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De Redactie

m a r l e e n d e vr y

Een
woordje
vooraf
We leven volop naar ons 2de
congres. ‘Iedereen werkt’, het
klinkt tegelijk als een vaststelling en een aansporing. Ook hier
lopen we als Groenen weer eens
voorop.

Op 28 april steekt GroenPlus de
koppen bij mekaar om de partij
een schot voor de boeg te geven.
Iedereen naar Gent, die dag!

Tegelijk ook een warme oproep
om deel te nemen aan de verkiezing van een nieuw GroenPlusbestuur, in de marge van ons
congres. Verder enkele markante boekbesprekingen. En een
hele trits aankondigingen, want
onze zomerse fietstochten komen eraan. Een pittig werkjaar
lonkt.
de Redactie.
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Welkom op het
GroenPluscongres

‘Iedereen werkt’

Spijttapijt

zaterdag 28 april 2018

Donk’re wolken
spelen vlokken
landschap wit
kindervoeten
hollende bollen
&
witte matjes
ballen hollen
:-)
rode neuswortel
witte neusman
:-)
wielen worden
sleeën malen
wit tot nat
en wegen glad
spoed heeft
haast
handen te kort

Thagaste/Gent
Als je je kleinkinderen
opvangt, je partner of
buur verzorgt, je inzet
voor een wandelclub of
voor een seniorenraad;
voor de afdeling van
een politieke partij een
cursus volgt... ben je dan
niet aan het werk?
Verricht je dan geen nuttige dingen voor jezelf, je
omgeving, de samenleving als geheel? Net
als die ‘hard werkende
Vlaming’? Waardeert de
huidige maatschappij
die vormen van arbeid
voldoende?
Kom mee voorstellen
uitwerken om een ruimer
begrip van werk ingang
te doen vinden!
Praktische informatie
over en artikels die aansluiten bij het congres op
pagina 7 en 8.
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R i t a V a n d e V oord e

E l l e V a n Lo y

Mijn
persoonlijk
klimaatplan

Over
gratis
geluk en
ruilhandel…

Het lijkt erop dat iedereen
een klimaatplan nodig vindt,
maar wie begint ermee en
hoe? Zowel de overheid, de
industrie, de landbouw als de
burgers kunnen er wat aan
doen. We weten dat de uitstoot van CO² moet verminderen en er wordt verwacht
dat we energie besparen.
CO² komt vooral van fossiele
brandstoffen en cementproductie: 32,6 miljard ton
per jaar. Dieren en mensen
veroorzaken 15,8 miljard ton
en het afbranden van bossen
3,3 miljard; terwijl flora,
dus bomen en planten, 10,6
miljard ton CO² en de zeeën
9,5 miljard ton opnemen.

Met die kennis kunnen we zelf iets doen.
Fossiele brandstoffen zaten eeuwenlang diep in de grond. Ze naar boven
halen vroeg/vraagt veel energie, transport en verwerking. Redenen genoeg
om er zuinig mee om te springen en
alternatieven te bedenken. Een bedenking om minder van fossiele brandstoffen afhankelijk te zijn als het op vervoer aankomt: is elke verplaatsing wel
nodig? Of nog: wat is de ‘beste’ manier
om me te verplaatsen? Of ook nog: Kan
ik met mijn verplaatsing meer dingen
tegelijk doen? Of kan ik me misschien
samen met iemand anders verplaatsen?

Fossiele brandstoffen worden nog veel
gebruikt om huizen te verwarmen. Is
je huis geïsoleerd? Liefst met herbruikbare, natuurlijke materialen die voor
een aangenaam klimaat zorgen. Zelf
ben ik heel tevreden over mijn dakisolatie met papiervlokken. In veel huizen, maar ook scholen, ziekenhuizen en
woon- en zorgcentra, staat de verwarming te hoog. Hoe komt dat? Kleden
mensen zich niet goed als het koud is?
Kleden in laagjes is de best mogelijke
persoonlijke isolatie. Komen mensen
te weinig buiten en zijn ze alleen hoge
temperaturen gewoon? Helpt het om
alle dagen minstens een half uur buiten
te zijn en natuurlijke weerstand op te
bouwen? Is veel te voet gaan en fietsen
daarom al warm aanbevolen? Al vragen
die je jezelf kan stellen.
In een klimaatplan gaat er ook aandacht naar energiebesparing. Veel
GroenPlussers herinneren zich de tijd
dat we weinig elektrische toestellen
gebruikten. We douchten of baadden
niet alle dagen. Anno 2018 hebben we
voor bijna elke activiteit een elektrisch

toestel ter beschikking. In de keuken,
de badkamer, maar ook bij het klussen,
het schoonmaken, de vrije tijd… Elektro slorpt ontzettend veel energie en
grondstof op. Er wordt ons aangeraden
energiezuinige toestellen te gebruiken,
maar hebben we al die toestellen ook
nodig? Moeten we een koelkast en een
diepvriezer permanent vol voorraad
hebben? Het zal je maar overkomen dat
er zich een grote elektriciteitspanne
voordoet. Waar sta je dan met deuren en rolluiken die alleen met elektriciteit werken? Of een toilet zonder
natuurlijke verlichting en verluchting?
Hernieuwbare energie wordt in elk
klimaatplan opgenomen. Maar kijk uit
bij welke elektriciteitsleverancier je
aansluit, want de termen ‘duurzaam’
en ‘milieuvriendelijk’ zijn goedkoop.
Ecopower scoort bv. goed. Ze hebben
een mix van energie, zowel zonneals windenergie, zowel biomassa als
waterkracht. Bij VREG en Greenpeace
kan je nagaan hoe betrouwbaar ‘groen’
je elektriciteitsleverancier is.

Tot slot: je persoonlijk energieplan
opstellen is niet gemakkelijk, maar
er bestaat een bruikbaar hulpmiddel.
Je ecologische voetafdruk. Nadenken
waar je consumptiemiddelen vandaan komen, hoe ze geproduceerd
werden en welke transportstromen
erbij te pas kwamen. Je weet ook dat
je ’goed moet omgaan met zeeën en
met flora’. Om maar twee voorbeelden te noemen: (veel) plastic gebruiken is (on)rechtstreeks slecht voor het
milieu, een inheemse boom of een oude
haag laten staan komt het ten goede.
Eigenlijk kan je heel wat doen met een
persoonlijk klimaatplan.

