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De Redactie

Een
woordje
vooraf
GroenPlus groeit gestaag verder
uit. Na de provinciale groepen
tellen we nu ook al een tiental
lokale kernen. Tegelijk wordt
erover nagedacht vanaf welke
leeftijd je bij GroenPlus hoort.
Met ouderen die steeds langer
actief blijven, is het antwoord
niet simpel. SeniorenNet mikt
al op 50+, maar dat is een commerciële organisatie. Bij de collega’s en ook bij GroenPlus geldt
tot nader order 55+. Op die leeftijd zijn de meesten nog arbeidsactief. Daar dient dus rekening
mee gehouden. Dat wil GroenPlus ook doen bij de organisatie
van zijn activiteiten.
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m i e k e v og e l s

zomers genoeg?
vraag mij nu geen zomers gedicht
ik ben een zoon van de winter
hoewel: de seringen bloeien,
ik merk wel de loten van een catalpa
die weldra als een gele koepel zal staan
het gras wil het seizoen aangaan
en moet met overmacht bedwongen
en de dichter moet het ondergaan
er wacht geen lied in zijn longen
staf de wilde

GroenPlus
wil ouderenarmoede
hoog op
de agenda
Politici wassen hun handen in
onschuld en blijven herhalen
dat werken de beste remedie
is tegen armoede. Intussen
zijn steeds meer werkende
mensen arm en is een leven
lang werken geen garantie
voor een leefbaar pensioen.
Armoedebestrijding wordt
terug afhankelijk van
‘caritas’. Liefst 143.000
gezinnen schuiven aan bij
de voedselbedeling, een
schande. Armoedebestrijding
is een overheidstaak,
mensen hebben recht op een
voldoende hoog inkomen om
kwalitatief te leven.

En wat betreft het ‘lidmaatschap’
van GroenPlus. We richten ons
tot alle 55+, met activiteiten die
een ruim publiek aanspreken.
Soms leggen we eigen accenten,
maar we zijn zeker geen klassieke ouderenvereniging.

Overigens is elke Groene met 55
of meer jaartjes op de teller vrij
zich GroenPlusser te noemen.
En wie echt (nog) niet tot onze
club wil toetreden, moet maar
een gil geven!

Berichten over armoede
gaan steeds vaker
over kinderarmoede.
Kinderarmoede bestaat niet!
Achter elk kind in armoede
staat een ouder die arm is
en niet in staat is zijn kind te
geven wat het nodig heeft.
Het hulpeloze kind, nodig om
nog op een beetje mededogen
te vragen voor mensen in
armoede!

Noot
De ‘catalpa’ behoort tot de trompetboomfamilie. Je treft hem aan in Noord-Amerika en Oost-Azië.
Zijn bladeren staan per drie of tegenoverstaand. Zijn bloemen hebben een klok-trompetvorm
en zijn roomwit-geel. De catalpa houdt muggen en vliegen op afstand.

6 GroenPlusvoorstellen voor waardig ouder worden.
1. Een basisinkomen voor alle gepensioneerden zorgt ervoor dat ouderen
niet onder de armoedegrens belanden. Pensioen krijg je op basis van
burgerschap, niet op basis van de
afgelegde loopbaan. Pensioenrechten worden automatisch toegekend.
Bovenop het basispensioen krijgen
gepensioneerden een pensioen dat
groter is naarmate ze meer jaren hebben gewerkt.

2. De Vlaamse zorgverzekering
wordt uitgebouwd tot een echte
verzekering. Sinds 2009 keert de
zorgverzekering € 130 uit aan wie
zwaar zorgbehoevend is, of in een
woonzorgcentrum (WZC) verblijft. De
woonzorgfactuur steeg intussen tot
gemiddeld € 1800 per maand (gemiddeld pensioen in België: € 1100).
Steeds meer mensen doen beroep op
het OCMW. Sommige OCMW verplichten de kinderen om het tekort
bij te passen. Dit maakt arme families armer en rijke families rijker.
De zorgkost moet solidair gedragen
worden door de zorgverzekering.
‘Elke Vlaming een eigen huis’. Dit is de
inzet van het woonbeleid in ons land.
Liefst 80% van de 65-plussers woont
in zijn eigen huis. Een mooi appeltje
voor de dorst, een vierde pensioen
pijler? Neen! Onderzoek toont aan
dat 65-plussers minder vaak centrale
verwarming of een douche hebben,
dat hun huizen minder geïsoleerd zijn
en dat ze een hogere energiefactuur
hebben. Ouderen worden ook minder

mobiel en wonen ver af van winkels
en diensten en vereenzamen.

3. Het beleid neemt niet langer maatregelen om ouderen zo lang mogelijk in
eigen huis te laten wonen. Aangepaste
en betaalbare woningen, logistieke
en financiële ondersteuning bij het
verhuizen … stimuleert ouderen om
naar het centrum van de gemeente
te verhuizen.
4. Ouderen die ervoor kiezen om
samen te huizen, zodat ze minder
eenzaam oud worden, verdienen
steun van de gemeente. Die stelt
panden ter beschikking die ouderen
samen kunnen kopen of huren.

5. Oudere huurders met een inkomen
beneden de armoedegrens krijgen
automatisch een huurpremie. De
20% ouderen die nu op de huurmarkt terecht moeten, hebben een
groot armoederisico. Met hun laag
pensioen hebben ze de helft en meer
nodig voor woonkosten.
6. Ouderen met chronische aandoeningen kunnen terecht bij een
wijkgezondheids-centrum of een
multidisciplinaire eerstelijnspraktijk, waar ze gratis worden begeleid
door een team gezondheidswerkers.

Belgen onderaan de sociale ladder zijn meer
ziek en sterven jonger. Het risico op chronische aandoeningen, zoals hoge bloeddruk,
diabetes en reuma stijgt met de leeftijd en
verhoogt het armoederisico. Ook arme ouderen met chronische ziektes hebben recht op
betaalbare en goede zorg.
* de volledige nota vind je op
www.groen-plus.be
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Reïncarneer
ons
fossiel
erfgoed!
Het voltallige Vlaams Parlement kiest voor elektrische
mobiliteit. In 2030 zullen er
50% minder fossiel aangedreven voertuigen op onze wegen
rondtuffen. Aan dit nobel
voornemen zit wel een ranzig
sociaalecologisch kantje!
De gemeenten moeten tegen
2020 minstens 5 laadpalen installeren. Tegelijkertijd beginnen steden straten verkeersvrij
te maken. In Antwerpen is ook
de binnenstad uitgeroepen tot
een ‘low emission zone’: oude
vervuilende fossiele zuipschuiten komen ‘t stad niet meer in!

