkaar 

ondersteunen. Dat, dat gebeurt ook. Hè door 

de technologie die we nu steeds meer 

hebben, we weten elkaar te vinden. Er is veel 

meer een, ik heb wel gevoel van 

samenhorigheid, ook wel doordat we nu 

zoveel bewuster zijn van de wereld in elkaar 

makkelijker kunnen vinden en opzoeken en 

Explorerend commentaar: 

 

Beschrijvende opmerkingen 

gericht op het beschrijven van 

de inhoud van wat de 

deelnemer had gezegd, het 

onderwerp van de verhalen in 

het transcript. 

 

Taalkundige opmerkingen 

gericht op het verkennen van 

het specifieke taalgebruik door 

de deelnemer (cursief). 

 

Conceptuele opmerkingen 

gericht op betrokkenheid op 

een meer vragend en 

conceptueel niveau 

(onderstreept). 

 

Als je de hoop verliest, is het 

ten einde raad. Wat is het 

belang van hoop tav het 

omgaan met de klimaatcrisis?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gave, mooie ontwikkelingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saamhorigheid voelen.  
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Geluksgevoel 

Zingeving 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dichter bij elkaar kunnen zijn. Euhm. Ja. 

Qua emotie verder? Ja, ik denk. (stilte). Het 

is bijna een soort van emotie die eigenlijk 

niet bestaat of zo. Zo voelt het soms. 

00:54:23.530 --> 00:54:24.400 

Interviewer: 

Kan je die beschrijven? 

00:54:30.860 --> 00:55:20.900 

Want het is niet als in een boosheid en 

verdrietigheid of een niet niet in die euhm 

(stilte) ja, hoe zou ik dat omschrijven? Ja, als 

ik als ik denk aan aan de toekomst wel een 

soort ja, het is ook wel een beetje een 

geluksgevoel, zo van dat we dan nog…. 

Geluksgevoel, tegenover, ten opzichte van 

het het het we zijn er al zo lang,  mensen, 

dus we. Ik heb er wel wel, ik geloof wel in 

dat we niet zomaar niet meer op deze aarde 

zo rondlopen, zeg maar. 

00:55:20.420 --> 00:55:20.800 

Interviewer:  

Ja. 

00:55:22.170 --> 00:55:27.230 

Bepaald gelukt dat je er, dat je er mag zijn of 

zo richting de de toekomstige generaties. Ja. 

00:55:30.880 --> 00:55:32.130 

Interviewer: 

Iets van dankbaarheid? 

00:55:32.520 --> 00:55:34.240 

Ja of dankbaarheid? Ja. 

00:55:34.640 --> 00:55:48.090 

Interviewer: 

Ja wat het heel erg bij me oproept, maar 

misschien zit ik er volledig naast. Is euhm, is 

het tegenovergestelde van heimwee en 

volgens mij is daar niet echt een woord voor, 

maar dat komt heel erg bij me op. Maar alsof 

je heimwee kan hebben naar de toekomst of 

zo. 

00:55:47.740 --> 00:55:48.140 

Ja. 

00:55:49.060 --> 00:55:52.520 

Interviewer: 

Maar dan is dat totaal niet het juiste woord, 

want heimwee is juist naar het verleden, 

maar. 

00:55:51.740 --> 00:56:02.600 

Nee, ik zou dus ook geen. Ik kan er geen 

woord voor vinden, maar het moet wel In de 

 

 

Onbestaande emotie tav 

toekomst.  

 

 

 

 

 

Ze heeft hier moeite om zichzelf 

te verwoorden. Zoekt een 

woord dat er simpelweg niet is.  

 

 

 

 

Geluksgevoel.  

 

Zingeving van niet zomaar op 

de aarde rondlopen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dankbaarheid?  

Het blijft zoeken naar woorden.  
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Weeig gevoel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je waarden 

doorgeven 

 

buurt van. Ik moest denken aan, ik wou 

zeggen, het geeft me een beetje weeïg 

gevoel, een soort van. 

00:56:02.240 --> 00:56:02.680 

Interviewer: 

Ja. 

00:56:04.320 --> 00:56:05.790 

Ja ik, ik kan het niet. 

00:56:05.010 --> 00:56:08.180 

Interviewer: 

Ja weeïg, het is toch verlangen of zo, een 

verlangen naar. 

Iets. 

00:56:12.000 --> 00:56:12.600 

Ja. 

00:56:13.590 --> 00:56:13.960 

Interviewer: 

Ja. 

00:56:13.800 --> 00:56:14.140 

Ja. 

00:56:15.790 --> 00:56:16.260 

Interviewer: 

OK. 

00:56:17.700 --> 00:56:23.200 

Interviewer: 

En heeft jou zwangerschap daar invloed op 

op hoe je dat beleeft? 

00:56:25.890 --> 00:56:48.190 

Euhm..  Ja, ik denk, dit was wel door toch, 

het gevoel via, er is nog wel, er is er. Ik hoop 

in ieder geval heel erg dat de de de waarde 

die ik nu belangrijk acht, dat die ergens, dat 

ik er toch nog een beetje ben of zo op die 

manier. 

00:56:49.180 --> 00:56:51.170 

Interviewer: 

Dat je het door kan geven. 

00:56:52.520 --> 00:57:18.880 

Ja. Dat het ook wel een beetje voelt dan alsof 

je er zelf. Ik toch wel een stukje van jezelf er 

er nog zal zijn in de herinnering, hè, op een 

gegeven moment van mijn kinderen. De 

herinneringen aan mij, maar misschien ook 

de dingen die ik echt heb, die ik doe en die 

ik ze meegeef en daat hè, dat hoop ik ook 

heel erg mee te geven en te richten, ook op 

met zo goed mogelijk wereld. 

 

 

Weeig gevoel over de 

toekomst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verlangen naar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je eigen waarden doorgeven 

aan de kinderen. Zodat je er 

toch nog bent.  
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Codeboom & tabel Daan 

Thema’s interview 4 

 

4.1. Inbedding ervaren 

Omschrijving: het ervaren van klimaatbezorgdheid is zowel ingebed en aanwezig in de lastigheid van 

kinderkeuze en partnerrelatie, alsook ingebed in intergenerationele relaties door: de rol van 

voorgaande generatie in opvoeding en socialisatie, het doorgeven van klimaatbewustzijn en het besef 

van een woelige toekomst van de ongeborene.  