Het is doorgaans een feit.
Eens je op pensioen bent,
heb je wél meer vrije tijd,
maar minder financiële middelen. Van een
contradictio in terminis
gesproken! Al deden we
bij Anke Van Eeckeren
uit Mol waardevolle
inspiratie op. Zo kan je
met weinig, zelfs geen
financiële middelen, toch
gelukbrengende activiteiten doen. In haar debuutboek ‘Gratis geluk om te
geven en te ontvangen’
reikt psycholoog en lachcoach Anke Van Eeckeren
30 thema’s aan die geluk
brengen. En dat gratis en
voor niks!

Na enkele jaren praktijk begreep Anke
dat ze er niet enkel was om etiketten te
plakken en uit te maken met welke aandoening of beperking iemand heeft af te
rekenen. Anke: ‘Ik wil me niet focussen
op negatieve, maar op positieve punten’.
Of geluk dan voor iedereen is weggelegd?
‘Ik denk het wel. Maar je moet het niet
gaan zoeken in het ijle en het dromerige.
Ik geloof in de kracht van de gedachte. In
het geluk dat je kan vinden in gewone,
alledaagse dingen. Je vindt zoveel geluksmomenten door open in het leven te
staan; bewust, met al je zintuigen, in het
hier en nu.’

Een maand leven zonder geld

De inspiratie voor haar debuutboek vond
Van Eeckeren toen ze, als experiment,
een maand zonder geld leefde. ‘Na mijn
scheiding had ik minder inkomen. Toen
merkte ik hoeveel zaken gratis zijn. Ik
zag op Facebook mensen die helemaal
zonder geld leven en vond dat zo’n fascinerend idee dat ik het zelf wou ervaren.
Ik heb dan, bij wijze van experiment, een
maandlang geen geld uitgegeven. Het

Naar een economie van het genoeg

was echt een avontuur. Ik ben moeder
van twee kinderen en had me zelf voorgenomen hen alles te geven wat ze anders
ook krijgen. Door middel van ruilhandel
kwam ik die maand door. Zo werd ik een
overtuigde LETSer.

Wat is en wie kan LETSen?

LETS staat voor ‘Local Exchange and Trading System’. Goederen en diensten worden uitgewisseld, zonder dat er euro’s
over de toonbank gaan. Bij LETS wordt
er ‘Leuk EigenTijds Samengewerkt’.
In principe is iedereen welkom in een
LETSgroep, zo lang er maar niet wordt
ingegaan tegen de rechten van de mens.
Bruggepensioneerden en werkzoekenden mogen LETSen, mits ze bij de lokale
WVA een toestemming vragen voor vrijwilligerswerk.
Meer info bij anke.van.eeckeren@hotmail.com, op www.bloggen.be/ankeve of
op www.letsvlaanderen.be.

‘Gratis geluk om te geven en te ontvangen’
kost € 6 en is te verkrijgen bij de auteur.
anke.van.eeckeren@hotmail.com

Officieel heet het ‘dat een goed leven bestaat uit een superdrukke job en grenzeloze consumptie’. De realiteit is anders. Zowel de planeet als steeds meer mensen krijgen te maken met een burn-out. Er is dus nood
aan een verhaal dat toont dat een rijk leven juist vertrekt vanuit het erkennen van grenzen. Dat vraagt om
een andere visie op onze economie, die mens en planeet versterkt in plaats van ze uit te putten.
Op zaterdag 26 mei, 14 h, organiseert ‘Terra Reserva’ hierover, i.s.m. GroenPlus, 			
een denknamiddag, in De Nieuwe Vrede, Vredestraat 16, Berchem.
Jan Mertens (Federale Raad Duurzame Ontwikkeling) brengt het globale verhaal,
Jiska Verhulst (transitiemanager Circulaire Economie) de praktijk.

Liesbet Veulemans (Op wieltjes), Lief Vogels (Collectief goed) en Bram Van Hove (Stadsakker) brengen
voorbeelden aan uit de praktijk. Deelname gratis.
Bevestig je komst aan hugo.van.dienderen@telenet.be, 0495/52.37.69.
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Luc de smet

h u go v a n d i e n d e r e n

Duobaan
in de geest
van ’68

Alles wat je
moet weten
over het
GroenPluscongres
‘Iedereen
Werkt’

Leerlingen met
Magda bij een
fotozoektocht in
een park.

Magda Wouters (65) en
Jeannine Weyers (73) geven
samen taalles aan nieuwkomers, aan mensen zonder
papieren, aan absolute
beginners. Bij ‘Harmattan’
zit hun klas met 20 mannen
en vrouwen tjokvol. ‘Harmattan’ is een initiatief van ‘De
Loodsen’, een Antwerpse
christelijk geïnspireerde organisatie die zich inzet voor
kwetsbare groepen.

De leuke stafrijmen en de ritmiek van de
taalriedels zorgen meer dan eens voor
grappige situaties. Op het ritme van de
‘verjaardagskalender’ bouwen ze een
feestje, telkens iemand verjaart. Feestdagen als Sinterklaas en Kerstmis zijn een
goede reden om een liedje aan te leren.
En het lukt. Bij een recente vaardigheidstoets waren de resultaten fantastisch.
De cursisten bouwen dialoogjes op en
beantwoorden eenvoudige vragen. De
mannen dagen elkaar al fijntjes uit in het
Nederlands. ‘Ah, jij hebt een schatje. Oh, jij
komt alleen naar het feest en je hebt een
schatje?’ Waarop de ander: ‘Ja, dat mag
toch!’

Leergierige cursisten
De gewezen leraressen kennen mekaar al veertig jaar en
spelen vlot op elkaar in. De
inspiratie voor die vrijwillige inzet is hun zorgzaamheid voor mens en wereld.
‘De jeugd van ’68’ is weer aan
de slag. Bij een kennis, die les
geeft aan Marokkaanse vrouwen, vonden we een taalcursus waarmee we van start
gingen. We beginnen telkens
van nul met het alfabet en
vormen dan woordjes met
hooguit tien letters’, zegt Jeannine. ‘Het is net zoals bij mijn
kleinzoon in het eerste leerjaar.’
Die cursus wisselen ze af met
het ‘Riedel en Ritme’-boek.

De groep is heel verscheiden naar leeftijd en herkomst. Ze komen uit Kazachstan, Servië, Ethiopië, Burundi, Senegal,
Cuba, de Filippijnen, Marokko, Oekraïne,
Ivoorkust… ‘Maar dat lukt heel goed. De
meesten zijn erg ijverig. Ze willen de taal
kennen,’ zegt Jeannine. Twee cursisten
zijn -ook in hun eigen taal- analfabeet.
‘De ene is wat ouder en spreekt nu al een
mondje Nederlands, maar schrijven lukt
niet. Toch komt hij naar de les, ook al is
het ver’, weet Magda.