Zware beroepen,
een
‘zware’ discussie!

Applaus op bijna alle banken. Open
VLD heeft er voor gezorgd dat de subsidiekraan (tijdelijk) wordt opengedraaid om de dure aanschaf van een
elektrische wagen te verlichten. Maar
hoe gaan senioren, werkzoekenden,
gehandicapten en menig andere bevolkingsgroep die van een karig inkomen
moeten rondkomen zich zo’n nieuwe
elektrische wagen aanschaffen? Inruilen? Moeilijk, met een oude kar die
slechts de waarde van oud ijzer heeft!
Zelfs recente fossiele wagens verliezen
op de tweedehandsmarkt een groot
deel van hun waarde. Deze goedbedoelde maatregelen geven weer aanleiding tot sociale uitsluiting. Welgestelde
burgers kunnen zich een elektrische
wagen aanschaffen, de werkende
klasse kan hem leasen en de rest moet
zich maar behelpen volgens het STOFprincipe (STappen/Openbaar vervoer/
Fiets). Zo krijgt ‘door het stof kruipen’
een nieuwe betekenis!

Maar onderschat ook de ecologische
impact niet. De productie van een
nieuwe wagen kost enorm veel energie, grondstoffen en water; terwijl
men bij de ombouw van fossiele
wagens alleen motor, uitlaat, remmen en brandstoftank vervangt.
Slechts 20% van de onderdelen. Fossiele wagens uit de vorige eeuw zijn vrij
eenvoudig te converteren, omdat het
motormanagement niet is geïntegreerd
in een centraal computersysteem.
Recente wagens zijn rijdende computers, met centrale besturing en controle.
Daardoor is een ingrijpende ‘reverse
engineering’ nodig om het motormanagement te deactiveren. Zoiets wordt
door elke constructeur juridisch aangevochten.

Zelfs al lukt de conversie technisch,
dan nog is het onmogelijk om voor het
voertuig een gelijkvormigheidsattest
te krijgen. Zonder dat attest geen nummerplaat en dus ook geen verzekering.
Bovendien kunnen de kosten van de
conversie zeer hoog oplopen, want het
betreft hier geen bandwerk. Zonder
subsidiëring is er geen ‘business case’
en geraakt geen enkele garage uit de
kosten. Bovendien ontbreekt het veel
autotechnici aan de vereiste knowhow.
Dus een reïncarnatie van ons fossiel erfgoed vereist van de overheid een aantal
maatregelen.

Zo komt er een Fossil to Electric Conversion–opleidingstraject (F2EC) in
technische scholen en bij de RVA. (Elk
autokeuringstation krijgt tenminste één
technicus met deze kwalificatie.) De
FOD Mobiliteit beschikt over de nodige
procedures om bij voorlegging van een
positief F2EC-keuringsattest een gelijkvormigheidsattest uit te schrijven. Naar
analogie met de PWA-cheques komen
er F2EC-cheques, zodat de totale F2ECkost niet hoger is dan bvb. € 3000 (de
prijs van een goede elektrische fiets).
Een uitdaging voor Groen! Want ijveren
voor F2EC-maatregelen is sociaal én
ecologisch meer dan ooit verantwoord,
want het creëert jobs, jobs en nog eens
(creatieve) jobs! Met het geld dat nu
voorzien wordt voor nieuwe gevechtsvliegtuigen vormen we alle fossiele
wagens in België om tot schone, zuinige
en duurzame voertuigen!

Sinds 15 juni 2015 is het
een feit: de pensioenleeftijd
wordt geleidelijk aan opgetrokken tot 67 jaar. Maar
minister Bacquelaine wil het
menselijk houden: wie een
zwaar beroep uitoefende,
mag iets vroeger ‘op rust
gesteld’ worden, zonder dat
de betrokkene dat voelt in
zijn portemonnee.

Volgens de minister heeft
zo’n 30 % van de mensen
een zwaar beroep. Jammer genoeg is het budget
dat men hiervoor wil vrijmaken te beperkt. In de
praktijk zullen daarom
alleen de zwaarste zware
beroepen van de nieuwe
regeling kunnen genieten. Daarenboven moeten mensen met een
zwaar beroep wat geduld
oefenen: het begint maar
te tellen vanaf 2018. Als je van dan af
gedurende 20 jaar een zwaar beroep
hebt, mag je een jaar vroeger stoppen.
Concreet is dat dan in 2059 in plaats van
2060.

Ondertussen zijn de sociale partners er
nog niet uit wat een zwaar beroep eigenlijk is. De vakbonden stellen een lijst
voor met pakweg 100 criteria die voor
elke werknemer moeten ingevuld worden. De werkgevers van hun kant vrezen
dat het aantal zware beroepen op die
manier veel te groot zal uitvallen.
Wat ons betreft zit je al op een verkeerd spoor als je het hebt over ‘zware
beroepen’. Een verpleegster die op de
spoedafdeling stressvolle nachtdiensten moet draaien heeft het allicht
heel wat lastiger dan haar collega met
kantooruren op de materniteit. Is
verpleegster dan een zwaar beroep?

Ook leeftijd speelt mee. Een brandweerman van 66 zal het moeilijker hebben
dan zijn collega van 22 jaar. En dan is er
nog het feit dat beroepen ook evolueren.
Wat vandaag nog zware fysieke arbeid
vergt, zal over 40 jaar in veel gevallen
overgenomen zijn door machines. Het
brengt ons bij het voorbeeld van de vuil-

niskar. In gemeente A moeten de werknemers doorlopend zware plastiekzakken aanbrengen en in de laadruimte
gooien. In gemeente B is de vuilniskar
voorzien van een liftsysteem en heeft
elke woning een vuilnisbak op wieltjes.
De werknemers moeten de vuilnisbakken tot bij het liftje rollen en laten die
dan het zware werk doen. Conclusie? Er
bestaan geen zware beroepen, maar wel
zware arbeidsomstandigheden.

Het goede nieuws is dat je zware
arbeidsomstandigheden
in
veel
gevallen ‘werkbaar’ kan maken. Om
het even, of het nu gaat om het tillen van
zware gewichten, het boeiend maken
van een eentonige job, het reduceren
van stress of het garanderen van een
evenwichtige werk-privé balans.