 

4.1.1. Bewuste/lastige kinderkeuze 

(egoistische) kinderwens, Bewuste kinderkeuze, Lastig om zwanger te zijn 

 

4.1.2. Klimaatbewuste partner 

Partner heeft vertrouwen 

 

4.1.3. Ingebed in generaties: Denken in generaties, Geschiedenis en toekomst 

a)Rol eigen opvoeding & socialisatie 

Van huis uit, Rol eigen opvoeding, Bewustzijn was er altijd,  Invloed studie, Verdieping, Anderen 

inspireren 

 

b)Doorgeven klimaatbewustzijn 

Waarden meegeven, Kracht meegeven, Wezenlijk onderdeel leven, Lokaal/Vegetarisch/Biologisch, 

Ongeborene bewust blootstellen aan natuur, Effecten duidelijker, Acuut probleem nu en voor volgende 

generaties 

 

c)Toekomst ongeborene is woelig 

Gerustere toekomst kind zonder klimaatcrisis, Gevolgen: klimaatvluchteling, voedselschaarste, 

droogte, rampen, oorlogen, Overbelaste landen, Stijgende zeespiegel, Wens stabiele omgeving 

Goed leven, Onzekere toekomst, Overleven in woelige wereld 

 

4.2. Intenser/urgenter door zwangerschap 

Omschrijving: de zwangerschap en bijkomende klimaatbezorgdheid voor het ongeboren kind geeft een 

urgentere en intensere beleving van klimaatbezorgdheid.  

 

4.2.1. Intensere/urgentere beleving 

Zwanger geeft intensere beleving klimaatcrisis, Zwanger geeft urgentere beleving, Deze zorgen wil je 

niet voor kind 

 

4.2.2. Zonder klimaatcrisis meer ontspanning 

Fijne utopie, Ontspannen wereld zonder klimaatcrisis, Opener/makkelijker blik toekomst zonder 

klimaatcrisis.  

 

4.3. Activerende bezorgdheid ervaren 

Omschrijving: een actieve vorm van bezorgdheid waarin naar positiviteit gezocht wordt en door te 

doen zorg gedragen wordt voor de toekomst.  

4.3.1. Doen/actie 

Minder afval, Minder energie, Minder water, Fietsen, Specifieke acties, Actie ondernemen, Klimaat in 

het werk, Beslissingen, Meer willen doen, Duurzame keuzes, Wasbare luiers, Tweedehands spullen 

 

4.3.2. Geruststelling 

Doen stelt gerust 

 

4.3.3. Positiviteit 

Positief inkleden, Goede voorbeelden zoeken, Denken aan verandering, Positieve zoeken 
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4.4. Passieve bezorgdheid ervaren 

Omschrijving: klimaatbezorgde gevoelens van frustratie, angst, onzekerheid en je klein voelen hangen 

samen met een passievere vorm van bezorgdheid waarin verslagenheid wordt ervaren. Gedachten aan 

de toekomst worden liever afgehouden.  

 

4.4.1. Frustratie/angst/zorgen/onzekerheid 

Bang toekomst, Spannend, Stresskip in relatie, Zorgen klimaat, Acute zorg, Hogere zorg 

Voortdurende zorg, Lastigheid ervaren, Frustratie, Heel bang 

 

4.4.2. Verslagenheid 

Verslagen voelen, Somber worden 

 

4.4.3. Klein zijn 

Groot thema, Klein zijn, Buiten je kunnen 

 

4.4.4. Denken afhouden 

Niet durven denken aan toekomst, Zorgen opzij zetten, Erbij neer leggen, Niet alles lezen 

 

4.5. Ervaren van onmacht in interdependentie  

Omschrijving: in het beleven van klimaatbezorgdheid zit de ervaring van mens-zijn naast andere 

dieren en in dat mens-zijn een onmacht door interdependentie van de mensheid in politiek beleid en de 

samenleving.  

 

4.5.1. Prut politiek beleid 

Mogelijke politieke instabiliteit, Klimaatbeleid is prut 

 

4.5.2. Afname vertrouwen mensheid 

Banger voor menselijke omgang klimaatcrisis, Mens kan er niet mee omgaan, Vertrouwen mensheid 

neemt af 

 

4.5.3. Afhankelijkheid politiek/samenleving 

Acutere reactie als op crisis, Autoritairder beleid nuttig, Politieke actie nodig, Actie in lagen bevolking 

en politiek, Strenge/duidelijke regels, Onder kritische grens, Flink budget, Achteruitgang stoppen, 

Technocratische oplossing onvoldoende, Dankbaar voor woonplek,  

 

4.5.4. Mensen en andere dieren 

Vogels, dieren en planten, Samenleven met omgeving, Gezondere omgeving, Menselijke plek tussen 

natuur, Mensen en andere dieren, In balans leven 

 

 

Codes  Pagina Citaat 

Inbedding ervaren 

Bewuste/lastige 

kinderkeuze 

 

 

 

 

 

 

Klimaatbewuste partner 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik heb daar ook echt wel over nagedacht van ja, moet je dat nu 

wel willen? Je weet niet hoe de toekomst eruit ziet, hè? Voor 

voor onszelf ben ik daar al wel. Ja wel, wat bang over, laat staan 

voor de volgende generatie. Maar aan de andere kant. Ja, heel 

weet je, egoïstisch, ik heb altijd, mijn hele leven al moeder 

willen worden. Denk ja, moet ik dat dan niet doen? 
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Ingebed in generaties:  

 

 

 

 

 

 

 

a)Rol eigen opvoeding 

& socialisatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)Doorgeven 

klimaatbewustzijn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)Toekomst ongeborene 

is woelig 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

21 

 

 

5 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

11 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

Hij is iets wat rustiger en en heeft er iets meer vertrouwen in. 

Nou ja, er komt wel een oplossing. We vinden hè, het komt wel 

goed, we doen ons best en euhm  ja, die is wat makkelijker 

daarin, maar die is ook wel daar wel weer heel erg mee bezig en 

probeert ook in zijn werk zoveel mogelijk met duurzaamheid te 

doen en bijvoorbeeld in de in de tuin is hij nu druk bezig allerlei 

nou ja, de tuin om te vormen naar zoveel mogelijk eetbare 

dingen en. 

 

Maar ja, ik probeer me ook altijd wel bewust te zijn van wat, hè, 

ook de afgelopen eeuw. Zeg maar hoe is de ontwikkeling hier 

dan geweest? Waar komen we allemaal vandaan? 

En, waar gaan we naartoe? 

Dus dat ja onze kinderen nog wel wat een kans hebben, maar 

ook de generatie daarna. Ja, hoe zit het daarmee? 

