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De Redactie

M a r l e e n D e V ry

Eerste keer
Zilverblad?
Je bent lid van Groen en ouder dan
55. Dan ontvang je dit blad en ook
digitale nieuwsbrieven van GroenPlus. Waarom? Op je 55ste heb je
veel ervaring opgebouwd. Kinderen
hebben het ouderlijk nest verlaten.
Je krijgt kleinkinderen. Je pensioen
komt stilaan dichterbij. Je bekijkt
opnieuw je maatschappelijke engagementen. Op die veranderende
situatie wil GroenPlus, de ouderenwerking van Groen inspelen.

We willen, vanuit die veranderende
positie, eigen standpunten innemen, bv. over armoede en ouderen.
We organiseren elke twee jaar een
congres, colloquia… Tijdens onze
fiets- en wandeltochten bezoeken
we doeners die bewijzen dat het anders kan. We moedigen hen aan met
een Groene Pluim. Het bezorgt ons
nieuwe energie om ons engagement
voor meer ecologische rechtvaardigheid voort te zetten.
Als je kan, moet je maar eens een
activiteit meemaken. Wedden dat je
dan verkocht bent? Bij GroenPlus is
het niet alleen interessant, het is ook
gezellig, dixit ondervoorzitter Jeremie Vaneeckhout.

Maar het kan dat je heel druk bezig
bent en dat onze werking (nog) niet
bij jou aantikt. Geen probleem. Misschien ontvang je ook liever geen
papieren Zilverblad (*) in je bus; of
onze digitale nieuwsbrief, bij gebrek
aan tijd bv. Geef dan een seintje aan
eindredacteur
walter.decoene@
gmail.com.
(*) Zilverblad kan je ook lezen op de
website www.groen-plus.be.
Hugo Van Dienderen
ondervoorzitter
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Het Wachthokje
De dag knauwt aan de nacht
Vermiljoenen slierten
spelen in kruinen van bomen
Wandelen op ijzeren bakens
van doodlopende sporen
Langstaartvogels kriskrassen
witte lijnen,
sturen brommende signalen
naar mensen
met verlangens
Het gulzige sprookje
vermaalt het wit
tot paarse wolkjes
die spoken met zwevende stroken
Een aanstormend monster
verstoort de zalige rust,
kiezelsteentjes trakteren mijn voeten
Straks komen kibbelende mussen
spelen met restanten
van een gestrande beschaving

‘Lokaal iets
kunnen realiseren,
stimuleert!’
‘Krijtlijnen uittekenen
en budgetten vastleggen,
is het hele eieren eten.’
“’t Is niks dan postjes pakken en
ruziën!” Dat hardnekkig cliché
over lokale politiek hoor je ook
bij Groene kiezers. Maar niet in
Beersel! Daar spat de gedrevenheid om iets voor de gemeente
te doen af van schepen Veerle
Leroy. En dat werkt aanstekelijk. “Iets kunnen realiseren,
stimuleert!” weet ze. “Maar je
moet ervoor knokken: projecten
binnenhalen, boze burgers overtuigen, mensen aanspreken.”
Het klimaat is Veerles ding.
Daar kan je veel mee doen. En
als Groene schepen scoor je
best eerst met groene thema’s.
Volgende keer mag het ietsje
meer zijn. Wie weet pakt ze in
oktober de sjerp!

(*) In de Kyoto- of klimaatmobiel zit een energiedeskundige klaar om gratis alle
vragen over energie besparen, isoleren en alternatieve
energie te beantwoorden.

Groot is de Groengroep in Beersel niet,
wel heel stabiel, met leeftijden tussen 17
en 75+. De jongeren sprak ze zelf aan. Die
waren vereerd: “Hoe, denkt ge aan mij?
Tof!” Zij mobiliseren nu vooral tegen het
N-VA discours van verdeeldheid. Groen
en sp.a bundelen in Beersel weer de
krachten in een progressief kartel en dat
werkt goed. In oktober komen ze mogelijk samen aan zet als kingmaker! Top!
Tot zolang is Veerle bevoegd voor milieu,
patrimonium, energie, afval, een ambitieus landinrichtingsproject en de NoordZuidwerking; een droompakket eigenlijk
voor een groene doener.

Probleempje: het budget. In transitie
moet je immers investeren: het wagenpark, energiezuinige eigen gebouwen,
een windmolen, groene wijken. Veerle
zocht en vond extra subsidies en partners, waardoor haar budget x4 en soms
x10 steeg. Zoveel vindingrijkheid en dito
resultaat maakte indruk op het schepencollege. Zo kwam er in het ‘Land van
Teirlinck’ –genoemd naar auteur Herman
Teirlinck wiens huis er nog staat– een
vrij meanderende beek, een mooie aanplant van kriekenbomen voor Kriekbier,
een speeltuin als overgang naar een vergroende wijk en een natuurleerpad. Fietsen wandelroutes zijn gepland. Ecopower
bouwde een windmolen. De Kyotomobiel
(*) hielp huizen renoveren. Zo kregen de
groene stapstenen in de gemeente een
heuse boost. Ze zijn nu duidelijk zichtbaar.

Tot groot genoegen van schepen Leroy
startte vanaf 2014 ook het BBC-verhaal.
Gemeenten moesten voortaan werken
met een meerjarenplan en dito budget,
de Beleids- en Beheercyclus of BBC. Die
vertrekt van een omgevingsanalyse en
mondt uit in een schema met prioritaire
en overige doelstellingen, en tenslotte in
actieplannen. Werken met doelstellingen
bleek voor sommige collega’s echt nieuw
te zijn. Geen probleem: Veerle zette er
haar schouders onder. “Hier moet je echt
een troef van maken”, meent ze. “BBC is
cruciaal! Als je die doelstellingen goed uitschrijft, heb je een kader voor latere discussie. Dat scheelt een pak bij elke latere
beslissing van het college. Het is echt een
cadeau!” Krijtlijnen uittekenen en budgetten vastleggen is het hele eieren eten.
Elke beginnende schepen zou dat meteen
onder de knie moeten krijgen!