Willen we dat realiseren, dan zal ook
een responsabilisering van de werkgevers noodzakelijk zijn. Wie vermijdbare
zware arbeidsomstandigheden in stand
houdt, moet dan extra betalen voor het
feit dat een werknemer vroeger moet
afhaken.

Wedden dat men op die manier – binnen de kortste keren – in alle gemeenten
over vuilbakken op wieltjes beschikt?
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Groen viert
zilveren
leden

22 april, Dag van de Aarde,
was een uitstekend moment
om stil te staan bij 40 jaar
groene beweging in Europa.
Het bood ook de kans om
leden, die zich al meer dan
25 jaar inzetten voor de
partij, in de bloemetjes te
zetten. Groen telt 400 leden
met meer dan 25 jaar op de
teller. Zelfs 132 met meer
dan 30 jaar. Zij behoren dus
tot de Founding Fathers
en Mothers van de partij
en verdienen een blijvende
waardering.

Frans Roggen,
een
cursieve ontmoeting

Een stukje geschiedenis
17 april 1977 haalt Anders Gaan Leven
in het arrondissement Antwerpen 3270
stemmen, of 0,58%. Fons Mees trekt de
lijst. De partij is, weliswaar prematuur,
geboren. Bij de Europese verkiezingen
van 1979 breken we door met 2,3%. In
1981 zijn er vervroegde verkiezingen.
Agalev haalt onverwacht meer dan 4%
en zendt 3 gekozenen naar het nationaal parlement. Senator Marjet Van
Puymbroeck en onze eerste volksvertegenwoordigers: Ludo Dierickx (+) en
Fernand Geyselings (+). In Antwerpen
zetelen van dan af vier provincieraadsleden: Paul Van Dyck, Jan Halsberghe,
Mikke Maerschalck en Louis Lanslots.

Over de vraag hoe lang de partij bestaat,
is er al heel wat discussie gevoerd. Hoe
dan ook, 1977 was een merkteken. De
partij, als structuur, werd stap voor stap
geformaliseerd in 1979. Een viering van
40 jaar Groen komt er dus nog aan.

Groen internationaal

De eerste politieke beweging met een
‘groene’ basis was de United Tasmania
Group, in 1972 gestart in Australië. Doel
was de ontbossing tegengaan en de bouw
van een milieuschadende dam stoppen. Hoewel de UTG slechts 3% haalde,
inspireerde dit (volgens Derek Wall) ‘de
oprichting van Groene partijen over de
hele wereld’. In mei 1972 werd de Values
Party opgericht, ’s werelds eerste groene
partij. Een jaar later volgde de eerste
Europese groene partij, de Ecology Party,
in de UK.
Hoewel de Duitse Grünen een van de
bekendste groene partijen in Europa zijn,

waren ze niet de eerste. De Bündnis 90/
Die Grünen nam pas voor het eerst deel
aan verkiezingen in 1980. Ze startten als
een coalitie van burgers en activisten die
ervan overtuigd waren dat hun politieke
belangen niet goed vertegenwoordigd
werden. De Grünen hanteerden wel voor
het eerst de term ‘Groen’ en ze lanceerden het internationale symbool van de
zonnebloem. Bij de Duitse verkiezingen
van 1983 haalden de Grünen 27 zetels in
de Bundestag.

Terug naar de feestelijke viering

Meyrem, Kristof en Björn ontvangen
ons persoonlijk met een drankje en een
saffraan cadeautje. We zien vele oude
bekenden terug en halen herinneringen
op uit lang vervlogen tijden. Maar vooral
het besef van ons gemeenschappelijk en
voortdurend engagement zorgt voor een
goed gevoel.
GroenPlusvoorzitter Hugo Van Dienderen speelt met verve ceremoniemeester.
Het woord van dank en aanmoediging
van Meyrem Almaci doet deugd.

‘… Zonder jullie hadden we onze nederlaag van 2003 niet overleefd. We zijn met
z’n allen schatplichtig aan deze groene
generatie die, samen met activisten in
de hele wereld, groen als politieke beweging heeft gerealiseerd. Heel wat leden,
ook oud-leden, hebben een deel van hun
leven geïnvesteerd in en voor onze partij.
We hebben ze nog nodig. Het kan anders
en dit doen we samen. Uiteindelijk is
het ons doel om, naast een welgemeend
dank u wel, de vele vrijwilligers verder te
bemoedigen om hun leeftijdsgenoten te
overtuigen van een politiek engagement
bij Groen.’

Frans Roggen trakteert je
elk nummer op een cursiefje.
Sommigen kijken ernaar uit,
anderen eroverheen. Maar
velen vragen zich allicht af, wie
er achter die scheefschrijverij
schuilgaat.
Wanneer we, met zicht op een
avontuurlijke tuin, gezeten
zijn, rijst de vraag ‘of die fraaie
groene oase het werk is van
Frans’ wederhelft Leen. Blijkt
dat hijzelf de dader is, maar
dat er aan die gezellige chaos
weldra een einde komt als
vrouwlief met pensioen gaat...
Tot 2013 ‘stond’ Frans Roggen
in het onderwijs. En afgezien
van de periode dat hij directeur
was, zag hij de job wel zitten.
‘Eigenlijk is het geen job’,
corrigeert hij. ‘Niet weten
wat er per 1 september op je
afkomt, is eerder een avontuur.
Eentje dat kan meezitten of kan
tegenvallen.’

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

Zijn eigen schoolavontuur startte in Anna Bijns,
een kleuterschool in de
Antwerpse Everdijstraat.
(Het geurtje van bananen
en ander kinderfruit hing
er nog, toen hij jaren later
als leraar startte in het
ernaast gelegen Sint-Lodewijk!)