 

Ik denk ook wel vanuit mijn ouders heb ik het wel heel erg 

meegekregen. 

Die waren daar ook altijd wel mee bezig. Ja zijn hoogopgeleid, 

veel buiten bezig ook. En nou ja, dan krijg je dat toch wel toch 

wel mee dat ik ook. nou ja, op de basisschool. En ja, dan had ik 

van die van die boekjes over wat zijn de wolken en wat groeit er 

in de tuin? 

Ook dat is ook weer dat stukje van mijn opvoeding aanwezig. 

Weet je dat dat nou ja, bijvoorbeeld de club of Rome, dat hè, dat 

was bij ons algemeen goed gewoon aan de keukentafel. 

En zie je ook van anderen wat zij doen en allerlei nou ja, leuke 

initiatieven die er lopen en. Ja, euhm, dat is dus vooral 

daarlangs denk ik en nu ook nog ja via mijn werk natuurlijk 

krijg je het ook, ook wel meer mee dan gemiddeld. 

 

Ik probeer het voor mezelf ook wel positief in te kleden. Ik denk 

ja, hoe geven we ons kindje straks ook meteen mee hoe je voor 

de aarde kunt zorgen en dat dat belangrijk is en. 

Euhm. Dus ja om dan diegene ook de ja als soort van vanaf jong 

beetje de kracht te geven om actie te ondernemen om zelf 

dingen te gaan doen. 

het is voor mij wel een wezenlijk onderdeel van mijn leven 

eigenlijk en dat klinkt dan best wel heftig 

Nou, ja, en wat ik nu heel erg merk is dat ik het heel fijn vind 

om, om gewoon in de tuin of in een bos te zitten en ook dat het 

kindje al de vogeltjes kan horen fluiten. Euhm. Nou ja een keer 

een hommel voorbij hoort zoemen en om nu al ook dat dan te 

associëren met met rust en ontspanning. Hopelijk. 

 

 

Ja door de klimaatverandering, nou ja, krijg je 

klimaatvluchtelingen, voedselschaarste, droogte rampen. Euhm.  

En, nou ja, daardoor worden gebieden onbewoonbaar, moeten 
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20 

 

 

 

 

 

 

 

23 

mensen verhuizen, worden voorraden om hè, beperkt. Euhm.  

Dus daar krijg je uiteindelijk als we nu niks doen, of als we daar 

niet goed mee omgaan, krijg je wel conflicten. En ja, mogelijk 

toch wel weer meer oorlogen dan we nu gewend zijn, denk ik. 

En ook wel gewoon overbelasting van de landen die nog wel 

bewoonbaar zijn. 

Ik heb geen idee of mijn kinderen überhaupt oud kunnen 

worden. Of dat dat dat de wereld dan zo vervuild is of zo 

onrustig of. Ik had laatst, had ik al. We weten nog niet of de 

jongetje of meisje is, had ik al de gedachte, ja, eigenlijk hoop ik 

maar dat het een meisje is, want anders moet, moet hij in 

dienstplicht. Weet je dat soort, ja, dat soort gedachten. En dan 

vervolgens dan, dan bedenk ik me dat ja een jongen is 

misschien wel iets sterker om een een woelige wereld te 

overleven. Dus dat soort scenario's zie je toch al wel wat voor 

je. 

Ik hoop dat we in ieder geval de soort achteruitgang stop 

kunnen zetten en weer om kunnen draaien. Is dat ja dat mijn 

kindje ook straks gewoon, dat het normaal is om vogels te zien 

en dat je als je gaat wandelen, dat je dan de omgeving deelt met 

dieren en met planten. En dat het ja het leven wel om ons heen 

vol is, en en hopelijk dat we ook als mensen echt samenleven 

met de omgeving. Dus dat hopelijk mijn kindje ook. Nou ja, dat 

vanuit school straks mee krijgt. Maar ook later in een omgeving 

woont, werkt leeft ja, die gezonder is dan wat we nu hebben of 

in ieder geval niet nog ongezonder. 

 

Intenser/urgenter 

door zwangerschap 

Intensere/urgentere 

beleving 

 

 

 

 

Zonder klimaatcrisis 

meer ontspanning 

 

 

15/16 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

24 

Ja maakt hem wel intenser, denk ik, euhm die belevenis en wel 

iets urgenter ook nog ook al ja voelde ik die urgentie al wel heel 

erg. Maar eerder dan kun je nog bedenken, nou ja, hè, ik zal me 

wel redden de komende tijd gebeuren, dan nog geen enorme 

rampen. En, nou ja, mocht het wel zover komen, dan zien we 

het wel. Voor je kindje wil je niet en en wereld in chaos, die wil 

je een fijn thuis en een stabiel stabiele omgeving ook bieden. 

 

Als de crisis er niet zou zijn, dan, kijk je toch met een iets 

opener, makkelijker blik denk ik naar de toekomst voor je 

kinderen 

een soort van wegvallen van de ruis van van de zorgen en en. 

Euhm. Dat ja, een soort van van utopie natuurlijk, maar wel 

eentje die heel fijn is om je voor te stellen om even in te 

verdwijnen, zeg maar. 

 

Activerende 

bezorgdheid ervaren 

Doen/actie 

 

 

 

 

5 

 

 

13 

 

En ja concreet houdt dat in. Ja, proberen minder afval, maar ook 

proberen voorzichtig zijn met energie en water. Nou ja, fiets in 

plaats van de auto. Nou ja, allerlei dat soort kleine dingen. Ja. 

 

Dus dat vind ik dan heel lastig en dan wil ik mezelf soms ook 

wel heel erg gaan opsplitsen. Ik denk ja, dan moet ik maar bij 
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Geruststelling 

 

 

 

Positiviteit 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

21 

 

22 

Greenpeace gaan en ik moet maar in de politiek en ik moet maar 

dit en ik moet maar dat, terwijl ja, dat kan ik helemaal niet 

allemaal. 

Ja nou ja proberen ja zo goed mogelijk te leven, maar ja, dat hè, 

dat deden we ook al wel, maar goed ook rondom rondom de 

baby proberen we dat. Ja, we proberen zo duurzaam mogelijke 

keuzes te maken, euhm wasbare luiers. Ja. Nou ja toch wel 

tweedehands spulletjes zelf dingen maken, nou ja, zo'n beetje 

beetje opletten in ieder geval. 