Of ze ook inspraak van burgers organiseert? Op wijkniveau, inderdaad. Doel is
om samen tot een constructief voorstel
te komen. Burgers zijn dat echter niet
gewend. Vanaf dag 1 zijn ze argwanend
en ‘rouspeteren’ ze, sommigen gewoon
omdat ze tegen Groen zijn. Gelukkig zijn
er telkens ook positieve mensen die luisteren en meedenken. Maar het is even
durven springen. De eerste keer ging een
participatiebureau mee. En soms zijn
experts met dossierkennis ook nodig. In
ieder geval zijn het die positieve burgers
en je eigen mensen die je bij de les houden! Mooi toch!
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J or i s W i l l a e r t

w a lt e r d e c o e n e

‘The Lord is
an Onion’ *

GroenPlus
deelt
pluimen uit
bij Ecolo

Dit zijn niet mijn woorden
–ik zou niet durven– het is de
officiële Vaticaanse nieuwssite Vatican News die het bericht de wereld instuurde. De
hoofdredacteur van dienst
had bij zijn kip curry nochtans maar één glaasje wijn
gedronken. En niemand van
de feestvierders in de ajuinstad Oiljst heeft ooit met The
Lord een pint gedronken.

De mens schiep The Lord. Mensen creëren mensjes. Soms –onbewust en onverwachts– met minder aangename gevolgen. Vroeger werd een ‘probleemkindje’
weggemoffeld binnen de muren van de
ouderlijke woning. ‘Een handicap of een
beperking was een straf van God’ is het
domste wat ik in mijn rooms-katholieke
familiekring ooit gehoord heb. De ouders
waren beschaamd. Later werden die kinderen in een gespecialiseerde omgeving,
klooster genoemd, gedropt. De verzorgsters deden hun best en baden tot The
Lord. Ze geloofden Friedrich Nietzsche
niet: ‘Gott ist tod’. Lachen was taboe.
The Lord kan ook niet beletten dat sommige schepselen problemen creëren door
zich te gedragen als rijdende moordenaars en messentrekkende ‘idealisten’.

‘Taboe’

Als er mag
worden
gelachen met
The Lord,
waarom niet
met zijn
schepselen?

De VRT heeft het aangedurfd om een
programma, waarin Philippe Geubels de
draak steekt met mensen die in ‘ons’ ogen
problemen hebben, op zijn kijkers los te
laten. Deze vijf sterren stand-up comedian lokt altijd een massa kijkers. Taboe,
het programma ‘waarmee niet mag worden gelachen’ viel bij tv-kijkend Vlaanderen in de smaak. Ik heb familieleden, kennissen en treinreizigers naar hun mening
gevraagd. Iedereen was er vol van.

Gelukkig, ongelukkig?

Ik vind het een voorrecht om in mijn
onmiddellijke omgeving kinderen die
met een ‘probleem’ geboren zijn, te hebben gekend en nog ken. Bijna altijd vertonen die kinderen liefde in overschot voor
de mensen die voor hen zorgen. Voor de
families is dit een troost en een houvast.
Een halve eeuw geleden werden die kin-

deren zelden volwassen en verlieten deze
wereld omringd door hun verzorgers. Nu
worden zulke kinderen ook oud en worden weeskinderen. Gelukkig voor hen
heeft de maatschappij zich ook voor hen
min of meer aangepast.

In de Taboe-uitzending over blinden en
slechtzienden zijn mij een aantal wijze
woorden bijgebleven. Een man die blind
is geworden: ‘Als je blind wordt, verlies
je wat; als je blind geboren bent, zoek je
naar meer.’ Een geboorteblinde heeft de
oplossing: ‘Ik stel mij een olifant voor
zoals ik dat wil.’ Een blinde filosoof: ‘Blind
worden doet de deur dicht en maakt een
andere deur open.’ Ook humor is blinden niet vreemd. Iemand die jaren in
een Nederlands blindentehuis gewoond
heeft: ‘Toen ik terug naar België kwam,
had ik een dubbele handicap; ik was niet
alleen blind, maar ook nen Hollander’. De
kijker kreeg ook wijze raad. ‘Niet kunnen
zien is minder erg dan niet willen zien.’
De VRT en Geubels waren hier op hun
best. Een afsluiter zoals alleen Geubels
dat kan: ‘Ook al is uw maîtresse blind, uw
vrouw blijft even slecht gezind.’
Taboe was een programma naar mijn
hart waarbij de controversiële filosoof
Arthur Schopenhauer mij geholpen heeft:
‘Alle Beschränkung beglückt’. Toch zou dit
citaat bij confrontatie met zwaar gehandicapten voor een wrange nasmaak kunnen zorgen.

* De waarheid is een beetje gelogen. In
de Metro van 9 februari stond dit misleidende bericht: ‘Inti De Ceukelaire, een
ethische hacker uit Aalst, heeft een vals
nieuwsbericht in de officiële nieuwssite
Vatican News gesmokkeld. Daarin roept
Pope Francis God uit tot ‘onion’, of ‘ajuin’,
een inwoner van Aalst.

Di Rupo heeft er nog altijd
het wachten naar. Zijn poepchic nieuw treinstation ligt
er onafgewerkt bij. Blanke
trappen die naar nergens
leiden. Daar treffen 38
GroenPlussers met een missie
elkaar. Eerst wacht hen een
flinke klim naar jeugdherberg ‘La Trivalle’, onderaan
het belfort. Dan verkennen
ze het stadje, waar Doudou
de draak binnenkort weer
naar de markt afzakt, om er
door Sint-Joris bestreden te
worden. Het interieur van
het mooie stadhuis oogt
wat boers. Gebrek aan stijl
of middelen? ’s Avonds zakt
een Ecolo-delegatie, met
député Marcel Cheron, naar
de jeugdherberg af. Ze willen
het fijne weten van de politieke toestand in Antwerpen
en Vlaanderen. Mieke Vogels
probeert het hen uit te leggen.

De volgende dag is er regen voorspeld,
maar die blijft uit. De wandeling door
Le Marais d’Harchies, 550 ha ‘ingezakt’
voormalig mijngebied, nu moeras, verloopt dus droog. De grote plassen zijn
een uniek Ramsar-vogelgebied met
liefst 250 soorten! Ook de geothermische installaties van Saint-Ghislain
maken indruk. Intercommunale IDEA
pompt er heet grondwater op en verwarmt daar scholen mee, een ziekenhuis, zwembad, station en 350 sociale
woningen. Goed voor een CO²-reductie
van 3250 ton/jaar! De dag eindigt met
een delicieuze moussaka in de ‘LA du
Hautbois’, het cultuur- en bio-eethuis
van Ecoloman Luc Schoukens.
Dag drie start met twee sociale modelprojecten: ‘Le Moulin de la Hunelle’
in Chièvres (een beschuttende werkplaats en opleidingscentrum restaurant, koken en bio-tuinieren) en ‘Au
four et au moulin’ in Mons, een bakkerij
met producten uit de korte keten die
ex-gedetineerden tewerkstelt. Je ruikt
er het verse brood en gebak al voor je
binnenkomt. Ook ‘Le Moulin’ mag een
Groene Pluim in ontvangst nemen.

