
Ter inleiding 
 

Na 50 jaar dralen: hoog tijd om de vereiste keuzes te maken 
 

Een – filosofisch, en dus ook kritisch – eerbetoon aan Etienne Vermeersch (1934-2019), die 

in onze eerste cyclus filosofische lezingen (2009) pleitte voor grenzen aan de groei (met zijn 

lezing over zijn milieufilosofisch essay “De ogen van de panda”).  
 
 

Een duidelijk uitgangspunt… 
 

In maart 1972, 50 jaar gelden, verscheen het eerste rapport aan de Club van 

Rome. 

Onze reeks lezingen om deze uitermate belangrijke gebeurtenis te herdenken 

vertrekt vanuit een duidelijke stellingname: er zijn grenzen aan de groei (zoals 

de titel van het rapport luidt) en dus moet ooit de economische groei 

stopgezet worden.  

Moeten is een relatief begrip: je kan een gebod altijd negeren (zo kan je de 

meeste grenzen tijdelijk wel overschrijden), maar dan volgt later een sanctie, die in bijna alle 

gevallen veel erger is. Als wij niet zelf – geordend - de groei van economie en bevolking stoppen, 

dan zal de natuur dat doen, door milieurampen en bijhorende (nucleaire?) milieu-oorlogen. 

Er is meer: er zijn al meerdere milieugrenzen overschreden. Dat was de conclusie van de update 

van het eerste rapport, in 1992: we zijn “de grenzen voorbij”. Het Stockholm Resilience Centre 

bevestigt dit, door hun laatste stand van zaken uit 2015.   

Als de klimaatverstoring zoveel aandacht krijgt, komt dat omdat wij de gevolgen ervan reeds aan 

den lijve aanvoelen en omdat er een alternatief is, duurzame energiewinning (die echter nooit de 

hoeveelheid van de fossiele energiewinning zal kunnen benaderen, omdat de EROI ervan – het 

EnergieRendement Op Investering – stukken lager ligt). Het komt niet omdat de klimaatverstoring 

het grootste probleem is. Veel erger dan de klimaatverstoring en andere milieuverstoringen 

(schaarste drinkwater, uitputting van de bodem, verzuring van de zee, giftige stoffen van DDT 

over dioxine tot PFOS en PFAS), is enerzijds de vermindering van de biodiversiteit (uitsterven van 

een gigantisch aantal soorten) en anderzijds de verstoring van de cyclus van fosfor en vooral 

stikstof: door het grote gebruik van kunstmest om de voedselproductie op te drijven (samen met 

het gebruik van giftige pesticiden de belangrijkste factor van de zogenaamde Groene Revolutie 

vanaf de jaren 1960) is er veel te veel stikstof in de natuur gekomen, wat vooral het leven in het 

water bedreigt. Misschien is het al te laat, misschien nog net niet. 

Dat klinkt alarmistisch en dat is het ook.  
 

Niemand geboren na 1950, laat staan haar of zijn kinderen, kleinkinderen of (oud-)leerlingen, kan 

nog beweren wat Etienne Vermeersch schreef in 2010: Mijn troost ligt in de gedachte dat ik het 

ergste zeker niet zal moeten meemaken. Het ergste komt er, zeker als er niet onmiddellijk 

drastisch wordt ingegrepen, zeer vlug aan, omdat, net als de groei van de productie en de 

bevolking (de zogenaamde Grote Versnelling, sinds 1950), ook de groei van de erdoor veroor-

zaakte problemen exponentieel verloopt (als de coronacrisis ons, behalve de menselijke kwets-

baarheid, iets geleerd zou moeten hebben, dan wel de kracht van exponentiële toenames).  

De kritiek op het alarmisme, dat het contraproductief is omdat het tot defaitisme zou leiden, is, 

nu de klimaat- en andere milieuverstoringen niet meer ontkend kunnen worden, een van de 

nieuwe middelen om de ongemakkelijke waarheid te verjagen dat we anders moeten gaan leven. 

Als het tot het wezen van filosofie hoort om mensen lastig te vallen (met de beroemde vergelijking 

van Socrates, om een irritante paardenvlieg te zijn voor een raspaard dat echter is ingedommeld), 

dan geldt dat nu wel in de eerste plaats voor de rampzalige toestand van het aardesysteem. 



Maar eigenlijk doet het er niet toe of het al te laat is of nog niet. De manier van leven nodig om 

rampen af te wenden was of is dezelfde manier van leven nodig om rampen met de minste ellende 

te doorstaan: leven binnen de grenzen. Dat is het uitgangspunt van onze reeks van 3 lezingen. 

Dit betekent niet dat er geen verdere vragen zijn, of dat verdere discussie overbodig is. 
 

 

… dat verdere vragen oproept 
 

Er is de boeiende vraag of een milieu-ethiek ecocentrisch moet gefundeerd worden (“de natuur 

heeft rechten op zich”), of antropocentrisch (“mensen moeten de natuurlijke grenzen respecte-

ren uit verlicht eigenbelang”). Dit komt niet aan bod – we moeten kiezen. Belangrijk is dat per-

sonen van beide visies samen mensen aansporen te gaan leven binnen de natuurlijke grenzen. 

Hoe kan of moet dat andere leven, binnen de grenzen, er concreet uitzien? Dat zal vooral al 

doende uitgeprobeerd moeten worden. Wel kunnen we op zoek gaan naar de funderende 

principes, door na te gaan welke huidige principes verantwoordelijk moeten gesteld worden voor 

de milieuverstoring waartoe het WTK-bestel (wetenschap, technologie, kapitalisme) heeft geleid.  
 