‘Nooit gedacht dat leerkrachten

Na zijn Germaanse in Antzo moeilijk konden doen!’
werpen en Leuven kreeg
Roggen prompt een telegram. Of hij in het atheneum van Boom ook boekbesprekingen in De Morgen.
wou lesgeven? Frans zei ja, maar het Het brengt ons bij ‘Uit de Memoires van
bleef bij een korte passage, want 1 jaar Merlijn’. Daarin gaat hij, met Merlijn als
later verkaste hij naar Sint-Lodewijk. Een verbindingsfiguur, op zoek gaat naar
jaar burgerdienst deed hem bijna de Walewein; volgens hem de echte vindas om, want wie destijds op die manier der van de heilige graal en niet Parcifal.
das Militär ontliep, werd door een sub- Roggen raakte erin geïnteresseerd na
versieve bril bekeken. Heel even hing zijn passage in een Steinerschool, waar
Frans een berufsverbot in het katholiek veel belang werd gehecht aan de Arthuronderwijs boven het hoofd, maar zover cyclus. In die Memoires van Merlijn verkwam het gelukkig niet.
werkte hij ook een aantal belevenissen
uit zijn leraarsloopbaan. Zelf vindt hij het
Frans bouwde op zijn gemak een carrière ook een moeilijk boek. ‘Omdat Merlijn in
Duits uit. Met zijn studenten zat het wel een tijdsbubbel zit opgesloten, waaruit
snor. Als geboren verteller wist hij ook hij af en toe ontsnapt.’
de moeilijksten te boeien. (Alhoewel, ooit
zei een van hen: ‘Het interesseert mij niet, Of er nog literair werk in de pijplijn zit?
meneer; maar u vertelt toch zo graag, hé’.) Frans knikt. Hij wil iets schrijven over
‘Ambras’, geënt op het politieke gebeuUiteindelijk werd Roggen directeur. Een ren en de ergernis die hij daarbij reeds
bekroning? Frans: ‘Mja… maar als direc- als 16-jarige ervoer. (In de tijd van Provo
teur moet je ook uurroosters uitknobbe- en de Kabouters ageerde hij o.a. tegen de
len bv. Nooit gedacht dat leerkrachten zo komst van Progil op de toen nog gave Linmoeilijk konden doen!’.
keroever.)
In de marge ontplooide Roggen een
brede literaire interesse. Zo was hij in
1983 medeoprichter van ‘De Brakke
Hond’, een tijdschrift dat het nog altijd
doet op het internet. (Na een tijdje werd
hij uit de redactie geflikkerd, wat hem de
verzuchting ‘ik moet toch wel een moeilijk mens zijn’ ontlokt.) Frans verzorgde

Frans: ‘Het houdt me bezig dat we,
ondanks de waarschuwing in het Rapport van de Club van Rome (1972), er niet
zijn in geslaagd de ‘grenzen aan de groei’
te respecteren. We hebben de komst van
plastiek omarmd, maar intussen stikken
we erin. Het maakt me eerder triest dan
woest. Maar de strijd gaat voort.’
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In april trok een eerste groep GroenPlussers naar Kopenhagen. Ze keerden
enthousiast terug over hun bezoek aan
de Europese groene hoofdstad. Ook veel
lof voor de reisbegeleiding, die het beste
belooft voor de 2de editie in augustus. We
sprokkelden enkele reacties…

ennen op de
Kopenhagen verk
fiets, ideaal!

De dagelijkse confrontatie in woord en
beeld, met een land, een bevolking, verantwoordelijken die op een totaal andere
manier met duurzaamheid, hernieuwbare
energie en klimaat omgaan dan het merendeel van de gemeenten in België, is een verademing. (Jasse Demol)

Het was fijn om dit traject gedurende
2 jaar te kunnen uittekenen en realiseren. … De groep was super enthousiast
en positief ingesteld en het solidariteitsgevoel was zeer groot. Sommigen
hadden nood om mekaar nog beter te
leren kennen. Ik neem dit punt mee
naar de volgende groep… een creatief kennismakingsmoment. (Lieve
Snauwaert)

Bovenop de parkee
rgarage
ligt een speeltuin

Veggie kan heerlijk
zijn

Fijn dat we met Lone Leth Larsen een
interculturele bemiddelaar als gids hadden. Lone kent de situatie in Denemarken en in de Lage Landen. Haar uitleg
in de bus was prima en tezelfdertijd een
goeie tijdsbesteding. (Hugo Van Dienderen)

Presentje voor Hans Bruyninckx,
directeur Europees Milieuagentschap

De wandeling door het nieuwe, groeiende
stadsgedeelte; de garage met dakspeeltuin,
de ontmoeting met Hans Bruyninckx, het
bezoek aan het rusthuis… De stad voor de
toekomst wordt nu al gebouwd in Kopenhagen. En dan waren er nog de paar vrije
uurtjes dwalen in de oude stad waar ik ooit
mijn hart verloor. (Riet Vanloo)

)
aakt (bijna
Een plan m
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c a t h e r i n e s t e pm a n

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

Natuurlijk
begraven
is ‘in’,
maar kan
het ook?

15 jaar
Patiëntenrechten Hoe ver
staan we?

Herdenkingsbos op Schouwen-Duiveland
Je lichaam terugschenken
aan de aarde, hoe doe je
dat best? En wat zijn op dit
moment de mogelijkheden?
Het zijn vragen die je als
milieubewuste mens wel eens
bezighouden.
GroenPlus besteedde er
aandacht aan tijdens
een colloquium in het
Vlaams Parlement. Het
colloquium werd ingeleid
door GroenPlusvoorzitter
Hugo Van Dienderen
die o.a. wees op het
verschil in regelgeving
tussen Vlaanderen en
Wallonië. Je begrafenis
of teraardebestelling is
namelijk een regionale
materie.
Hoe ver staan we in
Vlaanderen met natuurlijk
begraven? Wat is juridisch,
praktisch en financieel
mogelijk?

‘Via humusatie geef je je lichaam terug aan de aarde’
Enkele sprekers (w.o. twee Groene mandatarissen) deelden hun ervaring met
natuurlijk(er) begraven.

Elke vernieuwing blijft wel binnen het
kader van de huidige wetgeving. In
Nederland staat men blijkbaar al een heel
eind verder. Bij ons o.a. in Sint Niklaas en
Roeselare- bestaan er al een begraaf- en
een urnenbos Er worden ook meer en
meer biologisch afbreekbare asurnen
gebruikt. Hierbij dient wel opgemerkt dat
natuurlijk begraven enkel is toegestaan
na verassing.

Bekijken we de milieulast veroorzaakt
door een begrafenis, dan valt het op dat
de rouwstoet en alles wat erbij hoort het
zwaarst doorweegt.
In dalende volgorde is dit de graad van
milieubelasting:
- gewoon begraven: ruimtebeslag voor
het graf, kosten van onderhoud (pesticiden) en dit gedurende jaren.
- crematie: hoge energiekosten en uitstootgassen.
- vriesdrogen of cryomatie: intensief
energieverbruik.
- resomatie: oplossen in alkaline en
onder druk.

- humusatie: verwerking tot compost.
(zie hierna)

Deze laatste technieken wekken op het
eerste gezicht wat weerzin op, maar als
we bedenken wat er met een lichaam
gebeurt dat gewoon begraven wordt…
Wat wel opvalt, is het kostenplaatje dat
aan cryomatie, resomatie en humusatie
vasthangt.

