
DINSDAG 22 JUNI, 19.30 UUR

HET LICHT IN DE DUISTERNIS
Een online gespreksavond over energie(transitie), 
vandaag en morgen

WELKOM
Gert De Nutte (Humanistisch Verbond) 
en Hans Claus (‘De Verklaring van 30 
november’)

INTRO
Tinne Van der Straeten, 
federaal minister van Energie

PANEL
Johan Albrecht, Maarten Boudry, 
Hans Claus, Gilbert Eggermont

MODERATOR
Geert Degrande, Re-story

VERSLAGGEVER
Lynn Formesyn



Het is een boutade geworden.  Corona is maar een kleine 

voorbode voor wat ons te wachten staat als het klimaat 

blijft opwarmen.  We staan voor cruciale jaren. Als er nu 

geen politieke actie wordt ondernomen om de CO2-uitstoot 

aan banden te leggen, rest ons enkel de onderlinge strijd 

voor de schaarse leefbare plekjes op onze aarde.

In de zoektocht naar mogelijkheden om fossiele 

brandstoffen met spoed te bannen maar tegelijk voldoende 

elektriciteit tegen een redelijke prijs te blijven garanderen, 

komt zelfs de eerder geplande kernuitstap in het vizier.  

Wat te denken van (evenzeer gecontesteerde) nieuwe 

gascentrales in een poging om de twee agenda’s te kunnen 

blijven volgen?

Is het wenselijk en mogelijk om in deze race tegen de 

klok ook andere, nog dieperliggende oorzaken mee aan te 

pakken?  Moet op termijn ook het gebruik van energie tout 

court niet omlaag ? Kunnen we dat wel als energie een goed 

blijft dat op de private markt wordt verhandeld, sterker nog, 

als privaat winstoogmerk in het algemeen de belangrijkste 

motor blijft van ons economisch handelen? 

De uitdagingen zijn enorm en gaan ons allen aan: de 

consument, de industrie, de financiële markten en de  

regionale, nationale, Europese en mondiale overheden; de 

mens maar ook alle andere soorten waarmee we één grote 

biotoop vormen.

Johan Albrecht is senior fellow 

bij het Itinera Institute en doceert 

milieu-economische vakken aan 

de universiteit Gent. Hij is auteur 

van vijf boeken en meer dan veertig 

publicaties in internationale 

tijdschriften en verzamelwerken. Hij 

treedt op als adviseur in de domeinen 

energie en technologiebeleid 

van verschillende Belgische en 

internationale organisaties.

Maarten Boudry is 

wetenschapsfilosoof, auteur en 

houder van de Leerstoel Etienne 

Vermeersch aan de UGent. Zijn meest 

recente boeken zijn Waarom de wereld 

niet naar de knoppen gaat (2019) en 

Alles wat in dit boek staat is waar (en 

andere denkfouten) (2019, samen met 

Jeroen Hopster). Hij schrijft regelmatig 

voor diverse media.

Hans Claus is criminoloog en 

directeur van de gevangenis van 

Oudenaarde. Hij is pleitbezorger van 

kleinschalige en maatschappelijk 

verankerde detentiehuizen en mede-

initiatiefnemer van ‘De Verklaring 

van 30 november’, een activerende 

visietekst op maatschappelijke 

transitie.

Gilbert Eggermont is prof. em. 

stralingsbescherming aan de Vrije 

Universiteit Brussel. Hij heeft een 

indrukwekkend curriculum in de 

nucleaire sector. Hij was onder meer 

voorzitter van de wetenschappelijke 

beroepsvereniging voor stralings-

bescherming en verrichtte 

onderzoek aan de Vrije Universiteit 

Brussel, de Universiteit Gent en het 

Studiecentrum voor Kernenergie in 

Mol (nu SCK•CEN). Hij was lid van 

de Nationale en Vlaamse Raad voor 

Wetenschapsbeleid. 

Hij is ook al 25 jaar expert in de Hoge 

Gezondheidsraad.  

Vandaag is hij ook actief als 

ambassadeur voor de Grootouders 

voor het klimaat.

Tinne Van der Straeten is federaal 

minister van Energie (Groen). Ze 

maakte in 2019 na bijna tien jaar 

haar comeback in de nationale 

politiek. Voordien was ze ook 

schepen van Mobiliteit en Openbare 

werken in Koekelberg. Als jurist 

is ze gespecialiseerd in energie- 

en klimaatdossiers en heeft ze 

een succesvol advocatenkantoor 

Blixt uitgebouwd, dat werkt voor 

haast alle grote spelers in de 

elektriciteitssector en industrie. Als 

minister ijvert zij voor een ambitieus 

energie- en klimaatbeleid, dat inzet 

op duurzaamheid, jobs en betaalbare 

facturen voor de consument.

DE SPREKERS



INSCHRIJVINGEN EN INFO
Deelname is gratis. U kunt inschrijven via deze link. 
(Inschrijven kan tot uiterlijk dinsdag 22 juni, 17.00 uur)

Vanaf maandag 21 juni ontvangt u een e-mail met de 
link voor de Zoom-sessie.

Meer info: secretariaat@humanistischverbond.be,  
T 03 233 70 32 (tijdens kantooruren)

Het licht in de dusternis is de tweede aflevering 
van een reeks gesprekken over (de noodzaak van) 
maatschappelijke transitie, georganiseerd door 
het Humanistisch Verbond in samenwerking met  
‘De Verklaring van 30 november’  
(www.novemberverklaring.eu) en met Re-story 
(www.re-story.be).

Een initiatief van het Humanistisch Verbond (www.humanistischverbond.be), De Verklaring 

van 30 november (www.novemberverklaring.eu) en Re-story (www.re-story.be).
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