 

 

ik merk ook dat ik het voor mezelf ook om om me gerust te 

voelen, heel erg nodig heb om ja toch steeds te zoeken naar 

manieren om wat te doen 

 

Dat helpt ook dat soort dat soort dingen om toch (lacht). Ja, de 

de goede voorbeelden op te zoeken, maar te denken aan dingen 

die wel goed gaan, veranderingen die er wel zijn. 

Dan scheelt het dat je, hè, in plaats als ….  er gewoon wel 

allerlei groene initiatieven zijn, waar GroenLinks wel heel veel 

stemmen krijgt. Bijvoorbeeld is ja probeer ik toch de positieve 

wat te zoeken. 

 

Passieve bezorgdheid 

ervaren 

Frustratie/angst/zorgen/ 

onzekerheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslagenheid 

 

 

 

 

 

 

 

Klein zijn 

 

Denken afhouden 

 

10 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

12 

13 

 

 

 

 

 

 

12 

 

20 

en daar ben ik veel banger voor dan de gevolgen voor de natuur 

direct.Euhm. Je hè, de natuur, die herstelt zich ook wel, he. Die 

redt zich wel. Natuurlijk. Er gaan heel veel soorten verloren, 

maar dat komt op een manier wel goed, met of zonder ons. 

Maar juist die andere effecten, ja, die kunnen echt hele grote 

gevolgen gaan hebben. 

Ik denk echt wel als ja even zwaar als zorgen om. Nou ja, als als 

acute zorg euhm, geldzorgen, zieke familieleden. Ja, dit voor 

mij staat klimaat wel op gelijke of misschien nog wel hogere 

voet eigenlijk.Ja dat het toch wel vaak even bij je opkomt of dat 

je er aan denkt, of ja, dat je je beslissingen daar Natuurlijk ook 

op baseert, maar ook gewoon een onbezorgd moment dat je af 

en toe eens denkt ‘O ja o ja. Zo vooral.’ 

 

Dat je dan, ja, je voelt je wat verlamd 

Ja dat aan de ene kant wil ik ze dan wel gewoon door elkaar 

schudden van die zeg maar we moeten iets doen en de andere 

kant voel ik me dan ook wel wat verslagen. Soms ik denk, ja, 

dat is ook zo. Het is ook, het ligt ook bij heel veel verschillende 

mensen en ja niemand gaat dit oppakken, laat maar of zo dat. 

 

Ja, ik probeer dat ook zelf daar iets in te doen, maar ja, je bent 

zelf ook zo klein 

 

Dat ik daar soms ook niet zo goed aan durft te denken, moet ik 

zeggen. 
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21 

22 

Ik probeer om toch wat aan de kant te zetten je je hebt er ook 

niet echt wat aan. 

Ja weet je, ik probeer hem wel wat opzij te zetten. 

En ik lees ook. Ook bewust allerlei klimaat rapporten en zo lees 

ik ook gewoon niet meer, want ik weet wel dat het ernstig aan 

toe is. En ja, daar word ik dan gewoon toch wel te somber van. 

 

Afhankelijkheid 

ervaren 

 

Prut politiek beleid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afname vertrouwen 

mensheid 

 

 

 

 

 

 

Afhankelijkheid 

politiek/samenleving 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensen en andere 

dieren 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

23 

 

Prut. 

Ja. Het voelt een beetje alsof klimaat nog steeds agendapunt 

nummer 6 is en we doen er een keer wat aan als we zin en tijd 

hebben terwijl het naar mijn mening toch wel bovenaan zou 

moeten staan, want anders hebben we straks echt hele grote 

problemen en. 

De politiek die we hebben met het hele democratische systeem. 

Maar in dit geval, hè? Ergens zou een iets wat autoritairder 

regime wat dit wel erkend, ja misschien haast wel nuttiger zijn 

om gewoon. Niet zo bezig zijn met populariteit en en constant 

iedereen maar willen behagen, maar gewoon concreet actie 

ondernemen. 

 

als je nu al ziet inderdaad met elkaar omgaan en alle 

waarschuwingssignalen hiervoor en voor allerlei andere dingen, 

dat gaat ook niet goed daar. Daar doen we ook niks mee. Dus 

nou ja.. Nee, ik vind ook wel wat het neemt je vertrouwen in de 

mensheid, ook wel een beetje weg, denk ik als je reacties ziet 

en. Euhm. Ja van heel veel gewone mensen. Heb je ook het, nou 

ja, het het afwachten, maar ook het is zo groot en zo abstract. Ja, 

daar kun je niks mee. 

 

Misschien moet het wel vanuit de politiek geïnitieerd worden, 

maar dat er ja strenge, duidelijke regels komen van nou, als we 

voor de volgende generaties het leefbaar willen hè, een leefbare 

wereld willen, dan moeten we nou ja, dit en dit en we gaan 

zorgen dat we de doelstellingen vanuit. Nou ja, Parijs of de hè, 

de kritische grens waar, die het IPCC noemt, dat we die behalen 

of eigenlijk daar nog onder blijven, zelfs koste wat kost en niet 

we doen ons best en we zien wel of ongeveer halverwege 

komen. 

anders lossen we het nu misschien op of stel we lossen het nu 

heel technocratisch de acute problemen op. Dan komt er straks 

weer wat anders en dan blijf je in gevecht met de wereld, zeg 

maar. 

 

Maar om ja, als je hier meer echt bewust bent van je plek. Dat je 

je dan ook pas daar natuurlijk naar gaat gedragen. 

Interviewer: 

En wat voor plek hebben we dan? 
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Participant: 

Tussen de natuur, denk ik. 

Ik probeer ook altijd als ik schrijf te hebben over mensen en 

andere dieren bijvoorbeeld. Om. (lacht). Ja om toch heel subtiel 

constant maar weer aan te geven. Ja, maar mij zijn niet zoveel 

verheven. Wij hebben ook gewoon andere dieren en planten en 

schimmels, enzovoort allemaal nodig. 
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Analyseproces  
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Gezamenlijke codeboom in tabel 

Thema Naam & 

pagina 

nummer 

Citaat 

 

Intergenerationele inbedding ervaren: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Wisselwerking met 

voorgaande generaties 

ervaren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Normen & waarden willen 

doorgeven 

 

 

 

 

Sophie 

35 

 

 

 

 

 

 

 

Daan 

15 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

Riet 

6 

 

 

 

 

 

Sophie  

34 

 

 

Petra 

23 

 

 

 

 

 

Sophie 

15 

 

 

Sophie 

9 

 

ik denk ook wel dat er dat er op een gegeven 

moment ook misschien wel een beetje een soort 

van generatiekloof zou kunnen komen, omdat 

dat mijn kind dan bijvoorbeeld zou gaan vragen 

van hoezo at je  nog vlees überhaupt op je tiende 

ofzo. Terwijl het, dat was natuurlijk zo. Ja, 

zoiets normaals en. 