Jeannine en Magda ervaren een grote
leergierigheid bij hun cursisten. ‘In de les
kondigden we een dessertbuffet aan in
Sint-Lutgardis. Tien cursisten kwamen
erop af in de school’, zegt Magda enthousiast. ‘Anderen doken op tijdens een kledingverkoop in Sint-Lodewijk.’ Er volgde
ook een bezoek aan het Rubenshuis. ‘Een

contact met onze kunst en cultuur, omdat
we het hen gunnen hier iets op te bouwen’, vult Jeannine aan.

Boos op Europa dat geen spreidingsplan kan opleggen

Hoe raakten Jeannine en Magda zo gemotiveerd? Magda: ‘We waren verontwaardigd over de situatie van de vluchtelingen
in Europa. Dat er zo weinig mensen hun
nek uitsteken om een oplossing te zoeken. Onmacht ook, als je met zo’n groot
probleem geconfronteerd wordt. Wat
kan ik als individu voor deze mensen?’
schetst Magda. Jeannine springt bij: ‘Wat
er gebeurt is helemaal geen ‘ver van ons
bed’ show. Het is allemaal heel dichtbij. Ik
ben boos op de Europese Unie die geen
serieus spreidingsplan kan uitwerken.
Het sociaal aspect van de EU betekent
niks, als dat niet kan. Ik vond Merkel heel
moedig met haar ‘Wir schaffen das’. Maar
wat er in Griekenland gebeurt, getuigt
alleen van onmacht. En dan is wat wij
hier doen… (zucht) Soms wordt er over
vluchtelingen gesproken alsof het geen
mensen zijn. Als ik daar tegenin ga, voel
ik me tot een kleine minderheid behoren
die tegen de bierkaai vecht.’

Magda: ‘Je hoeft niet met iedereen overeen te komen, maar ieder heeft recht op
respect. Er is maar één wereld en die is
van iedereen. Dat vind ik sterk terug bij
de filosofe Hannah Arendt die opkwam
voor kritisch denken en politiek engagement. Naast je persoonlijke leven is het
belangrijk om samen voor de wereld te
zorgen. Die zorg voor de wereld vinden
we essentieel.’

Waarover?
Wie zijn kleinkinderen opvangt, zijn
partner of buur verzorgt, zich inzet voor
een wandelclub of voor een seniorenraad, voor de afdeling van een politieke
partij een cursus volgt... werkt hij/zij
ook niet? Verricht hij/zij geen nuttige
dingen voor zichzelf, voor zijn omgeving, voor de samenleving als geheel?
Net zoals de ‘hard werkende Vlaming’?
Waardeert de huidige maatschappij die
vormen van arbeid wel voldoende?

GroenPlus wil voorstellen uitwerken
om een ruimer begrip van werk te doen
ingang vinden. We organiseren er een
congres over.

vrienden een monastiek project op.
Deze contemplatieve tijd was, naast het
gebed en de handenarbeid, hoofdzakelijk gewijd aan de studie. Hierbij was
het gesprek de belangrijkste communicatievorm. Slechts 4 jaar kon Augustinus van deze tijd genieten. In 392 werd
hij min of meer gedwongen het bisschopsambt in Hippo (nu Annaba) op
zich te nemen.
Het Trefpunt Thagaste in Gent is een
prachtige locatie. Het telt meerdere
vergaderzalen, elk met een eigen naam:
Augustinus (uiteraard!), Nicolaas,
Monica, Madauro, Hippo en Carthago.
Je kan ze googlen op www.thagaste.be.

Wanneer?

Hoe inschrijven?

Zaterdag 28 april, van 09.30 h tot 17 h.

Bij Hugo Van Dienderen,
0495/52.37.69 of via https://goo.
gl/forms/PThuaENAp46H5yPr2 0495/52.37.69

Congresvoorzitter is Vlaams volksvertegenwoordiger Elisabeth Meuleman.

Waar?

Thagaste Augustijnerklooster (foto),
Academiestraat 1, 9000 Gent. Bereikbaar vanuit station Gent-Sint-Pieters,
met tramlijn 2.
Van waar komt de naam Thagaste?

Thagaste (het huidige Soukh-Ahras, in
Algerije) is de plaats waar Augustinus
in 354 na Christus geboren werd. Na
zijn studies en verblijf in Italië keerde
hij in 388 vanuit Milaan terug naar Thagaste. In zijn ouderlijk huis zette hij met

Op https://goo.gl/XXuStp vind je:

• een presentatie van het congres, de
resolutieteksten en een korte toelichting
• de congrestekst met de resoluties en
een uitgebreider toelichting
• bijlagen die de congrestekst in perspectief plaatsen

Iedere 55+ van Groen (alleen of samen)
kan voor 5 april amendementen indienen bij Mieke Vogels - vogels.mieke@
telenet.be
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m i e k e vog e l s

GroenPlus
kiest nieuw
nationaal
bestuur
Foto: Daniël Dewaele

Bij het
congres
‘Iedereen
werkt’

De mens werkt. Hij maakt
van grondstoffen producten, voorziet in zijn eigen
noden, organiseert zijn leven
en gebruikt zijn talenten:
hij maakt muziek, danst,
acteert, kookt, sport…

Iedereen werkt en creëert voortdu- Iedereen moet dus aan de slag op
rend mooie, lekkere, slimme din- de arbeidsmarkt.
gen.
Zo worden bij het maken van soep,
groenten en kruiden gebruikt om een
lekker gerecht te maken, soms door de
kok in het restaurant, soms door vrijwilligers in het buurthuis, soms gewoon
thuis. Maar alleen de soep gemaakt door
de kok in het restaurant wordt in onze
samenleving als ‘echt’ werk gezien.

Hoe kan dit ?

‘Alleen de soep
van de kok
in het restaurant
telt!’

Onze economie wil almaar groeien en
lijdt aan een arbeidsmarktverslaving.
Steeds nieuwe domeinen van het dagelijks leven worden ingepalmd. Koken,
opvoeding, zorg, vrije tijd… zijn vandaag te koop op de markt.

De mens heeft niet genoeg aan zijn
talenten, maar heeft geld nodig om zijn
behoeftes in te vullen. Hij verkoopt zijn
arbeid in ruil voor een inkomen, de
poort naar ‘welvaart, welzijn en aanzien’.