Van de ex-gedetineerden gaat het richting Château d’Havré’, of wat ervan
overblijft, een donkere burcht uit de
13de eeuw met dreigend uitstekende
schouwen. En met marteltuigen die niet
voor die van ons Gravensteen moeten
onderdoen!

’s Avonds verdwijnt de beklemming als
een Ecolo-diva een geslaagde tour de
chant opvoert. De klok wijst al 21 h en
toch wordt het gezelschap nog opsplitst
in vier gesprekstafels, rond thema’s als:
mobiliteit, migranten en vluchtelingen,
‘monsel’ (de lokale LET) en Nederlands
als tweede taal. Het wordt toch nog een
levendige discussie tussen Ecolo en
Groen.

En dan is het helaas al koffers pakken
en hup, met een vintage bus (genre
‘Terug naar Oosterdonk’!) op pad naar
het nabijgelegen Ghlin. Plezant, maar
niet direct een voertuig dat in een lage
emissiezone wordt toegelaten. In 1957
lanceerde de Franse Abbé Pierre hier
zijn eerste opvang voor daklozen in België. ‘Emmaüs’ bestaat nog steeds, maar
baat ook een kringloopwinkel met
gerecycleerde oude meubelen uit. Een
reportageploeg van Télé Mons Borinage
wacht de GroenPlus-delegatie op. Net
op tijd voor de uitreiking van de laatste
Groene Pluim. (Reportage te bekijken
op
https://www.telemb.be/ghlin-groen-plusdecouvre-mons-et-le-borinage_d_23300.html)

De terugkeer, bergaf naar het station,
verloopt heel wat makkelijker. Adieu
Doudou, adieu Di Rupo! Als je station
af is, komen we nog wel eens een kijkje
nemen.
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In Memoriam Marjet van Puymbroeck
1921 - 2018
In 1981 is Marjet Van Puymbroeck
60. Ze gaat met pensioen en…
wordt senator voor Agalev. Marjet
was toen al actief in de herlevingbeweging Anders Gaan Leven rond
Luc Versteylen. De beweging zocht
aandacht voor haar bekommernissen door politici op bestaande
lijsten te steunen. Omdat de resultaten ontoereikend bleven, diende
de beweging eigen lijsten in. Marjet werd voorzitter van de kleine
groene Agalev-Ecolofractie. Zij benadrukte
steeds dat Agalev meer dan een milieupartijtje was. In de senaat had ze het over
economie en financiën, en vooral armoede.
Om de arme mensen in onze rijke samenleving was ze zeer bekommerd. Tijdens de
debatten sprak ze op een positieve en verbindende manier. Bij haar afscheid kreeg ze
een staande ovatie. Senaatvoorzitter Ward
Leemans zei: ‘Je hebt alle taboes doorbroken en de geest van de senaat veranderd.’
Als ‘moeder van Agalev’ heeft Marjet Van
Puymbroeck vele inspirerende bezoeken
gebracht aan startende groepen. Dan had ze

het, welsprekend en overtuigend, over de
drie kernwaarden die de groene politiek
inspireren: stilte, soberheid en samenhorigheid.
Later bleef ze een inspiratie voor vele
beginnende politici. Ze volgde de ontwikkelingen van Groen op de voet. Op haar
95ste verjaardag bracht een delegatie van
Jong Groen en GroenPlus een bezoek aan
haar. De jongeren waren onder de indruk
van Marjets alertheid, wijsheid en mildheid.

Waar kwam haar motivatie vandaan?
In een publicatie van GroenPlus zegt
ze: ‘Christus had maar één gebod: ziet
andere mensen even graag als uzelf. Vanuit de sociale opvoeding die ik van thuis
meekreeg, heb ik altijd geprobeerd daar
naar te leven.”
Marjet, bedankt voor alles wat je voor
zoveel mensen, voor onze samenleving,
voor de toekomstige generaties hebt
betekend.
HUgo Van Dienderen

In Memoriam Frank Bombeke
1953 - 2018
11 april overleed
Frank Bombeke, na
een korte ziekteperiode. Hij was net geen
65 en juist op pensioen. Hij had nog
zoveel plannen. Volgend voorjaar zou hij
voor het eerst, samen
met zijn vrouw Caroline Verbruggen, op
reis gaan naar zijn geboorteland Argentinië.
Frank was wat we vandaag ‘een doener’
noemen. Hij geloofde in de kracht van
verandering, hij was een actief vredesmilitant en zong samen met Caroline in
het Gents Vredeskoor Karibu. Frank was
jaren politiek actief bij de VU en Spirit.
De voorbije jaren voelde hij zich thuis
bij Groen. Hij was voorzitter van Groen
Gent-centrum. Frank werkte nog mee

om van het GroenPluscongres over
‘arbeid’ een succes te maken. Jammer
genoeg kon hij er niet meer aan deel
te nemen. Na de gemeenteraadsverkiezingen wou Frank mee een Gentse
Groene seniorenwerking uitbouwen.

‘Verander de wereld, begin bij jezelf’
was Frank niet vreemd. Zelf leefde
hij sober, was vegetariër en had geen
eigen auto. Ging je met hem in de
natuur, dan verzamelde hij sluikvuil
in een meegebrachte vuilniszak. Hij
wou gewoon tonen dat het anders
kan.
Frank gaf al zijn energie om voor zijn
vrouw Caroline, zijn twee dochters en
(bijna) drie kleindochters een betere
wereld te bouwen. Frank, je kan op
ons rekenen, we zetten jouw strijd
verder.
M i e k e V og e l s

W a lt e r D e c o e n e

Congres
bezorgt
‘Iedereen
werkt’
handen en
voeten
‘Arbeid is het verrichten van
taken die nut hebben voor
de mensen die ze uitvoeren,
voor hun naaste omgeving,
maar ook voor de maatschappij als geheel.’ Zo
omschrijft arbeidssocioloog
Albert Mok (1930-2017)
het begrip werk en dat gaat
veel ruimer dan de louter
economische benadering die
gemeengoed is.
Met zijn keuze voor het
thema ‘Iedereen werkt’ stapt
GroenPlus duidelijk af van
de koppeling arbeid-arbeidsmarkt. Na maanden overleg
binnen de congresgroep
leverde dit uiteindelijk 18
resoluties of besluiten op. Die
boden de provinciale kernen
dan weer stof op tot discussie
en amendementen of tekstwijzigingen.
Voor wie het congres niet
kon bijwonen pikken we er
even de belangrijkste resoluties en amendementen uit.

