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Ecomoder-
nisme verdient
beter dan 
karikatuur

inds de N-VA uitpakt met haar ecorea-
lisme, en Mike Schellenberger, milieu-
activist en fervent bepleiter van kern-
energie, gestrikt heeft als hoofdspreker
op de V-dag over energie en ecologie,
duikt ook het ecomodernisme op in
het publieke debat. Schellenberger is
inderdaad één van de achttien onder-
tekenaars van het originele ecomoder-
nist manifesto (net als de gerenom-

meerde geograaf en eredoctor aan de KU Leuven
Ruth DeFries).

Maar het ecomodernisme kreeg het snel zwaar
te verduren in opiniërend Vlaanderen, net door
de associatie met N-VA’s ecorealisme. Grote woor-
den werden bovengehaald om er een karikatuur
van te maken: ecomodernisten zouden een
bende pronucleaire lobbyisten zijn; zij zouden
de sense of urgency in het klimaatvraagstuk niet
erkennen, of erger, het bestaan van de klimaat-
opwarming afdoen als een akkefietje; ze zouden
een ongebreideld geloof hebben in een techno-
logische deus ex machina, en de mensen dus het
waanbeeld voorhouden dat het klimaatprobleem
wel vanzelf zal verdwijnen met wat eenvoudige
technologische ingrepen zonder grote maat-
schappelijke omwentelingen. En, ergst van al,
zouden ze de ‘ontkoppeling’ van mens en natuur
voorstaan: een rationele wereld zonder gevoe-
lens, kunst, passie en genot - een ware dystopie.

Maar klopt deze karikatuur? Het ecomoder-
nisme beoogt de realisatie van wat zij het ‘goede
antropoceen’ noemen, een tijdperk gekenmerkt
door menselijke voorspoed op een ecologische
gezonde planeet. Concreet stellen zij drie priori-
teiten, waaraan dringend moet gewerkt worden:
verbetering van de levenskwaliteit van alle men-
sen op aarde, het voorkomen van een gevaarlijke
klimaatopwarming, en de bescherming van de
natuur.

Een uitgangspunt van het ecomodernisme is
inderdaad de ‘ontkoppeling’ van mens en natuur.
Rekening houdend met de nog steeds groeiende
wereldbevolking zien zij het niet meer mogelijk
dat een veerkrachtige natuur – cruciaal voor ons
overleven – in volledige harmonie kan bestaan
met de menselijke maatschappij. Ecomodernis-
ten stellen voor zich zoveel mogelijk terug te trek-
ken uit de natuur, om zo die natuur terug alle
kansen te geven om tot volle bloei te komen. Dit
streven ligt in de lijn met bijvoorbeeld het plei-
dooi van de prominente ecologist en Harvard
professor Edward O. Wilson om 50 procent van

het aardoppervlak voor te behouden aan ‘onver-
stoorde’ natuur. 

Die ‘ontkoppeling’ vertaalt zich in een inten-
sifiëring van de menselijke activiteiten, waarbij
steeds minder beslag wordt gelegd op de natuur-
lijke omgeving en de natuurlijke – zowel biologi-
sche als geologische – rijkdommen. Die intensi-
fiëring vindt plaats in zowel de energieopwekking
– vandaar de keuze voor kernenergie; het land-
gebruik – vandaar de keuze voor een intensieve
landbouw, steunend op de meest recente ecolo-
gische inzichten en technologische ontwikkelin-
gen in de landbouw (bijvoorbeeld ggo’s); alsook
de economie, met een focus op een volledige de-
carbonisering, en op recyclage en hergebruik
van materialen (circulaire economie). 

Deze intensifiëring betekent ook dat ecomo-

dernisten heil zien in doorgedreven technologi-
sche ontwikkelingen, niet vanuit een blind voor-
uitgangsgeloof, maar vertrekkend van de drijf-
veer de impact van de mens op de natuur zo veel
en snel mogelijk te minimaliseren, en dat we-
reldwijd. Maar ‘ontkoppeling’ betekent géén ver-
vreemding van de natuur. Ecomodernisten zoe-
ken meer dan ooit verbinding met de natuur,
maar trachten er zo min mogelijk afhankelijk van
te zijn. De groene en slimme steden van de 21ste
eeuw zullen een schoolvoorbeeld worden van
het ecomodernistisch ideaal. 

De tendens dat de mensheid zich uit de natuur
‘terugtrekt’ naar steden, is trouwens niet meer
te stuiten. Volgens de VN leeft tegen 2050 bijna
70 procent van de wereldbevolking in stedelijke
agglomeraties. Alleen is het zo dat de mens nu
nog steeds te veel beslag legt op de natuurlijke
omgeving. Daarin moet zo snel mogelijk veran-
dering komen. Want de biodiversiteitscrisis is
misschien nog wel urgenter dan de klimaatcri-
sis.

Ecomodernisme vertrekt vanuit een diep res-
pect voor onze planeet en hecht veel belang aan
de intrinsieke waarde van de natuur, maar eco-
modernisme gelooft ook in het vernuft van de
mens. En ja, ecomodernisten kijken vol ‘goesting’
uit naar de immense uitdagingen waarvoor de
mens staat, om dat ‘goede antropoceen’ nog deze
eeuw te realiseren.
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