Ja, dus dat er ook misschien dat er wel onbegrip 

gaat komen. 

 

Maar ja, ik probeer me ook altijd wel bewust te 

zijn van wat, hè, ook de afgelopen eeuw. Zeg 

maar hoe is de ontwikkeling hier dan geweest? 

Waar komen we allemaal vandaan? 

En, waar gaan we naartoe? 

Dus dat ja onze kinderen nog wel wat een kans 

hebben, maar ook de generatie daarna. Ja, hoe zit 

het daarmee? 

 

Ik denk wel dat wij dat ik al sowieso qua 

opvoeding, euh, al wel het een en ander heb 

meegekregen. Ik heb bijvoorbeeld op de vrije 

school gezeten, de steinerschool, dus ja, daar 

word je al vanaf jongs af aan erin gegoten, dat je 

bewust met natuur omgaat en en met levende 

dingen om je heen, dus daar zit al een stukje in.   

 

Want ja, dat zei ja, ok heb dan ook nu al een 

beetje dat ik denk van, waarom hebben de vorige 

generaties dat gedaan? 

 

ik probeer dat wel te doen en ik probeer ook terug 

te denken in de zin van kijk, eigenlijk heeft de 

generatie voor ons wat mij betreft een beetje wel, 

deze consumptiemaatschappij en zo opgericht en 

is daar gewoon mee door gedenderd, zonder ook 

nog goed na te denken. 

 

natuurlijk een beetje zo die bewustwording zo 

doorgaat, dan krijg ik echt zo een super bewust 

kind misschien of ja, generatie. 

 

Ik ben gewoon heel erg van nou ja, wat ga ik 

doen om euhm om te zorgen dat dat er niet al te 
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c) Luisteren naar de stem van 

het kind in een als onzeker 

ervaren toekomst 

 

 

 

 

 

Daan 

7 

 

 

Riet 

16 

 

 

 

Riet 

29 

 

 

 

 

 

 

Sophie 

19 

 

 

 

Daan 

20 

 

 

Saskia 

8 

 

 

 

 

 

Els  

20 

veel vervuiling dan ook wordt veroorzaakt 

doordat ik dan straks een kind heb en ook dat 

kind ook weer bewust opvoeden. 

Dus ja om dan diegene ook de ja als soort van 

vanaf jong beetje de kracht te geven om actie te 

ondernemen om zelf dingen te gaan doen. 

 

waarschijnlijk heb ik keuzes gemaakt die niet zo 

handig zijn. Ja, nou ja, Ik hoop dat …  die dan 

voor mij beter maakt of mij terecht kan wijzen 

van Mam daarheen nou niet, dat moeten we doen. 

 

Dat die zorg en die die die zorg urgentie er, al niet 

meer zo zijn dat we niet moeten denken van 

bestaat onze planeet, bestaat onze mensheid nog 

over 50 jaar bijvoorbeeld, of staan we volgende 

week met onze voeten In het water. Die die 

paniek zou voor ik mijn kinderen niet willen, zeg 

maar. 

 

het geeft wel iets van dat ik dat wel het kind gun 

dat dat dat het niet super hard hoeft te werken om 

om, zeg maar de fouten van de vorige generaties 

op te gaan lossen 

 

Ik heb geen idee of mijn kinderen überhaupt oud 

kunnen worden. Of dat dat dat de wereld dan zo 

vervuild is of zo onrustig of. 

 

En wat ik wel weet is dat mijn kinderen en 

sowieso de kleinkinderen die gaan hiermee te 

maken krijgen. Die kunnen niet meer leven zoals 

wij dat nu doen.En dat, als ik me dat dan 

realiseer, dat vind ik, dat vind ik soms echt wel 

eens moeilijk. 

 

Ze zijn nog niet zover dat zij er iets over kunnen 

zeggen of iets in kunnen doen, dus ik voel me 

heel verantwoordelijk om dat voor hun te doen. 

Omdat zij het nog niet kunnen. 

 

Versterkt klimaatbezorgdheid, 

bewustzijn en verantwoordelijkheid 

ervaren. Samenhangend met: 

 

 

 

 

 

Els  

25 

 

 

 

 

 

 

Dat is echt echt bizar en daar ben ik eigenlijk 

meer ook bewust van geworden of weer ja, 

onbewust bewuster van geworden. Doordat ik nu 

tijdens de zwangerschap heel erg let op dat soort 

dingen van kan dat schadelijk zijn. 

Want ik doe het nu, zeg maar die toekomst, die 

generatie, waar ik me eerder ook al wel voor kon 

inzetten. Maar dat heeft nu een gezicht gekregen 
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- Dubbelheid ervaren in 

bewuste kinderkeuze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daan 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petra 

16 

 

 

 

 

 

 

 

Saskia 

10 

 

Els 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riet  

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja maakt hem wel intenser, denk ik, euhm die 

belevenis en wel iets urgenter ook nog ook al ja 

voelde ik die urgentie al wel heel erg. Maar eerder 

dan kun je nog bedenken, nou ja, hè, ik zal me 

wel redden de komende tijd gebeuren, dan nog 

geen enorme rampen. En, nou ja, mocht het wel 

zover komen, dan zien we het wel. Voor je kindje 

wil je niet en en wereld in chaos, die wil je een 

fijn thuis en een stabiel stabiele omgeving ook 

bieden. 

 

Dat ik nu dan denken, nee, maar je moet de 

makkelijke weg niet kiezen, want het heeft 

gevolgen voor de toekomst, terwijl als ik als geen 

nageslacht zou hebben, zou het alleen maar 

gevolgen hebben voor mij en niet per se voor 

voor. 

En nu vind ik het ook wel echt meer nog mijn 

verantwoordelijkheid. 

 

En verplichting ook wel om om te handelen naar 

wat je weet. 

 

Het zijn twee hele bewuste zwangerschappen, de 

keuze heb gemaakt, ook om iemand het leven te 

geven en iemand het leven in te gaan in het leven 

te zetten terwijl ik weet dat er wel, dat er wel 

bepaalde rode vlaggen, zeg maar zijn, die nu 

worden gehesen. Ik merk wel dat ik daardoor nog 

al vond ik het wel heel belangrijk en probeerde ik 

er al veel meer aan te doen. Euhm. Dat ik daarin 

nog wel een stapje verder ga. 