GroenPlus Antwerpen verruimde ‘het
loskoppelen van arbeid en arbeidsmarkt’
als volgt:

‘Arbeid bevrijdt de mens. Door te werken
benut de mens zijn talenten; verwerkt
hij grondstoffen tot producten en voorziet hij in zijn eigen noden en die van zijn
naasten. Zo organiseert hij zijn leven en
dat van zijn omgeving en creëert hij bijkomend mooie dingen als muziek, dans,
theater…’
GP-Oost-Vlaanderen zag in ‘het loskoppelen van inkomen en loonarbeid’ een
kans om een voltijdse 30-urenweek zonder loonverlies te bepleiten, en zodoende
tot een grotere herverdeling van arbeid te
komen.’
GP-Vlaams Brabant zei over een investering in basisdienstverlening en sociale
economie o.a. het volgende: ‘… We herzien de zorgtaken en houden ook rekening met criteria als de menselijke waardigheid van de zieke of zorgbehoevende.
… We gaan samen met de betrokkenen en
hun familie op zoek naar nieuwe kwaliteitsnormen… betreffende omkadering
en inzet van het personeel.’
GP-West-Vlaanderen pleitte voor een
andere organisatie van overheidsdiensten en parastatalen, ontdaan van zinloze
procedures en overbodige tussenkaders.
‘Zo komen middelen vrij om de efficiëntie van de overheid te vergroten. De her-

structurering leidt tot waardevoller jobs
en verhoogt de jobtevredenheid.’

Bij de ondersteuning van de ‘transitie’
door lokale groepen verwees Mieke
Vogels naar de commons (hulpbronnen
die voor iedereen toegankelijk zijn) en de
opbouw van onderuit, zoals bepleit in het
Gentse Commons Transitie Plan.

Bij resolutie 13 (de vergroening van het
financieel sociaaleconomisch systeem)
lanceerde het actieve GP-Oost-Vlaanderen een oproep om aan dit interessante,
maar moeilijke thema een apart congres
te wijden.

Een bijkomende resolutie over een grondige studie van de peer-to-peer industrie
en de impact hiervan op de arbeidsmarkt,
botste op een niet vertrouwd zijn met
termen als ‘blockchain’ e.a. ‘dark webs’.
Twee andere resoluties over ‘schijnzelfstandigheid’, de ‘vermenging van werktijd en vrije tijd’ kregen weerklank in de
‘actualiteitsmotie’.
Was het parlementslid, Elisabeth Meuleman, die het congres vlot en correct
leidde, dan was er covoorzitter Jeremie
Vaneeckhout om de debatten af te ronden. Hij loofde de betrokkenheid van de
deelnemers en zag in ‘Iedereen werkt’
een voortzetting van het Schakelcongres.
‘Omtrent levenskwaliteit moet Groen het
debat blijven voeren en ermee naar buiten treden’, aldus onze covoorzitter.
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Congresflitsen
Het 2de GroenPluscongres
telde 17 resoluties. Uit OostVlaanderen kwamen de meeste
(15) amendementen. Vlaams
Brabant, Antwerpen en WestVlaanderen volgden respectievelijk met 8, 7 en 3.

De meeste amendementen
kregen een duidelijke meerderheid, maar soms moest er, na een
levendig debat, geteld worden.
Zo werd amendement 18 van
Oost-Vlaanderen (‘Alle takken
van de economie moeten in hun
werkvormen en einddoel sociaal
zijn. …’) met slechts 1 stem
verworpen!

Paul Pataer kwam veruit het
meeste tussen in de debatten.
Niet verwonderlijk: Paul is jurist,
was parlementslid en… oud
vakbondsman!
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Gehoord…
‘Werken… dat is van materie
iets maken wat anderen
plezier doet.’
‘GroenPlus komt op
tegen TINA… There Is
No Alternative!’
‘De zich wijzigende
arbeidsmarkt is belangrijker
dan de 30- of 35-urenweek.’
‘Een tijdlijn waarin
werknemers zich eerst
zelf mogen roosteren
werkt motiverend.’
(Amendement 9,
West-Vlaanderen)
‘Aan werklozen verplichte
gemeenschapsdienst
opleggen, vind ik een
vorm van niet beloonde
‘dwangarbeid’.
‘De welvaartsgarantie die
we voorstellen is een vorm
van basisinkomen.’

10
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‘Ik heb een
groot hart
voor Congo’

woord af hoe je het uitspreekt.

De toestand in Congo belet
Catherine al enige tijd om naar
daar te reizen, maar ze blijft wel
dagelijks telefonisch in contact
met haar zwarte man. Als hij een
professionele kans ziet komt hij
naar België.

Mieke Vogels,
nieuwe GroenPlus-voorzitter
Het GroenPluscongres
verkoos ook een nieuw
bestuur.
Twee voorzitter- en
ondervoorzittersduo’s
dienden zich aan.
Rony Van Oosterwyck
(Mol) stelde zichzelf en
een afwezige Nicole Van
Praet (Bornem) voor. Hij
deed dat op zijn eigen
geestige en snaakse
manier. Daarmee kreeg
dit duo zowat 1/3 van de
stemmen achter zich.

Ook Hugo Van Dienderen en Mieke Vogels
gingen samen voor het voorzitterschap. Veel
toelichting hoefde dit bekende duo niet te
geven.

Sinds het ontstaan van GroenPlus heeft
Hugo enorm aan de kar getrokken en tegelijk sturing en leiding gegeven. Iedereen is
hem daar dankbaar voor. Maar niemand
blijft eeuwig jong. Dus werd het tijd om de
lasten te verdelen. Een duo aan de leiding
leek daarvoor de beste formule. Nadat Hugo
Mieke had voorgesteld en omgekeerd, kreeg
dit duo een ruime meerderheid achter zich.
Mieke gaat zich bezighouden met de boodschap, Hugo met de communicatie.
Maar daarmee was de verkiezing niet afgelopen. Het congres moest ook nog 4 nieuwe
bestuursleden kiezen. 5 kandidaten: Hervé
Devos, Kris Fierens, Cecile Sillis, Lieve
Snauwaert en Nicole Van Praet stelden hun
kandidatuur. Eentje moest dus afvallen. Het
werd Cecile, die tot nu toe ondervoorzitter
was en bij haar voorstelling al aangaf dat ze
voor een ‘devaluatie’ ging. Cecile blijft ons
niettemin logistiek ondersteunen!
Uit de voorstellingsronde onthouden we
vooral de insteek van Hervé Devos. GroenPlus is al jaren een goed geoliede formatie,
die niet ‘oud’, maar ook niet ‘out’ is, maar
aan onze naambekendheid schort nog wat.
Hervé wil van GroenPlus een ‘merk’ maken
dat even bekend is als… Dovy Keukens. Zelf
heeft hij niet het postuur van Donald Muylle,
maar zijn drive komt heel dicht in de buurt!