Francis Busigny (Jardin-Fôret de la Métamorphose) gaf een interessante uiteenzetting over de aanleg van een tuinbos,
met een alternatief systeem ontworpen
door de stichting ‘Métamorphose’.

Doel is geen hout meer ‘misbruiken’ en
af te stappen van verassing. Met dat doel
wordt het lichaam naakt in een lijkwade
en zonder juwelen in een put gelegd, op
een bed van strooisel, bladeren en bruinkool. Het geheel wordt vochtig gehouden
en met de hulp van micro-organismen
gebeurt de humusatie. Na een eerste fase
worden alle lichaamsvreemde voorwerpen van de stoffelijke resten verwijderd
en worden de beenderen vermalen. Binnen een termijn van 1 jaar composteert
het stoffelijk overschot tot 1,5 m³ humus
of teelaarde. Door dit systeem verdwijnen ook alle schadelijke elementen uit
het lichaam, zoals ziektekiemen, resten
van medicatie e.a.
Via humusatie geef je je lichaam terug aan
de aarde. Dit past in de meeste godsdiensten, vermits van het lichaam niets verloren gaat. En… zo blijf je als mens ook nuttig na je dood. Humusatie wordt nog niet
toegelaten is in België, maar misschien
binnenkort wel in Wallonië. Met name
Louvain-la-Neuve beroept zich op het
nieuwe (nationale) begrafenisdecreet.
Dit stipuleert dat gemeenten mogen kiezen voor een derde wettelijke vorm van
begraven, naast de klassieke vormen. Er
is een petitie gelanceerd om deze derde
vorm (humusatie) overal toe te staan.
Ben je de idee genegen, dan kan je petitie
mee ondertekenen op ‘humusation.org’.
Zie ook: www.groen-plus.be.

Magda Aelvoet, Muriel Gerkens en Anne Dedry
Sinds 22 augustus 2002
is er een Wet op de
Patiëntenrechten en word je
verondersteld die te kennen.
Maar los van de vraag of
die rechten wel algemeen
bekend zijn, is er een tweede:
in hoeverre worden die
rechten ook gerespecteerd en
toegepast?
Om dat uit te maken riep
Groen parlementslid Anne
Dedrie een rondetafel samen.
Naast Anne (rechts) namen
ook Magda Aelvoet en Muriel
Gerkens (Ecolo) deel aan
de gedachtewisseling. Een
panel met 5 vrouwelijke
ervaringsdeskundigen zorgde
voor het nodige weerwoord.
Na afloop kwamen we tot de
conclusie dat er in 15 jaar
heel wat is bereikt, maar
dat er ruimte blijft voor
verbetering. We vroegen
Anne waar er zeker nog kan
gesleuteld worden.

Het patiëntendossier is een van de
elementen om onze rechten te vrijwaren. Bevat zo’n dossier voldoende
gegevens?
De wet specificeert te weinig wat er precies in het dossier moet staan. Dit kan een
hinderpaal vormen als patiënten er zich
achteraf willen op beroepen. Bij bemiddeling of bij verdere stappen. Alle nodige
gegevens moeten dus terug te vinden zijn
in het dossier. Er dient ook nagedacht
over het statuut van de persoonlijke notities van de zorgverstrekker.
Wanneer klachtenbemiddeling niet lukt,
zou de patiënt moeten doorverwezen
worden naar een onafhankelijke klachtencommissie. Die zou dan sancties kunnen opleggen om rechten af te dwingen.

De gebrekkige zichtbaarheid van
ombudsdiensten in ziekenhuizen moet
worden aangepakt. De bemiddelaar mag
ook geen ondergeschikte medewerker
zijn. De klachtafhandeling moet volledig
onafhankelijk verlopen. Dit kan verbeterd worden door een aparte financiering door de overheid. Een apart statuut
kan ook voor de nodige garanties zorgen.
Verenigingen van bemiddelaars zijn trouwens al lang vragende partij voor zo’n
beschermend statuut. Ideaal zou zijn ook
een erkenningcommissie op te richten en
bemiddelaars een verplichte opleiding
geven.

Een opleiding voor bemiddelaars
kan nuttig zijn, maar geldt dat ook
niet voor zorgverstrekkers?

Zorgprofessionals worden opgeleid tot

Er is ook het inzagerecht van de pati- uitstekende vakmensen, maar hebben
ënt. Is dat voldoende gevrijwaard?
niet altijd de communicatieve vaardigWe stellen vast dat sommige patiënten
nog altijd geen inzage krijgen in hun
medisch dossier. Er dient dus bekeken hoe dit afdwingbaar kan worden
gemaakt. Een bemiddelaar inschakelen
helpt. Het kan ook al via de Orde van Artsen, de medische provinciale commissies,
of via het fonds rond de medische fouten.
Toch is dit alles te beperkt om afdwingbaarheid in alle gevallen te garanderen.
Een nieuwe formule, die ook het recht op
een afschrift van het dossier afdwingbaar
maakt, is dus zeker nodig.

Je had het net over bemiddelaars. Is
hun positie voldoende gevrijwaard,
hebben ze geen behoefte aan een
eigen statuut?

heden om bv. slecht nieuwsgesprekken
te voeren. Maar dit is geen eenrichtingsverkeer van arts naar patiënt. We moeten
ons bewust zijn van het paternalisme in
de gezondheidszorg, waarvan veel zorgverstrekkers – zonder het zelf te beseffen – nog van doordrongen zijn. Patiënten
en mantelzorgers moeten als volwaardige partners aanzien worden. Communicatieve vaardigheden en empatisch
luisteren kunnen nog beter aangebracht
worden in de basisopleiding. Een goede
communicatie kan veel klachten voorkomen en oplossen. Er ligt dus nog werk op
de plank!
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Gezond
leven,
binnen
ieders
bereik

Zonder
Rolle
geen BES
‘Van hard werken
word je moe, maar
blijf je gezond’
Bioboer Rolle De Bruyne

Iedereen kent wel iemand
in zijn omgeving die ernstig
ziek is, of aan een ziekte
gestorven is. Jaarlijks gaan
de acties om geld in te
zamelen voor onderzoek
verder. Maar wat als mensen
hun gezondheid zelf in
handen nemen? Wat als
we meer zouden letten op
gezonde voeding, gezonde
verzorging en een gezonde
woning?