 

Ik ben daar heel dubbel ik eerlijk zeggen, althans, 

nee, laat ik het bij het begin beginnen voordat ik 

…. leerde kennen, was ik er van overtuigd: ik wil 

geen kinderen, want het is echt een aanslag op het 

milieu en we hebben echt niet meer mensen nodig 

om deze planeet te verzieken. 

Ik vind dat soms heel lastig om het feit dat ik 

kinderen heb krijg, heb. Nou, omdat ik weet ook 

dat dat een impact heeft op het milieu. Ja, Dat is 

niet te vergelijken met je kan nog zo slecht voor 

het milieu zorgen, maar als je een kind hebt, ja, 

dat dan ist helemaal finaal om zeep zeg maar.  
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- lichamelijke beleving van het 

ervaren van verbondenheid 

met ongeborene 

 

Els  

27 

 

 

 

 

Saskia  

25 

Die persoon die er zo meteen gaat komen, die zit 

nu in mijn buik. Al die keuzes die ik nu maak, die 

effect hebben op mijn lijf. Ik ben nu met hem 

soort van een geheel, dus alles wat ik doe. Dat 

dat, dat is in directe verbinding met hem.  

 

Maar bepaalde industrieën toe, maar ook de make 

up. Ik weet nog dat ik, dat heb ik bij mijn eerste 

zwangerschap gedaan. Toen heb ik echt al mijn 

parfum heb ik weggedaan. Omdat ik echt dacht al 

die geuren en wat stoppen ze er eigenlijk in en je 

ademt al wel in en wat doet het dan met je? En 

ook met verzorgingsproducten dat ik echt ben 

gaan kijken, oké, wat smeer ik nou eigenlijk op 

mijn op mijn hoofd? Zeg maar, en op mijn 

lichaam.  

Nou ja, zeker, ja, daarvoor was ik daar helemaal 

niet zo bewust mee bezig en ineens ging ik 

nadenken. Maar wat doet er eigenlijk allemaal 

met je lichaam en met met je kind? 

Interviewer: 

Ja, wat in dat lichaam. 

Participant: 

Ja wat wat in mij groeit. 

 

Actieve klimaatbezorgdheid ervaren:  

Doen/actie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoop/vertrouwen 

 

 

 

 

 

 

Els 

20 

 

 

 

Riet 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daan  

13 

 

 

 

 

Ja, dus, ik probeer ze nu al zoveel mogelijk ja te 

beschermen of zo voor. Beschermen door te doen, 

ja. 

Met wasbare luiers bijvoorbeeld. 

 

Ik ben heel lang vegetariër geweest, daarna heel 

lang niet en nu zijn we helemaal overgeschakeld 

op plantaardig eten. Dus dat ja, we zijn bezig met 

het eten. 

We kopen hé als we het over opvoeding hebben 

voor … bijvoorbeeld. Zoveel mogelijk 

tweedehands. 

Zo min mogelijk ja nieuwe dingen en wasbare 

luiers. 

 

 

Dus dat vind ik dan heel lastig en dan wil ik 

mezelf soms ook wel heel erg gaan opsplitsen. Ik 

denk ja, dan moet ik maar bij Greenpeace gaan en 

ik moet maar in de politiek en ik moet maar dit en 

ik moet maar dat, terwijl ja, dat kan ik helemaal 

niet allemaal. 
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Mentale rust 

 

 

 

 

 

 

 

Positiviteit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(boosheid/frustratie) 

 

 

Riet 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petra 

29 

 

 

 

 

 

Sophie 

12 

 

 

Daan 

6 

 

 

 

Daan 

24 

 

 

 

 

Els 

14 

 

 

Petra 

13 

 

we laten we beginnen met iets, ook hoopvol. Ik 

denk dat dat daar ook belangrijk is om te 

benoemen, omdat de. 

Ja ik ik hoop echt en ik zie ook wel om mij heeft 

dat veel meer mensen, zeker ook over jongeren. 

Echt wel na aan het denken zijn over de toekomst 

van waar zij in willen leven, en ik denk dat er heel 

veel kleinere initiatieven zijn die echt wel het 

verschil kunnen gaan maken en ik, ik hoop 

gewoon echt dat wij en onze kinderen dat verder 

kunnen zetten en dat die dat door kunnen geven. 

 

maar goed dat die hoop nog heb ik dan, dan denk 

ik nou ja, goed hè, waar haal ik die vandaan? 

Interviewer: Maar die is dus heel belangrijk voor 

je. 

Participant: Ja, ja ja, want anders doe anders, 

anders kan ik het net zo goed niet doen. 

 

Ik vind het dus zelf kost het mij zo weinig 

moeite omdat het me ook voor mijn gevoel best 

wel veel geeft ofzo, in ieder geval mentale rust 

of zo. 

ik merk ook dat ik het voor mezelf ook om om 

me gerust te voelen, heel erg nodig heb om ja 

toch steeds te zoeken naar manieren om wat te 

doen 

 

Dan scheelt het dat je, hè, in plaats als ….  er 

gewoon wel allerlei groene initiatieven zijn, waar 

GroenLinks wel heel veel stemmen krijgt. 

Bijvoorbeeld is ja probeer ik toch de positieve wat 

te zoeken. 

 

Ik denk dat er heel veel mogelijkheden liggen, 

dus er zit bij mij wel een een positieve. ja, jk heb 

wel vooral nog positieve kijk op de toekomst, 

 

Ik kan daar best wel hard in zijn soms omdat ik 

echt denk, ja, we moeten het gewoon nu gaan 

doen dus. 

ik kan soms echt boos zijn op mensen om wat ze 

doen. 

 

Spanning en beweging ervaren tussen 

actieve en passieve 

klimaatbezorgdheid: 

Onzekerheid 

 

 

Daan 

10 

 

 

 

en daar ben ik veel banger voor dan de gevolgen 

voor de natuur direct.Euhm. Je hè, de natuur, die 

herstelt zich ook wel, he. Die redt zich wel. 

Natuurlijk. Er gaan heel veel soorten verloren, 
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Bezorgdheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boosheid/frustratie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie 

20 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saskia 

14/15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riet 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maar dat komt op een manier wel goed, met of 

zonder ons. 

Maar juist die andere effecten, ja, die kunnen echt 

hele grote gevolgen gaan hebben. 