Ze was 9,5 toen ze in 1960 uit
het vliegtuig stapte; in België,
haar 2de vaderland. Haar
vroegste jaren had ze doorgebracht in Congo, waar ze
geboren werd als dochter van
een gewestbeheerder. Het land
waar Joseph Kabila tot nader
order de plak zwaait blijft, ook
na al die jaren, haar eerste
vaderland.
Catherine Stepman, lid van onze
redactie, studeerde na haar middelbare school rechten in Gent. Nu
woont ze in Lochristi, samen met
haar kat Snoes, te midden de azalea’s en de begonias.

Aan de unief wou ze oorspronkelijk criminologie studeren, maar in
de jaren ’70 waren de tewerkstellingskansen voor vrouwelijke criminologen bijna onbestaand. Ook
voor vrouwelijke juristen was het
nog moeilijk, althans in de privé.
Dus koos ze ook voor rechten en
studeerde in beide richtingen af.
De beperking in toekomstmogelijkheden als criminologie maakte
van haar ook een feministe. Pittig detail: tijdens haar studietijd
in Gent schopte Catherine het tot
praeses van… de criminologen in
spe!

Eens aan de slag werkte ze heel
even voor de NMBS, daarna versaste ze voor de rest van haar
carrière naar de RVA. Eerst als
tweetalige in het werkloosheidsbureau van de stad, dan
in Oudenaarde en tenslotte
belandde ze in de Rupelgemeente
Boom. Catherine: ‘We waren er
jarenlang gelogeerd in een oud
café, pas kort voor mijn pensioen
konden we naar een nieuwbouw
verhuizen’. Hoe die overgang van
Brussel naar Boom voelde? ‘Voor
mij was het lokale dialect eerst
vrijwel onverstaanbaar. Maar
door het regelmatig contact met
werklozen verbeterde dat snel. In
1991, toen ik eraan kwam, was er
ook nog veel armoede.’

Tot haar pensioen (in 2014) bleef
Catherine in Boom. Daardoor
kent ze de Rupelstreek zeer goed.
Als hoofd van de RVA kwam ze
geregeld in contact met de plaatselijke politiek, de vakbond en
het zakenleven.
En toen was er het zwarte gat,
of toch niet? Misschien miste
ze haar collega’s wel wat, maar
Catherine was het alleen zijn al
langer gewoon. Na de dood van
haar eerste echtgenoot bleef ze
als 38-jarige achter met twee kinderen. Ook haar tweede partner

overleed. Het leven zat haar niet
altijd mee.

… en met veel interesses!

In haar vrije tijd is Catherine
altijd erg actief geweest. En praktisch… Zo volgde ze een cursus
lassen. Niet om er beelden mee
te maken, louter uit praktische
overwegingen.
Ze doet aan yoga, maar houdt
ook van buikdansen (oriëntaalse
dans), wat ze oppikte op de
Gentse Feesten. ‘Het houdt me
in beweging’, zegt ze zachtjes. In
avondles knoopte Catherine ook
opnieuw aan met Grieks. Maar
daar bleef het niet bij. Enkele
jaren geleden reisde ze naar
Congo. Toen ze voor een bezoek
aan haar geboorteland in Kinshasa uit het vliegtuig stapte, ontmoette ze er toevallig een zwarte
magistraat. Het klikte en sindsdien beleven beiden een boeiende, maar erg verre latrelatie.
Catherine had eerder al Lingala
gestudeerd, daar voegde ze Swahili aan toe om met haar man te
kunnen praten. Beide talen zijn,
net als alle andere Bantoetalen,
‘klassentalen’. Bij een klassentaal
is het belangrijk dat je de stam
van het woord kent, bij een toontaal hangt de betekenis van het

Haar man woont in een volkswijk
van Kinshasa. ‘Omdat hij er destijds zelf de kans toe kreeg, wil
hij ook de kinderen van nu een
kans bieden om te studeren. Hij
kocht een stuk grond in Mbudi,
een wijk met veel kinderen. Sinds
2015 bouwen we er aan een
lagere school, waarvan intussen
drie klaslokalen af zijn’, vertelt
Catherine nog. ‘We hebben geen
vzw achter ons, maar er is wel
een lokale NGO opgericht. We
hangen dus voor een deel af van
individuele giften. Maar het vordert. Met die eerste drie klassen
hopen we te starten in september. Als de financies het toelaten,
zouden we graag voor de 6 lagere
klassen gaan. Hopelijk lukt ons
dat.’
Hoe belandde Catherine bij
Groen? De Club van Rome zette
haar aan het denken. Al vanaf het
prille begin koos ze voor Agalev.
Toen Mieke Vogels minister werd
activeerde dat haar mening over
de man-vrouwrelaties. Catherine:
‘Jonge vrouwen begrijpen dit
nauwelijks. Ze weten niet wat er
is voorafgegaan aan de rechten
waarvan ze nu kunnen genieten.’

Hoe ziet ze de rol van Groen, nu
bijna alle partijen zich ecologisch
noemen, of tenminste doen alsof ?
Catherine: ‘Ik meen dat we rustig
moeten verder doen; de zachte
waarden verdedigen en een sociaal gerichte partij blijven.’
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Bert Weyts

w a lt e r d e c o e n e

Een chronische ziekte
verwerken
stopt nooit

Zo ziet
GroenLinks
Ouderenzorg
in de
toekomst
‘2de Kamerlid Corinne Ellemeet leidde
het symposium in goede banen.’

Als valide liep ik marathons en nam ik deel aan
de Dodentocht van Bornem.
Nu ben ik aan een rolstoel
gebonden. Het enige dat ik
nog zelf kan is nadenken en
praten.
Hoezeer ik ook geleerd heb
om hulp te vragen, het blijft
moeilijk om op anderen een
beroep te moeten doen. Door
mijn afhankelijkheid realiseer ik me hoeveel ik van
anderen heb gekregen toen
ik nog valide was. Gelukkig
is mijn schat van een vrouw
bereid me bij te staan in mijn
dagelijkse kwetsbaarheid. Ik
voel me zelfs geen invalide,
wat ik te danken heb aan
haar attente nabijheid.