Mensen die niet (meer) actief zijn op
de arbeidsmarkt tellen steeds minder
mee!
Senioren ervaren dagelijks hoe mantelzorg en vrijwilligerswerk ondergewaardeerd worden.

Nochtans, als alle vrijwilligers staken,
ligt de hele samenleving stil. Zoveel is
duidelijk. Kinderen worden niet opgehaald op school, ouderen en zieken missen hun verzorging, een bemoedigend
gesprek; geen jeugdbeweging meer,
vaarwel amateursvoetbal; natuurreservaten worden niet langer onderhouden,
buurtfeesten schieten erover…

Wij willen het anders!

Samen met jou gaan we op zoek naar
voorstellen om onze samenleving af
te helpen van die arbeidsmarktverslaving en om bruggen te bouwen tussen
arbeid op de arbeidsmarkt en arbeid
van vrijwilligers en mantelzorgers.

We gaan er een filmpje bij maken!

Om iets duidelijk te maken zei men vroeger: ‘Moet ik er een tekeningetje bij maken?” Vandaag wordt dat
tekeningetje vervangen door een filmpje. Ook GroenPlus wil op die kar springen. We gaan de uitdaging aan
om ingewikkelde of saai overkomende onderwerpen op een leuke en begrijpelijke manier over te brengen, In
filmpjes van pakweg een halve minuut. Hapklaar voor de vele mensen die via de sociale media ideeën sprokkelen om hun stemgedrag te bepalen.
Film je zelf, of heb je zin om hieraan mee te werken?
Geef dan een seintje aan Hervé Devos via herve.devos@telenet.be

Het huidig
bestuur aan
de slag in
het Federaal
Parlement

Om de vier jaar worden
alle leden van GroenPlus
samengeroepen in een
congres. GroenPlussers zijn alle leden van
Groen boven 55 jaar. Dit
jaar maken we van die
gelegenheid gebruik om
ook een nieuw nationaal
bestuur te verkiezen.

Zaterdag 28 april verkiezen we een
voorzitter en ondervoorzitter en 4
bestuurs-leden. Kandidaat voorzitter
en ondervoorzitter presenteren zich
als duo. Ze moeten van verschillend
geslacht zijn.

Kandidaatstelling

Elk GroenPluslid kan zich kandidaat
stellen. Ook de huidige bestuursleden kunnen zich opnieuw verkiesbaar stellen. Als GroenPluslid kan je
ook kandidaten nomineren voor het
nationaal bestuur. Zo kan je leden een
duwtje in de rug geven om zich kandidaat te stellen, wat niet betekent dat
ze automatisch kandidaat zijn. Dat
wordt hen gevraagd na de nominatieprocedure. Je kan iemand telefonisch
of via email nomineren bij Bert Weyts
(03/449.65.45 – beabert25@skynet.be,
of door het invullen van een formulier dat je vindt op https://goo.gl/
forms/6egVRKuV6TywzSDu1.

Nomineren kan tot 1 april 2018.

In het nationaal bestuur hebben de
provincies en de grote steden ook vertegenwoordigers. Die worden verkozen
na de gemeenteraadsverkiezingen van
14 oktober. Daarnaast coöpteert het
bestuur 4 bijkomende leden. De vergaderingen van het GroenPlusbestuur zijn
open voor alle geïnteresseerden.

Vragen of interesse?

Contacteer Bert Weyts (zie hoger)
of hugo.vandienderen@groen.be,
0495/52.37.69.

Remi Cansse, 		
10 jaar bestuurslid
10 jaar geleden waren er
nog geen verkiezingen. Op
een colloquium
kreeg Remi de
vraag ‘of hij
wou meedoen
in het nationaal
bestuur’. Hij zei
ja en was vertrokken.

Remi was een
late politieke
roeping. Maar natuur en milieu
waren al lang zijn ding. Jarenlang
actief geweest in de Omer Wattez
stichting voor hij naar Brugge verhuisde.

Remi: ‘Ik vond goed mijn draai.
Na een tijdje vertegenwoordigde
ik GroenPlus in de Politieke Raad.
Het stimuleerde me ook om me
plaatselijk in te zetten, als secretaris, voor de bedeling van krantjes,
of als lid van het pollcomité. In die
10 jaar heb ik Groen en GroenPlus
zien groeien.
Dankzij
enkele
nieuwkomers
gebruiken we WIKI en komt ook
NationBuilder eraan voor de
nieuwe website. Actief lid zijn van
GroenPlus, het verrijkt gewoon
jezelf!’
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Economie is
… zorg,
natuurlijk!

Groene Pluim voor
eco-fietskerk

Foto: Leon Nolis

m a r l e e n d e vr y

Is het een toeval dat recent
vooral dames ferm uithalen
naar ons economisch bestel en
wat het aanricht in de wereld?
Kate Raworth trekt volle zalen
voor haar donuteconomie. Die
roept een halt toe aan de exploitatie van mensen en ecosystemen.
Menselijk én ecologisch welzijn
moet het doel zijn van onze economie, niet maximale winst voor
een handvol superrijken.
Professor ethiek en theologe
Ina Praetorius zit op dezelfde
golflengte en zoekt naar de
oogkleppen die onze economie
in hun greep hebben.

‘Een zorggerichte
economie respecteert
de draagkracht
van het ecosysteem’

‘De economie is volslagen blind’, zegt
zij, ‘voor de ‘private’, onbetaalde zorg
waarmee vrouwen hun gezinnen en
gemeenschappen en dus ook de economie zelf recht houden. Dat gaat van
affectieve zorg, over huishoudelijk
werk, mantelzorg, kinderen baren en,
jawel, letterlijk shitwork.’ Vrouwen produceren vaak ook zelf het voedsel voor
hun gezin.

De VN becijferde ooit dat vrouwen twee
derde van alle werk verrichten, terwijl
maar één derde een job heeft, vaak nog
in ondergewaardeerde ‘vrouwelijke’
sectoren. Ze krijgen maar 10% van alle
loon en bezitten nog niet 1% van alle
rijkdom ter wereld. Als dat geen genderkloof van jewelste is!