 

En dan kan ik wel denken van ja, wat gaat wat 

gaat hier uit komen om zo wat.  Ja, hoe gaan we 

dit? Hoe gaan we het oplossen? 

Ik denk ook als ik als ik het er erg over na gaat 

denken dan, want we zitten natuurlijk echt een 

beetje op zo'n punt van geen terugkeer. En ja, 

dan denk ik echt van o ja, dat is wel. Dat is 

gewoon best wel spannend en. 

 

 

 

Ik maak me zorgen over de manier waarop wij, de 

manier waarop wij consumeren. Over de macht 

die de rijke industrie eigenlijk hebben, dat is dus 

het gelobby. Ik maak me er zorgen over dat dat 

dat ervoor zorgt dat er niks gaat veranderen.  Ik 

maak me zorgen. Ik maak me eigenlijk best wel 

veel zorgen, over de tippingpoints die eraan zitten 

te komen. We hebben echt het smelten van het 

poolijs, de ecosystemen die gewoon misschien als 

zo kapot zijn dat ze niet meer te herstellen zijn. 

Hoe normaal het is dat het dat we het vliegtuig 

pakken als op vakantie gaan. En dat we daar ook 

gewoon helemaal niet bij stil staan eigenlijk. Ik 

maak me daar zorgen om dat geld in dit systeem 

waarin we zitten belangrijker is dan leefbaarheid 

van de planeet. 

en bezorgdheid en want ik denk soms wel eens 

gaat wel om mijn kinderen straks en mijn 

kleinkinderen. 

 

ja ik ik wat dat betreft, dan kan ik maar ook heel 

boos worden. Activistisch. Ja ja, weet je zeker 

zeker op bepaalde vlakken heb dat ik me daar 

echt wel kwaad om maken en ook omdat je 

misschien ook omdat ik constant dat gesprek weer 

moet aangaan en moeten uitleggen van waarom, 

dat ik denk van wel moet ik dan moeten wij dan 

degene zijn die dat elke keer moeten uitleggen? 

Of zo ik ja. Doe dan gewoon je onderzoek zelf. 

Zo, dat is heel vermoeiend. 
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Concessies doen 

 

 

 

 

 

 

 

Nadenken afhouden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verdriet omkeren 

 

 

 

 

 

 

Ervaren afgrond/keuze 

 

 

 

Angst 

 

 

Riet 

17 

 

 

 

 

 

 

Daan 

19 

 

 

 

 

 

Riet 

38 

 

 

 

Sophie 

21 

 

 

 

 

 

Saskia 

22 

 

 

Saskia 

19 

weet je dan dan is dat dan belangrijk dn mentale 

gezondheid of milieu bewuster dat je echt wil 

doordrammen, want ik vind het heel belangrijk. 

Maar ik wil ook niet meegeven dat, aan mijn 

kinderen, dat je koste wat het kost over iedereens 

lijken moet lopen om jouw doel te behalen. Want 

dat is denk ik dan ook niet effectief. 

 

 

denk ik wel, want als ik me zorgen gaan maken, 

dan is het einde zoek zeg, maar dan heb ik, dan 

heb ik de neiging om onder een deken te kruipen 

er niet meer onderuit te komen en daar heb ik 

niks. 

 

van dat ik dus misschien het het hele negatieve 

echt heel bewust over nadenken dat ik dat een 

beetje ontwijk 

 

En. en toen was ik ook weer een beetje zo zo 

verdrietig toch? Of boos van ja, hoezo, hoezo, 

zijn we allemaal zo slecht aan het zorgen? Voor 

de aarde en maar dan kan ik, gelukkig kan mijn 

man dan ook wel weer een beetje zo dat 

counteren of zo? 

 

 

Ja, dat klinkt ook dat we gewoon echt wel een 

beetje aan de afgrond staan ofzo. Dat het gewoon 

wel dat we gewoon wel moeten gaan kiezen 

welke kant we straks opgaan 

Nou, ik denk een beetje angst, maar ook hoop. Je 

hebt gewoon, in mijn hoofd zitten er gewoon 

verschillende scenario's die we op zouden kunnen 

gaan. 

Passieve klimaatbezorgdheid ervaren: 

Je klein voelen/verlamd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els  

20 

 

 

 

 

 

Daan  

13 

 

 

 

 

 

Nou ja, dat is het vooral eigenlijk als ik euhm, als 

het me wel, zeg maar overvalt of dat ik me er wel 

heel erg zorgen over kan maken. Dat ik me dan 

wel, wat ja of klein kan voelen of zo dan dan ja 

soort van overspoelt voelen door, beetje 

lamgelegd ofzo zeg. 

 

Ja dat aan de ene kant wil ik ze dan wel gewoon 

door elkaar schudden van die zeg maar we 

moeten iets doen en de andere kant voel ik me 

dan ook wel wat verslagen. Soms ik denk, ja, dat 

is ook zo. Het is ook, het ligt ook bij heel veel 

verschillende mensen en ja niemand gaat dit 

oppakken, laat maar of zo dat. 
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Verlies vertrouwen 

 

 

 

 

 

Angst/paniek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verdriet/rouw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onbegrip/onmacht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daan 

12 

 

 

Els 

29 

 

 

 

 

Riet 

17 

 

 

 

Els 

11 

 

 

 

Petra 

28 

 

 

 

Saskia  

8 

 

 

 

 

 

Saskia 

10 

 

 

 

 

Sophie 

34 

 

Saskia 

7 

 

 

 

 

 

 

Ja, ik probeer dat ook zelf daar iets in te doen, 

maar ja, je bent zelf ook zo klein 

 

 

dat is dan ja vanuit ervaring van de afgelopen 

jaren, dat er uiteindelijk gewoon aan het eind van 

de rit te weinig is gebeurd. En een soort nou ook 

wel klein beetje toch wel wat argwaan, denk ik. 

 

 

Nou ja, wat ik wat ik denk ook al eerder aangaf. 

Het is echt met vlagen vlagen van soort van 

paniek van ‘what have i done?’   

 

Ja, waar ik dan wel eens van schrik en, denk van 

welke kant gaat dat op? Eum ik kan er wel wat 

angstiger over zijn, me er angstiger over voelen. 

 

ik vind het gewoon heel verdrietig dat we zo 

eigenlijk de nu de generatie waar we nu in zitten, 

dat we zo egoïstisch zijn, dat we niet zien hoeveel 

pijn we de mensen na ons gaan doen 

 

ik denk dat het me ook wel verdrietig maakt dat je 

weet dat wij een bepaalde standaard hebben 

waarop we leven daar niks op willen inleveren. 