Toen ik nog valide was dacht ik dat het
zou volstaan om mijn ziekte een plaats
te geven. Eens dat gebeurd, zou ik mijn
leven weer voorspelbaar kunnen invullen. Dat blijkt steeds minder waar te zijn.
Het wordt moeilijker om anderen uit
te leggen hoe moeizaam alles gaat. Dat
komt omdat mijn woorden versleten zijn.
Tien jaar geleden gebruikte ik al dezelfde
woorden. De reactie laat zich raden: dat
weten we al lang.
Sommige mensen denken mij te steunen door te stellen dat ik niet achteruit
ga. Dat helpt me niet vooruit. Achteruitgaan is een taboe. In onze maatschappij
moet alles vooruit! Het gevaar is dat je
geïsoleerd en ontmoedigd raakt. Groot is
de kans dat je jezelf boven je kracht gaat
tillen en niet tijdig hulp of hulpmiddelen
inschakelt. Ook is de ene dag de andere
niet. Vooraf weet je niet altijd hoe ver je
mogelijkheden reiken.

Ik lijd aan polyneuropathie, een aantasting van mijn evenwicht. Al jaren gebruik
ik een rollator. Laatst kwam ik iets te
vroeg aan bij de bank en wilde even zitten. Groot was mijn ontgoocheling toen ik
vaststelde dat ik me niet meer zelfstandig
kon omdraaien. Eerst dacht ik dat ik wat
onhandig bezig was, tot ik iemand moest
roepen om mij aan vast te houden. Nu
hielp zelfs de rollator niet meer.
Om invaliditeit te aanvaarden is gekaderde informatie van een huisarts of
specialist van groot belang. Met ‘gekaderd’ bedoel ik, dat ook informatie die
nog onduidelijk of onzeker is benoemd

wordt. Ik wil ook dat stilgestaan wordt
bij wat die informatie voor mij betekent,
zodat ik ook bijkomende vragen kan stellen. Ik verwacht dus een empathische
benadering van de arts en niet enkel een
wetenschappelijke uitleg.

Toen ik mij jaren terug tot een neuroloog
wendde, zei hij dat ik wellicht kanker had.
Zonder enige verdere uitleg. De informatie van die specialist was duidelijk niet
gekaderd! Ze was bovendien fout.
Het aanvaarden van je invaliditeit hangt
ook af van de reacties uit je nabije omgeving, van de hulpverleners en van de
hulpmiddelen die je kan gebruiken.

Je mag niet het slachtoffer worden van
je aandoening. De ziekte mag je niet in
haar macht krijgen. Daar speelt de huisarts een belangrijke rol in. Hij of zij kent je
gevoeligheden, je bekommernissen en je
passies. Als je iets overkomt dat je totaal
niet kent, heb je iemand nodig bij wie je
terecht kunt met je vragen. Ook al lijken
die misschien op het eerste zicht banaal.
Ondertussen besef en aanvaard ik dat
alles tijdelijk is. Ik geniet meer van alles
wat ik nog kan en ben milder geworden
voor mezelf en voor anderen. Dat neemt
niet weg dat het pijn doet als vrienden
van mij gaan joggen. Een prettig gevoel
is het dan weer dat ik, in tegenstelling
tot vroeger, veel minder angstig ben en
mijn energie bijna volledig kan steken
in positieve dingen. Ik ben meer mens
geworden door de confrontatie met mijn
beperkingen.

Je moet het ze nageven:
onze vrienden van GroenLinks weten best hoe je
een symposium vlotjes
afwerkt. Met 11 sprekers,
een parlementslid en een
minister ‘op doorreis’
toch landen binnen twee
uur. Il faut le faire!
Corinne Ellemeet, lid
van de Tweede Kamer,
ging een tijdlang de boer
op, om van ouderen te
vernemen wat ze verwachten van de zorg. Het
leverde haar een ‘initiatiefnota’ op die ze tijdens
het symposium overhandigde aan CDA-minister
voor sociale zaken Hugo
de Jonge.

Met zo’n initiatiefnota kan een Tweede
Kamerlid een beleidskwestie aan de orde
stellen en daarover voorstellen doen.
Meestal reageert de regering hierop. De
nota wordt vervolgens besproken door
de Tweede Kamer, ons Federaal Parlement. Recente initiatiefnota’s gingen o.a.
over fietsbeleid, immigratie, plattelandswoningen, alimentatie en natuurbehoud.
En daar voegt zich nu de nota ‘Lachend
tachtig’ aan toe. Voor een toekomstbestendige ouderenzorg.

Ook in Nederland is langer thuis wonen
het devies geworden. De nodige hulp en
ondersteuning op het gebied van wonen,
zorg en welzijn is nog niet voldoende op
orde.
Het afbreken van de ouderenzorg zoals
die tot voor kort bestond, is sneller
gegaan dan de opbouw van nieuwe vormen van zorg. Dat is zorgelijk en dreigt
de komende jaren nog zorgelijker te worden, zo stelt Ellemeet vast.

Een panel van drie: zorgverzekeraar,
wethouder sociale zaken en ziekenfonds,
komt dit bevestigen. De samenwerking
tussen zorgverstrekking en het sociale
domein kan beter. Gemeenten kunnen
meer dan doorverwijzen. Af en toe is
daar een rebelse ambtenaar voor nodig
die zijn/haar nek uitsteekt.
Tussen panel 1 en 2 vraagt iemand van
accountants- en adviesorganisatie KPMG
zich af, of de zorgbehoefte altijd wel zo
groot is. Ook onaangepaste zorgverstrekking kan het systeem doen dichtslibben.
Merkwaardig dat je iemand van een multinational dan plots hoort pleiten voor
een herwaardering van de postbode!

Een panel van vier buigt zich over de stelling ‘medische zorg, te weinig ingesteld
op zowel ouderenzorg, als samenwerking
van zorgverleners’.

Verenso, een organisatie die zorg onder
de loep neemt, vindt dat beter naar ouderen dient geluisterd. Onder andere of ze al
dan niet willen opgenomen worden. Een
huisarts sluit daarbij aan en vraagt meer
aandacht voor de begeleiding van patiënten die het ziekenhuis verlaten. Geriater
Hanna Willems van NVKG pleit voor een
zorgplan dat de kwaliteit van het leven
verhoogt.
Dat is ook de teneur van Ellemeets initiatiefnota. Niet zozeer ziekte en ongemak
verhelpen, maar het beleid afstemmen op het voorkomen ervan.