Gezonde voeding moet je niet ver zoeken: lokaal, eco en fair bieden veel mogelijkheden. De schaalvergroting in de
landbouw heeft de bodem én ons voedsel geen deugd gedaan. Voor een grotere
opbrengst en de export ging de landbouw
na WO II kunstmest en pesticides gebruiken. En er kwamen grotere concentraties dieren in de stallen. Gelukkig zijn er
ook boeren die voedsel voortbrengen
voor hun buurt in plaats van voor de
supermarkt en de export. Je moet daarvoor niet naar de boerderij, maar naar
de buurderij, een eigentijds, interessant
initiatief; zoals je ook de voedselteams
hebt. Je bestelt wat je wil en enkele dagen
later haal je je bestelling af. Zo koop je
verse groenten, vlees, zuivelproducten en
andere ambachtelijke producten. Beide
organisaties zoeken producten uit de
streek, liefst eco, en ze betalen de boer
een eerlijke prijs. Door minder kant-enklaar te eten, neem je je voeding en je
gezondheid zelf in handen. Om nog maar
te zwijgen van de overbodige verpakking
die ook ongezonde stoffen kan bevatten.
Waarom zou je producten met een reukje
blijven kopen, als er gezonde producten
tegen een betaalbare prijs te vinden zijn?
Vast staat dat je met gezonde producten
ook een hoop uitgaven aan gezondheidskosten uitspaart. Dat is toch het overwegen waard.
Verzorging is alles wat we met ons
lichaam doen om het proper te houden.
Daar hoort een gamma verzorgingsproducten bij. Sommige daarvan doen ons
meer kwaad dan goed. In verzorgingsproducten, zelfs in babyverzorgingspro-

ducten, is het hoofdbestanddeel dikwijls
afval van aardolie. Daarvoor worden
grote merken zelfs gesubsidieerd! Om
perplex van te staan. Hoe kan je nu restafval van aardolie op je lichaam smeren en
gezond blijven?
Ook een dagelijks product als tandpasta
kan giftige stoffen, zoals fluoride (afvalstof van aluminium- en kunstmestindustrie), bevatten. Enkele merken die wel
betrouwbaar zijn: Weleda, Himalaya,
Dr. Hauschka. Je kan ook zelf tandpasta
maken, of je tanden poetsen met keukenzout.

Een gezonde woning behoeft niet veel
snufjes. Oriënteer de leefkamers naar het
zuiden en het westen, de slaapkamer en
badkamer naar het oosten en het noorden. Maak maximaal gebruik van natuurlijk licht en verlucht voldoende, ook wc en
badkamer. Plaats bij voorkeur een venster in deze sanitaire ruimtes. Kies materialen met een minimum aan schadelijke
stoffen, wel met veel vocht- en warmteregelende eigenschappen, die teelbaar
of recycleerbaar zijn en met een ecolabel. Vermijd ook synthetische lijmen
en verven. Raadpleeg bij www.vibe.be de
winkelwijzer over gezonde en milieuverantwoorde materialen. Kijk zeker eens
bij downloads. Brochures en ander drukwerk zijn ook op papier te verkrijgen.
Andere sites waarop je een kijkje kan
nemen: www.boerenenburen.be (online
kopen bij boeren uit de streek)
www.
voedselteams.be (netwerk van boeren,
producenten en vrijwilligers) www.wervel.be (rechtvaardige en verantwoorde
landbouw, o.a. LEF = lokaal, eco en fair)

Tijdens ‘De Zevende Dag’
van 14 mei hoorde ik
het in Keulen donderen.
Mieke Schauvliege: ‘Ik
geloof sterk in bioboeren,
we moeten hen steunen’.
Zal wel waar zijn, want
de minister komt uit een
gelovig nest.
Vorig jaar wuifden een
paar honderd groene
mensen uit de wijde
omgeving van Beernem
de ‘Hogen Akker’ uit. Het
biobedrijf, met winkel,
deed het licht uit. Het
werd een West-Vlaams
culinair feest met Raymond
Van het Groenewoud als
hoofdschotel. Niemand die
daar toen een goed woord
kwijt wou over de minister
met dikke portefeuilles,
waaronder die van
Landbouw.

J or i s W i l l a e r t /
W a lt e r D e c o e n e

In 1977 begint Rolle De Bruyne samen
met Denise Hudders, de Hogen Akker, een
biobedrijf. In Oedelem, nu een Beernemse
deelgemeente. Midden in een agrarische
omgeving, waar bijna iedereen een moestuin heeft, biogroenten kweken? Je moet
het durven. In het begin slentert de zaak.
De doorsnee consument ziet de meerprijs voor gezonde (duurdere) groenten
niet zitten. Ziekenhuizen in de regio sturen Rolle wandelen. Ambtenaren op het
Ministerie van Landbouw krijgen koude
rillingen als Rolle erkenning eist voor de
bioboeren. Via moeizame sensibilisatie
(Agalev, Velt, …) en de zaterdagmarkt in
Brugge krijgt de Hogen Akker bekendheid. Het klantenbestand groeit en in het
winkeltje is het soms file.
Nu, 40 jaar later sluit het winkeltje zijn
deuren. Rolle blijft actief met de kweek
van biologische groenten. Hij kan ook
tellen. ‘Voor maximum € 50 meer per
maand kan een doorsnee gezin gezond
biovoedsel consumeren’.

‘Van hard werken word je moe, maar blijf
je jong en gezond’, dixit Rolle. Hij stond
aan de wieg van Agalev Beernem, nu
Groen Beernem. Hij zetelde 18 jaar in de
gemeenteraad en was verschillende keren
lijsttrekker. Met zijn gitaar en eigen teksten ‘zong’ hij het programma van Groen
in (zie Google). In 1972 richtte hij Cactus
op, in een cafeetje, een voormalig bordeel
in de Sint-Amandusstraat. Cactusfestival? Gaat er een belletje rinkelen? Rolle
was ook actief in de Volkshogeschool, nu
Vormingplus, in Brugge, organiseerde
cursussen rond landbouw, voeding en
energie. Was lid van de Landbouwraad en

deed aan Ontwikkelingssamenwerking…
Je zou van minder duizelen.

Toen de winkeltje zijn deuren sloot, vonden enkele trouwe klanten dat de Hogen
Akker een tweede leven verdiende. BES
(Beernem Ecologisch Sociaal), een CVBA
met sociaal oogmerk werd geboren. De
stichters hebben alle politieke kleuren.
Klanten die coöperant worden, krijgen
een korting bij hun aankopen. Er hangt
wel geen dividend aan vast en ook geen
aandeel en BES staat niet beursgenoteerd! Voorlopig wordt er gewinkeld in
het Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus
van Beernem. Maar intussen wordt naarstig naar een nieuwe locatie gezocht...