Maar, maar dat onze kinderen en kleinkinderen 

dat wel moeten gaan doen voor ons, zodat wij zo 

dat wij zo kunnen blijven leven als dat we doen. 

 

Nou ja, dat jij natuurlijk als mens die de emoties 

die daarbij horen, gaat de ervaren, dus het het 

verdriet en het verlies en misschien ook wel een 

stukje rouw ofzo. 

 

 

ik voel heel veel ja soort van ook wel 

machteloosheid voor hun ofzo. 

 

In het algemeen en verbaas ik me zo over dat kijk, 

want we weten allemaal welke kant het opgaat. 

En, dat vind ik dus zo erg hieraan. We weten het 

allemaal, Er is gewoon gewoon geen twijfel meer 

over mogelijk dat wij als mens het een beetje naar 

naar de tyfus helpen, zeg maar en en. En er 

gebeurt niks 
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(boosheid/frustratie) 

 

 

 

 

 

Saskia 

12 

Heeft het echt te maken met de toekomstige 

generaties en en ook wel een beetje frustratie dat 

we dus dat we er niks aan doen, dat het niet dat 

het niet meer speelt dan dan dat het nu doet.  

Nou nou, ik kan er ook wel eens ja ja boos vind ik 

misschien een groot woord. Maar dat ik echt denk 

dat ik niet snap dat mensen zoals mijn ouders 

bijvoorbeeld daar anders over denken. 

 

Het ervaren van complexiteit en 

kwetsbaarheid in het bewustzijn van 

interdependentie met de omgeving: 

- samenleven met anderen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- verwevenheid 

klimaatbezorgdheid met 

andere 

thema’s wereldproblemen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- politiek beleid 

 

Daan 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riet 

5 

 

 

 

 

 

Sophie 

18 

 

 

 

 

 

 

 

Petra 

27 

als je nu al ziet inderdaad met elkaar omgaan en 

alle waarschuwingssignalen hiervoor en voor 

allerlei andere dingen, dat gaat ook niet goed 

daar. Daar doen we ook niks mee. Dus nou ja.. 

Nee, ik vind ook wel wat het neemt je vertrouwen 

in de mensheid, ook wel een beetje weg, denk ik 

als je reacties ziet en. Euhm. Ja van heel veel 

gewone mensen. Heb je ook het, nou ja, het het 

afwachten, maar ook het is zo groot en zo 

abstract. Ja, daar kun je niks mee. 

 

Het met elkaar zijn, het mensen zijn elkaar 

helpen, elkaar ondersteunen. Dat, dat gebeurt ook. 

Hè door de technologie die we nu steeds meer 

hebben, we weten elkaar te vinden. Er is veel 

meer een, ik heb wel gevoel van samenhorigheid, 

ook wel doordat we nu zoveel bewuster zijn van 

de wereld in elkaar makkelijker kunnen vinden en 

opzoeken en dichter bij elkaar kunnen zijn. 

 

 

 

Nou ja, en dan komt van waarom je dat dan doet 

en dan gaat dat niet alleen maar over 

dierenwelzijn, maar dan komt het ook over 

mensenwelzijn in zelfde gaat verder tot aan de 

discriminatie en en hoe dat tegen in de 

maatschappij weer helemaal door rolt. Dus op die 

manier zijn we daar wel mee bezig 

 

Dat dat dus ook de mensen met een laag 

inkomen dat die juist worden geraakt. Meer 

wordt geraakt, dus dat je ook weer die 

ongelijkheid groter maakt. En ja. Dan denk ik 

wel weer van. Ja het wel oneerlijk. 

 

 

ik zei, ik was bijna nu met de 

gemeenteraadsverkiezingen was ik bijna niet gaan 
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- verwevenheid/wederkerigheid 

natuur 

 

 

Els 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daan 

23 

stemmen omdat ik dacht ‘het is toch, het is 

allemaal niet genoeg’.  

 

Of dat er zijn zoveel dingen buiten mij en buiten 

ons hè, hoe de politiek bepaalde keuzes maakt 

waar wij zo weinig invloed op hebben, je probeert 

de goede partij bijvoorbeeld, te steunen of in jouw 

ogen, de goede partij die het beste voor ogen 

heeft. Maar als die er niet helemaal door komt, 

dan worden de andere keuzes gemaakt en dan 

voelt dat wat jij doet soms weer heel klein. 

 

 

Maar om ja, als je hier meer echt bewust bent van 

je plek. Dat je je dan ook pas daar natuurlijk naar 

gaat gedragen. 

Interviewer: 

En wat voor plek hebben we dan? 

Participant: 

Tussen de natuur, denk ik. 

Ik probeer ook altijd als ik schrijf te hebben over 

mensen en andere dieren bijvoorbeeld. Om. 

(lacht). Ja om toch heel subtiel constant maar 

weer aan te geven. Ja, maar mij zijn niet zoveel 

verheven. Wij hebben ook gewoon andere dieren 

en planten en schimmels, enzovoort allemaal 

nodig. 
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Bijlage 8: bovenliggende thema’s  

 

Per participant is aangegeven of dit thema in het interview met hen ook naar voren kwam of niet.  

Bovenliggende thema’s: 

Bovenliggende thema’s: Els Riet Sophie Daan Petra Saskia 

Intergenerationele inbedding ervaren: 

a) Wisselwerking met voorgaande 

generaties ervaren 

b) Normen & waarden willen doorgeven 

c) Luisteren naar de stem van het kind in 

een als onzeker ervaren toekomst 

Deels 

Nee 

 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

 

Ja 

Ja 

Versterkt klimaatbezorgdheid, bewustzijn en 

verantwoordelijkheid ervaren. Samenhangend 

met: 

- dubbelheid in bewuste kinderkeuze 

ervaren 

- lichamelijke beleving van het ervaren 

van verbondenheid met ongeborene 
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Actieve klimaatbezorgdheid ervaren Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Spanning en beweging ervaren tussen actieve en 

passie klimaatbezorgdheid 

Nee Ja Ja Ja Ja Ja 

Passieve klimaatbezorgdheid ervaren Ja Ja Nee Ja Ja Ja 

Het ervaren van complexiteit en kwetsbaarheid 

in het bewustzijn van interdependentie met de 

omgeving.  

Ja 

 

Ja 

 

Ja 

 

Ja 

 

Ja 

 

Ja 

 

 

 