Wat neemt ze zelf van het symposium
mee? Ouderenzorg moet worden georganiseerd van onderop en het beleid moet
zijn bereidheid tonen te luisteren naar de
behoeften. De zorg zelf kan best wijkgericht worden georganiseerd en gericht op
gezondheidswinst. Beter voorkomen dan
genezen.

In de marge dient vermeld dat de ziektezorgverzekering in Nederland een privéaangelegenheid is. In tegenstelling tot de
mutualiteiten bij ons (die gegroeid zijn uit
de solidariteit van werknemers) berust
de Nederlandse zorgverzekering bij commerciële bedrijven. Deze beoordelen de
zorg en de kosten die ermee gemoeid zijn
uiteraard vanuit een meer commerciële
benadering. Ook dit heeft invloed op het
Nederlandse ouderenbeleid.
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Gezonde en betaalbare voeding
is heel belangrijk!
2 juli 2017 reikte GroenPlus een pluim
uit aan ‘De Landgenoten’. Die organisatie
maakt zich verdienstelijk met de aankoop
en de terbeschikkingstelling van landbouwgrond aan jonge bioboeren.

Sindsdien vergadert Groen(Plus) regelmatig met de werkgroep Lokale Voedselstrategie Mechelen (LVM). We bekijken samen
wat er al leeft in en rond Mechelen i.v.m.
gezonde voeding, korte keten, biologische
en stadslandbouw. We proberen ook produ-

centen, consumenten, natuurbeheerders
en beleidsmakers bijeen te brengen. We
vragen hen wat ‘lokale voedselstrategie’
voor hen betekent en hoe we die strategie concreter kunnen maken.
Wil je meewerken en/of meer te
weten komen over LVM? Contacteer
Louis De Bruyn,
ljdebruyn@gmail.com –
0485/78.17.27, of Anjes Dierens, anjes.dierens@telenet.be –
0477/72.70.52.

Campagnefolder voor rijper
aanstormend talent
Ons eerste GroenPlus congres in
2016 ging over een ‘Leeftijdsvriendelijke Gemeente’.
We vroegen onze
partij mee te zorgen voor een betere
politieke vertegenwoordiging van
60-plussers. Terwijl 1 op 3 inwoners
van dit land ouder is dan 60, daalt de
gemiddelde leeftijd van de verkozenen. Dit is niet goed voor onze democratie!

Het groeiend aantal 60-plussers komt
bovendien te veel in beeld als probleemgroep: onbetaalbare pensioenen, toenemende zorgkosten… Op de
Dag van de Vrijwilliger wordt het vrijwilligerswerk van diezelfde 60-plusser de hemel in geprezen, maar in de
politieke besluitvorming wordt het
belang van vrijwilligers niet erkend.
In de diversiteitnota’s van de partij
werd op vraag van GroenPlus, naast
gender-sexuele geaardheid en her-

komst, ook de leeftijd erkend als criterium bij de samenstelling van de
kieslijsten. GroenPlus pleit niet voor
quota’s, wel voor een permanente
evaluatie van de aanwezigheid van
ouderen op onze lijsten.

Vandaag krijgen de lijsten voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 14
oktober ‘een gezicht’. Er wordt wel
degelijk rekening gehouden met
onze eisen. Her en der zien we rijper aanstormend talent op zichtbare
plaatsen. In sommige gemeenten
opteert men voor een blokje ‘rijpere
groenen’, een aantal 60-plussers die
samen campagne voeren. Rond lokale
thema’s die ouderen aanbelangen
(wonen, mobiliteit, zorg). Daarvoor
formuleerde Groenplus concrete
voorstellen tijdens het congres ‘Leeftijdsvriendelijke Gemeente’.

Om al deze 60-plus kandidaten bij
hun campagne te ondersteunen, ontwikkelde GroenPlus een folder met
Groenvoorstellen voor de rijpere kiezer.

De tijd dat Groen vooral scoorde bij
jongeren ligt achter ons. De stichters
van de groene beweging en partij zijn
nu zelf 60-plus. Oudere kiezers zijn al
lang niet meer behoudsgezind. Ze zijn
zich meer en meer bewust dat de tijd
ons inhaalt en dat ze nu Groen moeten stemmen om de toekomst van
hun kinderen en kleinkinderen veilig
te stellen.
Wil je de GroenPlusfolder gebruiken voor je campagne, zend dan
een mailtje aan onze campagneleider
lucdebuyst@yahoo.com.

Niet te missen…
Zaterdag 17 november: Viering 15 jaar GroenPlus.
Vrijdag 21 december: GroenPlus Kerstreceptie in Bilzen.

Groene (p)lussen fietstocht Kempen
van donderdag 9 tot/met maandag 13 augustus 2018

In ‘Corsendonck De Linde’, Kasteelstraat 67, 2470 Retie ontmoeten we
mekaar.
Van daaruit vertrekken we voor boeiende Groene fietslussen in de wijde
omgeving.
Een kleine greep uit ons programma:

Donderdag 09/08 : we fietsen
naar het Prinsenpark voor een
boswandeling.
‘s Avonds
zorgen Luc en Jef voor een
verrassingsact.
Vrijdag 10/08 fietsen
we naar Turnhout en
bezoeken er ‘’t Huize-

ken’, een kleinschalig dagbestedingsproject. ’s Avonds bestuderen we het
project ‘Warmtevoorziening in de
Kempen’.

Zaterdag 11/08 gaan we richting Dessel waar we middagmalen. Die dag reiken we 5 Groene Pluimen uit!
Zondag 12/08 trekken we naar ‘De
Hoge Rielen’ in Kasterlee. Dit oud
legerkamp is uitgegroeid tot een 230 ha
groot natuurgebied met heide, vennen
en dennenbossen. ’s Avonds zin in een
stiltewandeling?

Maandag 13/08: terug op de fiets voor
de laatste 24 km van 4 dagen ongedwongen fietsplezier.

Praktisch als je deelneemt...
• Inschrijven doe je bij Jef Schauwaers via
emma_jef@hotmail.com, 0477/79 51 95
Deelname: € 350, all in, behalve dranken
middagmaal en stops.

• Je inschrijving is definitief na voorschot € 150
op rekening BE45 5230 8030 7789 van GroenPlus Provincie Antwerpen.

• Kamers voorzien van lakens en handdoeken. Fietsen (gewone of met trapondersteuning) te huur, wel
vooraf melden!

We verwachten je op het Zomerweekeind!
Net als vorig jaar houden we er een open bestuur, waarop je kan kennismaken
met de resultaten van ons congres ‘Iedereen werkt’. En verder genieten van het
gevarieerd programma dat Groen momenteel ineenbokst.