Het gaat om een heel oud zeer. De
Griekse ‘polis’ onderscheidde al vrije
en afhankelijke wezens, ‘mensen’ en
‘natuur’. De ‘mens’ was een bemiddelde
man die vrouwen, kinderen, slaven en
dieren, ‘natuur’ dus, bezat. In de privésfeer, de ‘oikos’, voldeden die aan al
zijn behoeften, de ‘oikonomia’. Rijkdom
vergaren heette ‘chrematiek’ en was
ondergeschikt aan de oikonomia. De
vrije markt van de 18de eeuw maakte
van geldbejag echter een doel op zich
en ‘levensonderhoud’ werd ‘informele’
economie. Daar hadden vrouwen hun
plaats, elders niet. Olympe de Gouges,
die in volle Franse Revolutie opkwam
voor de rechten van de vrouw, belandde
voor die ‘faux pas’ op het schavot! Ook
de drie grote religies stopten de vrouw
in de rol van geprivatiseerde huishoudster die de mannelijke almacht te accep-

teren had. Vraag is hoe je zowel vrouwen
als ‘onbeschaafde’ gekoloniseerde volken uit hun status van ‘natuur’ haalt en
hun economische betekenis erkent. Met
simpele ‘gelijke kansen’ lukt dat niet.
Die helpen sommigen wel ‘hogerop’,
maar veranderen het systeem zelf niet.
En precies dat is nodig.

Waar Adam Smith de economie
beperkte tot een markt van vraag en
aanbod met bedrijven als spelers, moeten we terug naar de core business van
weleer, stelt Praetorius. Als niet geldgewin maar de menselijke noden centraal
staan, inclusief de leefkwaliteit van
toekomstige generaties, ontstaat een
compleet nieuwe zienswijze die herbekijkt welke activiteiten we als samenleving nodig hebben en welke niet. Dat
is de ‘zorgrevolutie’ die zijzelf en ook
Gabriele Winker beogen. Een zorggerichte economie respecteert de draagkracht van het ecosysteem en exploiteert niet. Het streven naar “bruto
nationaal geluk” is nu al verankerd
in de grondwet van Bhutan. De keuze
voor een zorgeconomie is dus politiek.
Zo ook de vraag of geld de enige verloning moet zijn in die nieuwe economie.
Wellicht moeten we in het nieuwe systeem naar een algemeen basisinkomen.
In ieder geval moeten we inzetten op
diverse vormen van gedeeld gebruik
van de commons, ons ‘gemeenschappelijk bezit’. En laat dat nu net de expertise
zijn van Elinor Ostrom, de allereerste
vrouw met een Nobelprijs Economie!
Meer hierover via Google: ‘Ina Praetorius’, en/of ‘care-centered economy’.

Op de Antwerpse Linkeroever stond ooit een typisch Vlaamse kerk
in bruinrode baksteen. Ze droeg de welluidende naam Sint-Annaten-Drieën. In de jaren 70 werd ze vervangen door een nieuwe kerk
in –voor die tijd- modernistische stijl én aangepast aan de omgeving.
Het gebouw volgt bovendien de ronding van de straat en is dus een
cirkelvormige kerk. De toren staat er rechthoekig bovenop, de klokken bengelen er goed zichtbaar in. De lichtblauwe gevel valt op. Hij
wordt opgeluisterd met kleurrijke raampartijen. Ook het interieur
beantwoordt aan de cirkelvorm. Het altaar staat er middenin.
Maar waarom die Groene Pluim voor
Sint-Anna-ten-Drieën?

Onder impuls van pastoor Herman
Augustyns en van Erik Balbaert, voorzitter van de kerkfabriek, werden op
het dak van de kerk zonnepanelen
geplaatst. Naast het grasveld rond de
kerk staan fietsenrekken en uitnodigende picknicktafels. Uiteraard werd
een afvalbak niet vergeten. Aan een
speciaal waterfonteintje kunnen de
dorstigen zich laven… Elektrische fietsen kunnen hun batterij bijladen aan
de nodige stopcontacten. Ook moderne
toiletten zijn voorzien én… ze worden
gespoeld met regenwater. Er worden
geregeld fietstochten georganiseerd
langs een ‘Scheldekerkenroute’.

Als dat geen pluim verdient!

Reken daarbij nog dat qua activiteiten
heel wat aandacht wordt besteed aan
buurtwerking en cultuurbeleving, als
concerten, knutsel- en schilderactiviteiten, dan mag duidelijk zijn dat die
Groene Pluim helemaal verantwoord is.
Ik vroeg pastoor Herman wie er op de
idee kwam om al die ecologische initiatieven te nemen. Hij bleef bescheiden de vraag ontwijken, maar vertelde
vervolgens dat de kerkelijke overheid
in Vlaanderen dat eco-idee aan al haar
kerken had aangereikt. Maak ze dan
maar tegelijk fietsvriendelijk, had voorzitter Balbaert gesuggereerd.

Praktisch

Ilse Van Dienderen, voorzitter van Groen
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AANGEDREVEN DOOR
DISTRICT ANTWERPEN

district Antwerpen, komt de pluim
wereldkundig maken en Vlaamse volksvertegenwoordiger Imade Annouri mag
ze uitreiken.

Kom zondag 25 maart naar de Linkeroever. Vanuit Antwerpen-Centraal geraak
je er in enkele minuten met tramlijnen
9 en 15.

Van 14.30 h tot 17 h kan je er mee luisteren naar het boeiende verhaal van,
en kijken naar een projectie door pastoor Augustyns en voorzitter Balbaert,
over hun kerk. Een kerk ook waar de
bekende Herman van Veen in 2016 een
tijdlang schilderijen maakte. Na het uitreiken van de pluim klinken we samen
op dit lovenswaardige groene initiatief.

Sint-Anneke

De naam Sint-Anneke komt van de
patroonheilige van de Sint-Annakapel
uit de 12de eeuw. Dit kleine gebedshuis
stond middenin het gehucht Vlaamsch
Hoofd dat bij Zwijndrecht hoorde. Vandaag de dag staat het gebouw van de
Voetgangerstunnel op deze plek. Dank
zij de Wereldtentoonstellingen van
1885 en 1894 oefende het gehucht een
grote aantrekkingskracht uit op de Antwerpenaars. Dit werd de aanleiding om
Sint-Anneke uit te bouwen tot een oord
van vermaak. Voor de ‘betere’ burgerij
kwam er het Royal Kursaal (met een
eigen casino!) en de Cirque Nautique,
met een jachthaven die uitkeek op de
polders. In het Veerhuis kon men toen
mosselen eten.
(Uit KAS, Kunst aan de Stroom)
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c at h e r i n e s t e p m a n

Ten strijde
tegen virale
infecties

‘De maakbare baby
een onbegrensd verlangen’

Foto: Alex Deyaert

Petra De Sutter – Eline Delrue
Academia Press

Virale infecties waren sterk,
deze winter. Gezien vooral
ouderen slachtoffer waren,
breng ik hier mijn persoonlijk verhaal over de strijd
ik er tegen lever(de), in de
veronderstelling dat dit een
aantal van onze lezers kan
tot nut zijn.
Begin 2018 forceerde ik
mijn stem bij de proclamatie van een jaaruitslag
petanque in een rumoerige
feestzaal. Dezelfde avond
nog voelde ik felle keelpijn en
misselijkheid. ’s Anderendaags contacteerde ik mijn
huisarts, die me drie klassieke middelen voorschreef:
Tradonal Retard, Mucodox
en Rupatall, met daarbij de
hoestsiroop Sinecod.