Mooi dat jongeren het initiatief van
een pionier hebben overgenomen. Los
van hun politieke of filosofische bedenkingen zetten zij het werk van Rolle verder. Zo moesten er meer zijn, toch?
In het winkeltje met klassieke keukenproducten, liggen ook kakelverse seizoengroenten en fruit. Het aanbod oogt
aantrekkelijk en bulk wordt wekelijks
uitgebreid. Bezoekers vinden er een
ruiltafel voor kledij en voorwerpen. Wie
hier niks heeft aan te bieden, kan gewoon
meenemen wat er op tafel ligt..
Was Rolle, nu bijna zeventig, nooit begonnen, er zouden een pak minder gezonde
mensen in de streek
rondlopen.
Of
er
vroegtijdig genieten
van de eeuwige rust.
Maar da’s een losse
bedenking.
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Eco-wijken,
een weldaad
voor ouderen

Groene Pluim voor
‘De Landgenoten’
Elke week verdwijnen 25 landbouwbedrijven uit Vlaanderen. Tijd om
het tij te keren en de tegenbeweging
steun te bieden!

De levenskwaliteit van ouderen
is sterk gebaat bij een eco-wijk.
Dat blijkt uit onderzoek.
Waaruit bestaat zo’n eco-wijk? Waar
zijn er in Europa gerealiseerd? Wat
zijn de bevindingen? En hoe pak je
dat aan?

Hierover organiseert GroenPlus
een colloquium voor alle geïnteresseerden, ouderen al dan niet bij
Groen, mensen uit ouderenraden of
-verenigingen, lokale mandatarissen,
mensen die op zoek zijn naar ideeën
voor een verkiezingsprogramma.
Wat mag je van dit colloquium verwachten?

Keynote spreker is Erik Rombaut,
professor-emeritus, die de Europese

eco-wijken bezocht en bestudeerd
heeft.

Groene schepen Astrid Wittebolle
brengt in Turnhout ideeën in praktijk.Turnhout is uitgeroepen tot de
2de groenste stad van Europa. Wat
betekent dat voor ouderen?

We vroegen ook een vertegenwoordiger van de Vlaamse Ouderenraad
om te reageren.
Uiteraard krijg je de gelegenheid om
vragen te stellen.
Johan Danen, Vlaams volksvertegenwoordiger, trekt politieke

besluiten.

We eindigen met een eenvoudige
receptie.

Vrijdag 10 november 13.30 – 18u Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86,
Brussel.
Deelname gratis, inschrijven verplicht: liefst via het formulier dat je
op het internet via deze link vindt:

https://goo.gl/upHscA ; eventueel
e-mailen naar hugo.vandienderen@
groen.be, of schrijven naar Hugo Van
Dienderen, Wapenstraat 2 bus 2,
2000 Antwerpen.

Zaterdag 9 september gaan we
dit prachtig gebied met zijn heide,
vijvers en 1000 ha bos bezoeken
met GroenPlus. Daarmee willen
we onze waardering uitspreken
voor de beheerders die ervoor
zorgen dat de heide standhoudt
en dat er tegelijkertijd bos is dat
niet mag overwoekeren. Dat ter-

wijl de Vlaamse minister voor
Leefmilieu onlangs minachtend
sprak over dat ‘bomen kappen’!
We kozen voor een moment dat de
heide bloeit en een zaterdag om
onze (klein)kinderen de kans te
geven mee te stappen.

Om 10u44’ kan je in station Antwerpen-Berchem de trein nemen die om
10u50’ in Antwerpen-Centraal vertrekt en om 11u14’ in station HeideKalmthout aankomt. Daar wandel je
de Heidebloemstraat af (800 m), tot
aan de kruising met de Putsesteenweg 129, waar het Natuureducatief
Centrum De Vroente ligt. Dit kan je
even bezichtigen en dan steken we
de Putsesteenweg over en vertrekken voor de wandeling, aangeduid
met het blauwe schaap (11u40’).

Onder het moto ‘Viert Moeder Aarde’
gebeurt dat in de Baarbeekhoeve,
aan de Baarbeekstraat 24, in Muizen (Mechelen). Je bent er welkom
vanaf 14 h voor een goed uitgekiend
programma.
‘Betaalbaar, overdraagbaar en in
handen van de gemeenschap, zo
moet landbouw zijn.’ Dat is de boodschap waarmee De Landgenoten aan
biologische landbouw doen. En dat
verdient een pluim! Die wordt uitgereikt door Vera Dua, onze vroegere
Groene minister van Landbouw, in
aanwezigheid van schepen Marina
De Bie, onze Mechelse schepen van
Leefmilieu.
Het programma voorziet een rondgang in en rond de Baarbeekhoeve,

Kom mee de Kalmthoutse
Hei verkennen
De staatsgrens tussen Nederland
en België had in de 19de eeuw als
gevolg dat de grensstreken tussen
de dorpskernen uit beide landen
nagenoeg onbewoond bleven.
Vandaar vandaag veel uitgestrekt,
ongerept natuurgebied weerszijden
de grens. Het bekendste is ‘Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide’,
6305 ha groot, ten noordwesten van
Kalmthout.

Zondag 2 juli reikt GroenPlus een
Groene Pluim uit aan ‘De Landgenoten’.

een voorstelling van De
Landgenoten, gezonde
hapjes en drankjes en, als
klap op de vuurpijl, een
optreden van troubadour
Jan Van de Ven (o.v.)

Er komt ook een kampvuur,
waar je als gelegenheidsartiest je beste beentje kan
voorzetten.

Wees erbij, want het wordt een
gezellig en gezond feestje!

Inschrijven bij Louis De Bruyn: ljdebruyn@gmail.com of 0485/78.17.27
of bij Anjes Dierens: anjes.dierens@
telenet.be of 015/34.04.69 –
0477/72.70.52.

