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Het ‘Tijdperk van de Mens’ 

Over Leven in het Antropoceen 

 

Welkom in het antropoceen, het nieuwe geologische tijdperk. 

Wanneer wetenschappers binnen duizenden jaren fossielen of ijslagen 

bestuderen, zullen ze daar de sporen aantreffen van hoe mensen vandaag het 

klimaat veranderen, de zeespiegels doen stijgen en de oceanen verzuren. 

Ongerepte natuur bestaat niet langer: het hele ecosysteem is diepgaand gewijzigd 

door menselijke activiteit. 

Het idee dat we recent een nieuw geologisch tijdperk binnentraden, vond in 

een mum van tijd massaal gehoor. Maar wat betekent dit begrip precies? En 

wanneer begon het antropoceen dan wel? Of de start van het antropoceen bij de 

uitvinding van het vuur, het begin van de industriële revolutie, of de eerste 

atoombom gesitueerd wordt, heeft vergaande politieke consequenties.  Sommigen 

stellen dan ook dat we beter zouden spreken over het ‘capitaloceen’: het is niet de 

mens op zich die verantwoordelijk is, maar de kapitalistische accumulatiemachine 

die in haar onstilbare winst- en expansiehonger verwoestend te werk gaat. 

Ecomodernisten, die blind geloven in de wonderen van de technologie, 

springen ondertussen op de kar: als er toch geen ongerepte natuur meer is, moeten 

we om een beetje meer ingrijpen niet verlegen zitten. Bovendien, zo stellen zij, 

kunnen we met verdere technologische ontwikkeling, zoals genetische manipulatie 

en kernenergie, het antropoceen optimaal leren beheren. 

Zoveel is duidelijk: het idee dat we het tijdperk van de mens zijn binnengegaan, 

is een mes dat aan twee kanten snijdt: aan de ene kant helpt het ons bewust te 

maken van de immense ecologische catastrofe die ‘de mens’ aan het veroorzaken 

is, aan de andere kant kan het lijken alsof er toch geen weg terug meer is. 

In deze zomerweek zoomen we in op recente discussies in de politieke ecologie 

rond het antropoceen.  We stellen ons de vraag wat dit betekent voor ecologische 

politiek vandaag en welk alternatief we naar voren kunnen schuiven. 

Anneleen Kenis 
& Matthias Lievens 

AardeWerk vzw is een groep mensen, die zich laat inspireren door het 

ideeëngoed van de radicale ecologie, en die vanuit deze inspiratie aan 

zelfverandering en maatschappelijke verandering wil werken. 



Locatie 
We brengen deze week door in “La Bavière” in Chassepierre. Chassepierre ligt aan 

een mooie meander van de Semois, in het zuidelijke puntje van de Ardennen. “La 

Bavière” is een comfortabel huis met ruim voldoende slaapkamers. 

Maaltijden 
De heerlijke gezonde voeding tijdens de zomerweken is bijna legendarisch. Ook 

deze keer zorgen Tine en Katrien voor fantastische vegetarische maaltijden. 

Kinderopvang 
Kinderen horen bij de zomerweek. We voorzien een enthousiast en creatief 

programma voor kinderen van verschillende leeftijdsgroepen. 

Formule 
Tijdens de voormiddagen zijn er lezingen, gevolgd door een uitgebreide 

gedachtewisseling. De namiddagen zijn vrij. De avonden krijgen een ervarings-

gerichte en creatieve invulling. 

Begeleiding 
De zomerweek wordt begeleid door Anneleen Kenis en Matthias Lievens. Anneleen 

Kenis is doctor in de politieke ecologie. Ze werkt als post-doctoraal onderzoekster 

van het FWO-Vlaanderen aan het departement Aard- en Omgevingswetenschappen 

van de KU Leuven. Matthias Lievens is docent aan het Hoger Instituut voor 

Wijsbegeerte van de KU Leuven en is lid van de onderzoeksgroep Research in 

Political Philosophy Leuven (RIPPLE). 

 

Samen schreven ze in 2012 het boek "De mythe van de groene economie". Hun 

boek lokte heel wat discussie uit en Matthias en Anneleen werden meteen 

gegeerde sprekers. Ook binnen de opleiding van AardeWerk werkten ze mee aan de 

inhoudelijke invulling van thema’s als klimaat en commons. In 2016 verscheen een 

update van hun boek, met onder andere een eerste balans van de klimaattop in 

Parijs. 

Informatie 
Heb je vragen? Bel naar 0485/965644 of stuur een mail naar info@aardewerk.be. 

Neem ook zeker een kijkje op de website van AardeWerk vzw: www.aardewerk.be. 

Wanneer? 

Aanvang: woensdag 10 augustus om 12u. 
Einde: dinsdag 16 augustus om 15u. 

Waar? 
“La Bavière” in Chassepierre in de Ardennen. 

Kinderen? 
Vermeld bij de inschrijving het aantal kinderen, hun naam en hun leeftijd. 

Deelnameprijs? 
 450 € voor volwassenen, 

 300 € voor studenten, 

 175 € voor kinderen van 12 tot 18 jaar, 

 125 € voor kinderen van 2 tot 12 jaar, 

 50 € voor kinderen onder de 2 jaar, 

 600 € werkgeversprijs. 
Hierin zijn begrepen de cursus, het logement en de maaltijden. 
 

AardeWerk huldigt het standpunt dat de prijs geen belemmering mag zijn voor 
deelname. Indien dat toch het geval zou zijn, geef dan een seintje, zodat we samen 
naar een oplossing kunnen zoeken. 

Inschrijving? 
Dit kan telefonisch op 0485/965644 of per mail naar info@aardewerk.be. Vermeld 
duidelijk je naam, adres en telefoonnummer, en namen en leeftijden van de 
kinderen. Na inschrijving ontvang je enkele weken voor de zomerweek nog een 
brief met alle praktische informatie. 
 

De inschrijving is pas definitief na storting van de deelnameprijs op rekening BE95 
5230 8031 4358 (BIC: TRIOBEBB) van AardeWerk vzw met vermelding van 
‘zomerweek 2016’. 
 

Het coördinatieteam van de zomerweek 2016 heet iedereen van harte welkom! 

 

OMGEVING EN PROGRAMMA PRAKTISCH 

Luc Geeraert 
Koen Vandenberghe 
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