GroenPlus
verkent
Antwerpse
Kempen

Het werd alleen maar erger: hoesten,
keelkriebels, misselijkheid. Ik voelde
me futloos. Terug naar de dokter die de
grove middelen wou inzetten: antibiotica, want doordat het verergerde, vond
hij het ernstig. Ondanks mijn argwaan
nam ik dat toemaatje, een doosje van
20 à rato van 3 per dag. Het hielp niet.
Ik kreeg nog een doosje van 10 voorgeschreven, aangevuld met een oplospoeder om slijmen te verdrijven.

Je raadt het: ook dat hielp niet. Acht
dagen na mijn eerste bezoek, opnieuw
naar de dokter. Ik voelde me stilaan een
proefkonijn in hoge nood!
Er werd een radiografie genomen van
de longen en die was… o.k.! Een geruststelling, maar mijn toestand verbeterde
niet. Er werd bloed getrokken en ook
dat was o.k.

Intussen had ik een doosje van 10 van
een ander antibioticum (Paracetamol
EG) gekregen en er in een keer twee van
ingenomen. Toen ook bleek dat mijn
bloed goed was, mocht ik de antibiotica dadelijk stoppen. In de folder die ik
van de dokter had meegekregen las ik

dingen die ik eigenlijk al lang wist: antibiotica helpen niet bij virale infecties,
ze zullen hoogstens een dag minder
last opleveren! En toch worden ze (bij
gebrek aan beter?) voorgeschreven.
Ik kreeg ook nog een vernevelaar voor
zoutzuur en ipatropiumbromide toegewezen. Op aanraden van de apotheker nam ik nog een andere hoestsiroop
(Noscaflex Expectorans). Ik legde natte
doekjes met lavendel op de verwarming, wat ik ontwend was. Bonbons
met Zwitserse kruiden had ik altijd
al ingenomen. En yoghurt met citrusvruchten… Ik raakte aan de beterhand,
maar was lange tijd niet o.k.
Wie dit verhaal leest, zal zich afvragen: ‘Hoe is het mogelijk dat je met niet
werkende medicatie blijft doorgaan?’
Mijn antwoord is simpel: als je je ellendig voelt, neem je alles in wat men jou
voorschrijft. Maar inderdaad, kritische
zin en een blik op het internet blijven
geboden. Misschien bieden ook de aangekondigde ‘infografieken’, waarbij je
met de arts overlegt welke medicatie je
het best uitkomt, een uitkomst.

Van donderdag 9 tot/met maandag 13 augustus fietst GroenPlus Antwerpen
doorheen een stuk van de Noorder- en Zuiderkempen. Turnhout, Dessel en Kasterlee zijn 3 aantrekkelijke pleisterplaatsen. We verblijven in het gerieflijke Corsendonck De Linde, Kasteelstraat 67, 2470 Retie. Je kan er al een kijkje nemen
op https://www.corsendonkhotels.com/en/clubs/de-linde/
Prijs voor verblijf en activiteiten bedraagt € 350 (excl. drank)

Meer info? Mail Rony Van Oosterwyck, rony.sport@telenet.be.
In Zilverblad zomer verschijnt een gedetailleerd programma.

Dit boek is ontstaan
door de samenwerking
van Petra De Sutter,
gynaecologe, hoogleraar,
hoofd van de dienst Reproductieve Geneeskunde
(UGent) en senator voor
Groen, afgevaardigd bij
de Raad van Europa, met
Eline Delrue, free lance
journaliste.

Het is een zeer actueel boek, omwille
van verschillende thema's die de laatste maanden de pers haalden. Zo is er
het debat tot in de Raad van Europa
over het al dan niet opheffen van de
anonimiteit van de donoren, de eerste
geboorte in Zweden van een kind bij
een ingeplante baarmoeder, of de forse
daling van het aantal geboorten van
kinderen met een genetische afwijking, zoals trisomie 21, beter bekend
als mongolisme. Onlangs was er ook
nog de geboorte van twee gekloonde
java-apen in China…

De auteurs behandelen de reeds
gebruikte, maar ook de op termijn
voorziene technieken i.v.m. reproductie. Ze geven een overzicht van mogelijke behandelingen, niet alleen om
te voldoen aan de kinderwens voor
wie medische hulp nodig heeft, maar
ook hoe bepaalde afwijkingen kunnen vermeden worden. De behandelde
materie is soms nogal technisch, maar
wordt opgelucht door getuigenissen
van wensouders voor wie de gebruikte
technieken de redding was. Daarnaast
geven wetenschappers en filosofen
van diverse strekking hun mening.
Een van de thema’s die momenteel
Europees ter discussie staan, is of de
identiteit van de sperma- of eiceldonor
moet kenbaar gemaakt worden. Dit
kan belangrijke gevolgen hebben. Wat
primeert hier: het belang van het kind,
of het belang van de donor?
Hamvraag door de auteurs gesteld is:

hoe ver gaan we om onze kinderwens
te vervullen? En in het verlengde daarvan, hoe ver kunnen we gaan met onze
wens voor een 'perfect' kind. Vandaar
ook de titel 'De maakbare baby'. Met
andere woorden: moet alles kunnen
wat wetenschappelijk mogelijk is?
Daarnaast blijft ook de angst om in een
wereld te vervallen zoals Aldous Huxley die in 1932 beschreef in zijn 'Brave
New World'. (Misschien een gelegenheid om dit nog altijd actuele boek te
lezen of te herlezen…)
Ik wil 'De maakbare baby' aanbevelen omdat het een goed inzicht geeft
in de vruchtbaarheidsrevolutie die we
meemaken. Met daaraan gekoppeld
alle wettelijke, medische, ethische en
filosofische aspecten. Daarnaast zijn er
de zeer menselijke, soms ontroerende
getuigenissen van ouders.
Over de generaties heen is iedereen in
zekere mate bij deze revolutie betrokken: als ouder of grootouder, maar
gewoon ook als mens, om op de hoogte
te blijven van wat allemaal kan en wat
de mogelijke gevolgen zijn.
Het boek doet ons ook stilstaan bij de
vraag in welke mate wetenschap en
technologische innovatie de wereld en
de mens zelf aan het veranderen zijn.
Waar liggen de ethische grenzen en
moeten we niet dringend een maatschappelijk debat voeren om hierover
na te denken en te zorgen voor regelgeving?
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Lokale voedselstrategie,
regio Mechelen
Sinds de Groene Pluimuitreiking aan ‘De
Landgenoten’, dat zich verdienstelijk maakt
met de aankoop en terbeschikkingstelling
van landbouwgrond aan jonge bioboeren,
vergadert Groen(Plus) regelmatig met de
Werkgroep Lokale Voedselstrategie Mechelen (WLVM).