 

Wat te doen met de wetenschap en technologie? 
 

Als een probleem oplosbaar is, dan zal de wetenschap het oplossen. Maar we 

hebben helemaal niet de zekerheid dat alle problemen oplosbaar zijn. Het is 

onmisbaar afstand te doen van elk wetenschappelijk-technologisch optimisme. 

Iedere bewering dat ons bestel vanzelf wel de problemen zal oplossen, draagt 

bij tot de verblinding, stelt Vermeersch. Dit staat diametraal tegenover het 

ecomodernisme van zijn vermeende “intellectuele kleinzoon” Maarten Boudry.  

Dirk Holemans zal ingaan op de beweringen van de ecomodernisten en beargumenteren dat hun 

techno-optimisme de plaats heeft ingenomen van de vroegere klimaatontkenning.  
 

 

Wat te doen met het kapitalisme? 
 

Ik heb geen duidelijk beeld van het maatschappijtype (inclusief politieke structuur) dat zou kunnen 

garanderen dat de economie de veilige grenzen niet overschrijdt, bekent Vermeersch. Men kan 

natuurlijk zeggen dat we het kapitalisme moeten afschaffen, maar niemand geeft ooit een 

duidelijk ontwerp van wat dan in de plaats moet komen. Inderdaad, de meesten komen niet 

verder dan “postkapitalisme”, of een “sociaalecologische maatschappij”. Het tegengestelde van 

kapitalisme wordt echter al meer dan 150 jaar aangeduid als socialisme, en dat is ruimer dan het 

marxisme-leninisme met zijn rampzalige toestanden op zowel het menselijke als het ecologische 

vlak, dat Vermeersch vermeldt. 

Ludo De Witte zal ingaan op de rol van het kapitalisme bij de ecologische problematiek en ons 

confronteren met een ondubbelzinnig ecosocialistisch perspectief. 
 

 

Wat te doen met de economische “wetenschap”? 
 

Ook weet ik niet hoe we het veranderingsproces naar een dergelijke maatschappij op gang kunnen 

brengen, vervolgt Vermeersch. Sommigen denken dat we moeten beginnen waar nu de macht zit. 

Ze willen het politieke beleid beïnvloeden en kijken hoe binnen de gezaghebbende economische 

“wetenschap” (in feite politieke filosofie) het milieubewustzijn een plaats kan krijgen.  

Brent Bleys zal ingaan op de ontwikkelingen binnen de ecologische economie, waaruit eind jaren 

2000 ook de degrowth-beweging ontstaan is, die pleit voor een inkrimping van de economie.  
 

De citaten van Vermeersch komen uit: Naschrift bij De ogen van de panda, een kwarteeuw later / In 

gesprek met Dirk Verhofstadt / Ecofilosofie: een nieuwe manier van denken?, in Ons erfdeel 2001. 

Dirk Holemans   

Holemans (°1965) studeerde af als bio-ingenieur en 

verbreedde later zijn horizon met studies in filosofie 

(kandidatuur) en management (master in bedrijfs-

economie).  

Hij werkte als onderzoeker en docent aan verschil-

lende universiteiten. Later was hij Vlaams volksverte-

genwoordiger en was gedurende twintig jaar actief als 

lokaal mandataris voor Groen in Gent. 

Hij is coördinator van Oikos, de denktank die sociaal-

ecologische verandering nastreeft. Hij is hoofd-

redacteur van het gelijknamig tijdschrift en schreef of 

redigeerde meerdere boeken rond ecologie.  
 

Ludo De Witte 
Ludo De Witte (°1956) is socioloog, onafhankelijk onderzoeker en 

publicist. Hij werd in 1999 internationaal bekend met De moord op 

Lumumba, waarin hij concludeerde dat de eerste Congolese premier 

werd vermoord met actieve steun van leidende Belgische kringen. De 

controverse leidde tot een parlemen-

taire onderzoekscommissie. In 2004 

behandelde hij etnocentrisme en 

islamofobie in Wie is bang voor 

moslims?. In 2017 publiceerde hij zijn 

milieuboek Als de laatste boom 

geveld is, eten we ons geld wel op: 

kapitalisme versus de aarde. 
 

Brent Bleys 
Brent Bleys (°1980) behaalde een doctoraat in de toegepaste econo-

mische wetenschappen (handelsingenieur) aan de Vrije Universiteit 

Brussel. Thans is hij docent aan de Gentse Universiteit (vakgroep 

Algemene Economie - Faculteit Economie en Bedrijfskunde).  

In zijn onderzoek heeft hij aandacht voor de link tussen economie en 

de natuurlijke omgeving, o.a. via de ontwikkeling van alternatieve 

indicatoren voor economische welvaart. Dit kadert in het debat rond 

Beyond GDP, dat de noodzaak van economische groei als uitgangs-

punt voor de economische wetenschap in vraag stelt en alternatieve 

beleidspistes aanreikt vanuit een ecologisch perspectief. Zo berekent 

hij de Vlaamse Index voor Duurzame Economische Welvaart en is hij 

verbonden aan de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling. 

 

De coördinerende leerkracht Paul Gordyn geeft zijn visie over de problematiek in 2 brochures: 
 

• Wat te doen, in de jaren 2020?  Alleen nog een bescheiden filosofie kan ons redden 
 

• Francis Bacons groot gelijk én groot ongelijk: De vernietiging van Daedalus’ en Icarus’ 

technowetenschapsgeloof is nodig om waar weten en wereld te redden. 
 

Deze brochures zijn verkrijgbaar tegen 1 euro het stuk. 

 