Vrij te houden data: 24 – 26 augustus, in de Floreal van Nieuwpoort.

Kom bij
GroenPlus

GroenPlus telt ruim 2.000 leden
en daar zijn we blij mee. Maar
er is altijd plek voor nieuwe,
enthousiaste 55+. Ben je ook geen
stilzitter en spreekt een gezond
en veilig leefmilieu tot je verbeelding? Of kom je graag onder
de mensen? Dan vind je zeker je
gading bij GroenPlus. Word lid
van Groen –het 1ste jaar gratis!en als 55+ ben je automatisch lid
van GroenPlus.
Zend een mailtje aan
zilverblad@groen.be, of geef een
telefoontje aan Walter Decoene,
0487/68.29.45.

Verantwoording

Tenzij uitdrukkelijk vermeld, berust de
verantwoordelijkheid voor artikels en
standpunten die in het Zilverblad verschijnen bij de steller ervan. Wanneer
het een mening betreft die afwijkt van
het partijstandpunt zullen beiden worden vermeld.

Colofon
Zilverblad is een uitgave van GroenPlus
voor 55+ leden van Groen. Het blad
verschijnt in maart, juni, september en
december en wordt bij drukkerscollectief
De Wrikker cvba gedrukt op cyclusPrint
papier van 100% gerecycleerde vezels.
www.dewrikker.be.

Verantwoordelijk uitgever: Hugo Van
Dienderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82,
1070 Brussel.
Eindredactie: Walter Decoene.
Werkten mee aan dit nummer: Hugo Van
Dienderen – Joris Willaert – Marleen De Vry
– Mieke Vogels – Bert Weyts – Louis De Bruyn
– Jef Schauwaers – Frans Rogen.
Redactieraad: Catherine Stepman, Elle Van
Loy, Frans Coenen, Frans Roggen, Hugo Van
Dienderen, Joris Willaert, Marleen De Vry,
Rita Van de Voorde, Walter Decoene.
Foto’s: Geertje De Waegeneer – Walter
Decoene – Erik Stockman – Jacques Van Gastel.

Op het internet?
Natuurlijk. Elk nummer verschijnt op de www.
groen-plus.be, de website van GroenPlus. En je
vindt er ook nog heel wat andere interessante
informatie.
Uitschrijven voor de papieren versie kan, met
een brief(kaart) aan: Redactie Zilverblad, p/a
Henri De Braekeleerlaan 47a, 2630 Aartselaar,
of een e-mail aan walter.decoene@gmail.com

Iedereen werkt,
scheef bekeken

F R ANS R O G G EN

Arbeid levert nut op voor diegene die de arbeid verricht, of voor anderen. Klinkt no
gal marxistisch. Ja, zelfs bij GroenPlus zijn er marxisten. Dat zijn christenen die met
de heilige Paulus zeggen ‘dat wie niet werkt niet zal eten’. Dat soort honger zegt mij
niets. Ik sluit mij aan bij Paul Lafargue, Marx zijn schoonzoon, en ik beroep mij op het
Recht op Luiheid, dat gewoon moet opgenomen worden in de constitutie. Kwestie van
ook Prins Laurent een beetje uit de wind te zetten, die door zijn schrik om overbodig te
lijken de ene ‘gaffe’ na de andere begaat. Ga zitten, smoor een sigaar en droom van
de Kongo, excrementie! Laat ze maar zeveren. Gij moet gij niet werken gij, niemand
moet dat.
Waarom was ik naar een GroenPlus
congres afgezakt, dat kreunde onder
de loodzware titel ‘Iedereen werkt’?
Mijn moeder, die heel haar leven
kromgelegen heeft, die zich eelt op
haar handen en ziel heeft gewroet, ver
telde mij: ‘Wij St. waren toch zo graag
lui, maar we kregen nooit de kans.’ De
erfzonde! Zweet des aanschijns! Straf
van een wraakzuchtige god.
En dan moet je nog leven in een tijd waar je opgetrokken wenkbrauwen oogst als je
zegt ‘dat je werken toch maar niks vindt’. Dat heb ik voor het eerst opgemerkt eind
1979, toen ik aan een zelfstandige, jonge klasgenoot mijn toekomstplannen ontvouw
de. Doppen, schrijven, schilderen en in mijn hof ‘prullen’… Hij bliksemde me net niet
dood. Niet minder dan een profiteur was ik.
Ik had er wel bijna 20 maanden als gewetensbezwaarde opzitten! Hoeveel bedroeg de
soldij te dien tijde? Sjans dat ik getrouwd was en kon profiteren. Mijn vriend Kamiel is
toen zo vermagerd dat het er nooit meer helemaal terug is bijgekomen.
Bon ik wil geen Homo Faber zijn. Ik ben een Homo Ludens. Maar goed, Mieke wilde met
haar speech niet zeggen dat elke gepensioneerde een krantenronde aan zijn been had, of
grachten moest gaan graven à € 1 per dag, plus dop of pensioen. Werken moest niet zo
nodig voor een baas, die onze gepresteerde uren (met winst) doorrekent aan zijn klanten.
Nee, werken wilde ook zeggen ‘cultiver son jardin’, een schone tekening maken, al dan
niet met de kleinkinderen. Werk zat er ook in de pot tomatensoep met ballekens. Ik was
gewoon zo geconditioneerd door onze bnp- en consumptiebezeten trollenmaatschappij,
dat ik alleen werk dat kan verkocht worden als écht werk beschouwde.
Meer en meer willen de Trollen ons reduceren tot wat we opbrengen. Ik heb in mijn
leven geluk gehad. Ik heb nooit trollenwerk moeten doen. Ik stond in het onderwijs!
(Het leger was misschien leuker geweest, want in het leger mag je liggen. Mijn broer
lag in Keulen!) Ik mocht voor mijn job een hele dag vertellen. En nu mag ik in Zilver
blad schrijven. Voor mijn kleinkinderen maak ik tomatensoep met ballen en plant ik
aardbeien in de tuin… Er was ook minder leuk werk, dat ook moest gedaan worden
en dat ik liever aan mijn vrouw overliet, wat niet altijd pakte. Ja echt: ik heb kunnen
genieten van mijn werk. Maar hou het stil, wat als dat geweten wordt, pakken de Vier
Weverkens misschien mijn pensioen af. Ge ziet van hier dat ge voor dat soort werk
punten krijgt. Een rijbewijs met punten, daar is ‘m tegen, maar een pensioen met
punten dat vindt ‘m het manneke.