We bekijken samen wat er al leeft in en
rond Mechelen i.v.m. gezonde voeding,
korte keten, biologische en stadslandbouw,
korte keten, stadslandbouw… We proberen
producenten, consumenten en beleidsma-

kers bijeen te brengen, vragen hen wat
‘lokale voedselstrategie’ voor hen betekent en hoe we die strategie concreter
kunnen maken. Iedereen welkom op de
volgende bijeenkomst, zaterdag 12 mei
2018, 13u, in de Baarbeekhoeve, Baarbeekhoevestraat 24, Muizen, op 15’ stappen van station Muizen.
Wil je meewerken in WLVM? Neem
contact op met Louis De Bruyn,
ljdebruyn@gmail.com - 0485/78.17.27,
of met anjes.dierens@gmail.com.

Solidair met
mensen op de vlucht
Er zijn mensen die al wat hen lief is achter
zich hebben moeten laten. Het zijn mensen die woestijnen, bootjes, prikkeldraad,
honden, waanzin en harteloosheid hebben
getrotseerd. Omdat ze op zoek zijn naar een
uitweg uit het uitzichtloze, naar een waterkans op een menswaardig bestaan. Het zijn
tenslotte mensen.

Er zijn ook mensen die een button willen
dragen. Het zijn mensen die hun hart willen
tonen aan deze mensen, die al wat hen lief
is achter zich hebben moeten laten. We dragen die button omdat we ons niet willen ver-

schansen achter muren van onverschilligheid. We zijn tenslotte mensen.

Deze buttonactie koestert zich in de
warmte van ‘Gastvrije Gemeente 2018’,
een campagne van Vluchtelingenwerk
Vlaanderen. Ze is ontstaan in Mortsel en
is een initiatief van en wordt gedragen
door Sven Cooremans, Tine Van Roy, Lowie
Overlaet-Michiels, Ariane Van Duytekom…
en GroenPlusser Jo Vervoort.
Doe mee en vraag een button aan bij zilverblad@groen.be – 0487/68.29.45.

Goed wonen …
op elke leeftijd
De Belg is geboren met een baksteen in zijn
maag. Maar na jaren kan die baksteen zwaar
op de maag gaan liggen, omdat hij niet mee
evolueert met de woonbehoeften. Experimenteren in woonvormen is van alle tijden.
Toch blijft het beleid gericht op de klassieke
eengezinswoning. Er bestaan nochtans voldoende alternatieven. Een toekomstgericht
beleid houdt voeling met en maakt ruimte
voor aangepaste woonvormen.

Met deze insteek organiseert GroenPlus
Limburg op donderdag 19 april een
inspiratiedag rond ‘Lokaal en leeftijdsbewust wonen’.
Dagvoorzitter is Mieke Vogels; Locatie,
UHasselt, Campus Oude Gevangenis,
Martelarenlaan 42.

Meer info? 		
https://groenbilzen.be/waardigwonen.

Groene Sporen Fietstocht
Van dinsdag 10 tot vrijdag 13 juli neemt
GroenPlus West-Vlaanderen je mee voor
een fietstocht in de Vlasstreek. We vertrekken dagelijks vanuit de Jeugdherberg Groeninghe, Passionistenlaan 1A in Kortrijk.

Zuid West-Vlaanderen is van oudsher een
textielstreek. Reeds in de vroege Middeleeuwen ontwikkelde de vlasteelt zich in de regio
en vormde sinds dan een belangrijke grondstof voor linnen (lijnwaad). In de tweede
helft van de 19de eeuw kende Kortrijk de
industrialisatie van de textielsector. Grote
textielfabrieken rezen op diverse locaties in
en rond de stad uit de grond en het Kanaal
Bossuit-Kortrijk zorgde voor een rechtstreeks verbinding met de Schelde. Rond
deze tijd ontstonden ook talrijke arbeidersbuurten met vele beluiken.

Tijdens de Groene Sporen Fietstocht rijden we langs verschillende historische overblijfselen uit deze periode:
Dag 1 – 10 juli: aankomst voor 12.00 h in Jeugdherberg Groeninghe – picknick (zelf meebrengen) –
geleide wandeling door Kortrijk. Dag 2 – 11 juli: fietsen langs het Kanaal Bossuit-Kortrijk, met bezoek
aan Het Lijsternest (Stijn Streuvels), St.-Arnolduspark (Tiegem) en Transfo (Zwevegem) – uitreiking
Groene Pluim. Dag 3 – 12 juli: fietsen langs de Leie,
bezoek aan een vlasroterij (St. Eloois Winkel) –
avond in De Gavers, met Agnes Bruneel. Dag 4 – 14
juli: bezoek aan Textuur (textielmuseum) – gezamenlijke lunch en afsluitmoment.

De deelnameprijs bedraagt € 250. In deze prijs zijn het
logement in de jeugdherberg Groeninghe en de maaltijden, vanaf het avondmaal op 10 juli tot de lunch op 14 juli,
begrepen. Inschrijven kan per e-mail vanaf 12 maart bij luc.
debuyst@groen.be.

Met Bart Staes
naar Straatsburg
Hoogtepunt is het bezoek aan het Europees
Parlement. Verder: verkenning van Straatsburg, stad, kathedraal, musea … een boottocht en een wijnroute met proeverij. Met
uitleg over de Groenen en Europa, door
Frieda Jans, tolk bij Europese instellingen en
vertegenwoordiger van Groen bij de Europese Groene Partij.

€ 210 p.p. in dubbele kamer. 270 euro p.p.
in enkele kamer. Dit is, dankzij subsidies
van het Europees Parlement, een zeer
aantrekkelijke prijs. Inschrijven bij Veerle
Wijffels (groepsverantwoordelijke)
wijffels.veerle@gmail.com 0486/52.82.11.
Reserveren door storting van voorschot
€ 100 op rekening BE24 7390 1575 6538
van Veerle Wijffels/Straatsburgreis meiVan 28 tot 31 mei, met vertrek in Berchem. maand, met vermelding: Straatsburgreis
Prijs alles inbegrepen, behalve drank:
mei 2018 met Bart Staes.