Het Biogrondfonds van ‘De Landgenoten’ verwerft en bewaart gronden
voor een nieuwe generatie bioboeren. Zo ontstaan er nieuwe, duurzaam
beheerde biologische bedrijven. Einde loopbaan geven die hun gronden
door aan nieuwe bioboeren. Zo gaat er geen kostbare grond verloren en
blijft de zorg voor gezonde en lokale voeding verzekerd.
Meer hierover vind je op https://www.delandgenoten.be

Louis De Bruyn, een van de initiatiefnemers, is 70 geworden. Je kan zijn
verjaardag gedenken met een steuntje aan ‘De Landgenoten’. Stort je bijdrage op rekening BE10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting, met deze gestructureerde mededeling: 182/0460/00185. Voor giften
vanaf € 40 ontvang je een belastingattest.

Zomerweekend
25-27 augustus
Voorzie je van een fles water,
want na 2,7 km houden we
een drank- en rustpauze.
Ten noorden van het natuurgebied
ligt een grote camping waar we een
drank en een eenvoudig etentje
aanbieden.

We nemen ongeveer dezelfde weg
terug. Er zijn voldoende treinen,
zowel in station Heide als in station
Kalmthout.

Geef liefst vooraf een seintje van je
komst aan frans.coenen@telenet.be
- 03/33.75.687

Tijdens het Zomerweekeind valt er
weer heel wat te beleven. GroenPlus
neemt er zoals steeds actief aan
deel. Zo is er op donderdag een open
bestuursbijeenkomst voor wie er
dan al wil bij zijn.
Zaterdag 26/08

Zaterdag blikken we terug op de
geschiedenis van Groen. We bekijken opnieuw ‘Wissel van de Macht’,
de VRT-reportage van Marc Van de
Looverbosch. Alle ‘acteurs’ uit deze
aflevering werden uitgenodigd:
Magda Aelvoet, Vera Dua, Mieke

Vogels, Jos Geysels en
Meyrem Almaci. Ze
krijgen de kans om
nog meer details prijs
te geven vanaf 1999.
Je kan ook zelf vragen
stellen en in debat gaan. Zo leren
we uit het verleden en kunnen we
ons voorbereiden op een hoopvolle
toekomst.
Zondag 27/08

Zondag sluiten we, naar jaarlijkse
gewoonte, af met een gemeenschappelijke maaltijd en een stadswande-

ling door Nieuwpoort. We spreken
af om 13 h in Comilfo, Albert I-laan,
141. Voor deelname aan de maaltijd
betaal je terplekke € 25.

Inschrijven voor 22 augustus bij luc.
debuyst@groen.be, 0495/26.58.96.

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: Staf De
Wilde, Mieke Vogels, Marc Peetermans,
Hervé Devos, Luc Lamote, Walter Decoene,
Catherine Stepman, Rita Van de Voorde, Joris
Willaert, Hugo Van Dienderen, Frans Coenen,
Louis De Bruyn, 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: Marc Peetermans, Lieve Snauwaert,
Walter Decoene, Rita Van de Voorde, Joris
Willaert, Louis De Bruyn.
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

Wij zijn niet bang

FRANS ROGGEN

In het begin van de jaren ’90 ontstond
er commotie over het vervoer van radioactief afval langs de weg. Sommige
burgemeesters wilden dat niet toelaten
over hun grondgebied .’Wij zijn niet zo
rap bang, niewaar Marcel,’ zei de staatssecretaris. ’Dat vervoer,’ zei ik, ‘is tot
daar aan toe… maar de opslag van dat
afval, daar moeten we effenaf bang van
zijn. Wie weet er binnen twintig jaar
nog waar dat zit! En op een ik en een gij
wordt de grond gecontamineerd door
lekkende vaten, muteren de vissen tot
Godzilla’s.’ ‘Sciencefiction’, zei Marcel.

Het begon met die bom van 50 megaton
van de Russen, waarover ze op de radio
niet konden zwijgen. Het joeg me de
stuipen op het lijf. Zo’n bom blies de Suikerrui en het stadhuis weg. Van de onzichtbare straling kreeg je grote blazen.
Bloedkanker! Dan moest je overgeven, je
kreeg diaree. Je teerde helemaal weg. En
dan… dood en een oog uit. Mijn moeder
probeerde me te troosten, maar grote
broer liet het bommen regenen! Die had
dat al meegemaakt, zei hij.
Het dagboek van Dokter Michihiko Hachiya omvat 56 dagen in Hiroshima, van de 6de augustus tot en met de 30ste september 1945. Hachiya staat in zijn pyjama, prachtig weer, warm.
Plots een lichtflits, de lantaarn in zijn tuin begint te gloeien, ontzaglijk mooi en dan donker.
Het huis zakt in. Hij is poedelnaakt. Hij zit helemaal vol glas. Dat is enkele seconden na de
bom. Samen met zijn vrouw gaat hij naar het ziekenhuis waar hij werkt. Overal liggen lijken.
Een gestage stroom van verdwaasde mensen is in stilte onderweg. In de stad woeden vuurstormen. Als hij een beetje opgelapt is, herneemt de dokter zijn werk in het ziekenhuis. Wat
hij ziet kan hij niet thuisbrengen. Maar dan begint het hem te dagen. Hij heeft een nieuwe
ziekte ontdekt. Mensen die gruwelijk verbrand zijn, genezen. Bij anderen, waar eerst niets
verkeerds aan op te merken viel, valt het haar uit, ze krijgen water op de longen en sterven.
Weer anderen vertonen iets wat lijkt op leukemie. Mensen die genezen lijken, worden ziek.
Hachiya noteert het allemaal heel precies in zijn dagboek, met oog voor betekenisvolle details. Respectvol. Een dokter die een lijkschouwing uitvoert, buigt voor het stoffelijke overschot. Voor de dagelijkse slachtoffers wordt een boeddhistische ceremonie gehouden. Eind
1945 zijn in Hiroshima 140.000 mensen gestorven, verdampt, verbrand of weggekwijnd door
stralingsziekte. Jaren later is het aantal slachtoffers opgelopen tot 237.000.
Natuurlijk leken wij op mekaar, de bangeriken die tegen het gebruik van kernenergie waren.
Langharig werkschuw tuig, groene parka’s, gewetens¬be¬zwaar¬den. We geloofden zelfs in
de opwarming van de aarde! Om dat gespuis te pesten laat onze regering falende kerncentrales jaren langer draaien. ‘Wablieft? Tjernobyl? Fukushima? Allez jongens, wie heeft daar
nu last van?’
Zij niet, want zij zijn niet bang! De snotneuzen. Voor De Wever geldt waarschijnlijk dat het
verstand komt met de jaren. Maar pas op: wie zijn gat verbrandt, moet op de blaren. En dat
ze niet komen janken dat ze het niet geweten hebben. Als ik het al zo lang weet.