Nog een kans om
Freiburg te bezoeken…

Wie er ooit is geweest, spreekt er met lof
over. GroenPlus bezocht al enkele keren
Freiburg, een van de groene (hoofd)steden
van Europa. Allicht waren er mensen die de
afspraak telkens misten. GroenPlusser en
redactielid Frans Coenen en Raval (*) bieden
van 21 tot en met 27 juni de kans om én Freiburg én Salzburg te bezoeken.

len. Er wordt ook stilgestaan bij het efficiënte en goedkope openbaar vervoer, het
goed georganiseerde fietsverkeer, het harmonieus samenleven van katholieken en
protestanten en de succesvolle weerstand
tegen een kerncentrale. In de omgeving
van de stad worden imposante windmolens en andere duurzame energiebronnen
bezocht.

Tijdens het bezoek aan Freiburg wordt o.a.
aandacht besteed aan de logisch ingerichte Meer info: vraag vrijblijvend de folder
stadskern en het stadsdeel Vauban, met zijn aan bij frans.coenen@telenet.be
groene woonwijken en draaiende zonnemo- (*) Recratie en Activiteitenvereniging Voor Alleenstaanden

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
en verschijnt 4x per jaar: in maart,
juni, september en december. Gedrukt
op cyclusPrint papier van 100%
gerecycleerde vezels.
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,
Evita Willaert, Dirk Avonts, Walter Decoene,
Boudewijn Goos, Catherine Stepman, Frans
Coenen, Werner De Jonghe, Bert Verleysen,
Frans Roggen.
Redactieraad: Catherine Stepman, Elle
Van Loy, Frans Coenen, Frans Roggen, Hugo
Van Dienderen, Joris Willaert, Marleen De
Vry, Rita Van de Voorde, Tania Solomaniuck,
Walter Decoene.
Foto’s: Mediatheek Groen, Fotodatabank
Vlaamse Ouderenraad, Walter Decoene,
Elle Van Loy, Luc De Smet, Thagaste, Daniël
Dewaele, Leon Nolis, Alex Deyaert, Academy
Press.
Druk: De Wrikker cvba / Berchem www.dewrikker.be

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

De Gutmensch
van ’t Schoon Verdiep

F R AN S R O G G EN

De Wever schrijft met een Mont Blanc. Mijn Schaeffer verklaart niet waarom ik zo op
hem gebeten ben. Ik overdrijf, zegt mijn vrouw. Zijn stukjes in De Morgen waren leuk.
Het ging er somwijlen over, maar dat was retoriek. Zoals met die jonge criminelen, je
afvragen of je ze moet blijven pamperen of dat je ze op hun verantwoordelijkheid moet
aanspreken. Tja. Maar toch, die helpende hand moet uitgestoken blijven, al verdienen
ze een pak voor hun broek. (Kan overigens met dezelfde hand.) Ondanks een zure conservatieve reflux blijven we ze graag zien.
Wevers heeft geschiedenis gedaan, dus waarschuwt hij ons voor de economische gevolgen van de migratie. Daar gaat ons BBP! Sommige economen vinden dat de staat, in
tijden van crisis, grootste projecten moet financieren en mensen aan het werk zetten.
Anderen pleiten ervoor om zo weinig mogelijk taksen te heffen, zodat de armen rijker
worden van de kruimels die bij de rijken van tafel vallen. Maar slecht weer voel je met
je eksterogen, net zoals je het ziet aankomen dat de dollar zal devalueren.
Economie is geen wetenschap, alleen voor Bart De Zever. Rutger Bregman -die van gratis geld- vindt vluchtelingen een zegen voor de economie. Ze vullen het tekort aan op de
arbeidsmarkt, creëren meerwaarde waarop ze worden belast en ze sturen spaargeld
naar huis. Ze doen dus nog aan ontwikkelingshulp, ook. De voorzitterij was er vlug
bij om ons te bezweren dat ze zeker niet voor open grenzen waren. Van mij mogen ze
komen. Ik ben voor het vrij verkeer van goederen en diensten… en van personen. Als de
Afghanen hun tapijten naar hier exporteren en de Ghanezen hun cacao en olie, dan zie
ik niet in waarom ze niet zelf mogen komen. De politiek is al veel te lang bang voor de
beschimmelde bruine onderbuik van onze samenleving. Maar ’t meeste schrik hebben
ze van de Consul, die
daar op zijn ééntje in
het stadhuis van Antwerpen staat te oreren
‘dat wij maar eens de
keuze moeten maken
tussen onze sociale
zekerheid en open
grenzen’. Voor menselijkheid is er geen geld,
wie dat wel vindt is een
Gutmensch. (Al wat ‘m
zegt is ‘m zelf, behalve
iets goeds.)
In het begin dacht ik
dat die vluchtelingen
medelijden
zouden
opwekken. Nope. Verjaagd uit hun land werden zij van mensen met problemen zelf een
immens probleem. Ze werden criminelen! Uitgespuwd als vreemde luizen, die gingen
zitten profiteren van onze ‘sociale voorzieningen’, ons drinkwater opeten en ons eten
leegdrinken. En onze vrouwen bezetten en onze huizen, … En wij onze nestel maar
afdraaien… De Schlechtmensch in het stadhuis moest weer eens het cynische voortouw nemen in DeMo van 24/01. Hij hangt aan elkaar van de giftige stijlfiguren. Zoals
zijn uitspraak dat de vluchtelingen die vanuit het Zuiden (putteke winter!) tot bij ons
zijn ‘gewandeld’. (Op blote voetekes.) Of hij maakt zich vrolijk over de ‘asielindustrie’…
Omdat wij ons effenaf zorgen maken over de miserie van die sloren die in open lucht
slapen en honger lijden, doet hij een goebbelske en noemt hij ons Gutmenschen. Hij
gebruikt een denigrerende term om haat te zaaien, een term die voor het eerst gebezigd werd door Adolf Eichmann: Wereldvreemde nitwits met een barmhartige samaritaansyndroom, die de Endlösung van het Joodse Probleem door misplaatst moralisme
en sentimentaliteit in gevaar brengen. Alsof de boer geen ratten zou mogen doodslaan
in zijn eigen schuur!
Bart haalt echt niet het beste in ons naar boven.

