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e e n  w o o r d j e  v o o r a f
Na al die winterse somberheid droomden we van een lentenummer vol frisse geluiden. Maar wat 
wil je? Als de redactieleden van wie we die input verwachtten uiteindelijk ziekjes bleven. Dus 
werd het een Zilverblad met zowel onderhoudende als uitdagende bijdragen.

In dit nummer bericht de centerfold over onze ‘stralende’ actie in Doel en Dessel. We  kijken ook 
al reikhalzend uit naar onze deelname aan de Milieutop in Parijs. En verder spreekt Luc Van 
Krunkelsven, de stichter van Wervel, wijze woorden. 

Vanaf nu kan je in het Zilverblad ook terecht met brieven en reacties. Maak er gretig gebruik 
van! 

—  D e  r e Dac t i e

Leegstand, een regelrechte schande
Het politiek debat werd nog nooit zo sterk 
beheerst door de tegenstelling arm-rijk, 
als vandaag. in België weet nu ook de 
gewone mens dat 10% van de Belgen 
beschikt over 50% van het Belgisch ver-
mogen. Hij pikt dat al langer hoe minder. 
en Groen al zeker niet! Vandaar de roep 
naar een vermogenswinstbelasting of rij-
kentaks. Maar wat moet ik mij concreet bij 
al die rijkdom voorstellen? Waar en wan-
neer wordt die rijkdom pijnlijk geëtaleerd?

recentelijk las ik in De Standaard: ‘russi-
sche miljardairs kopen massaal vastgoed 
in Londen op, omwille van de dalende roe-
bel.’ Dat laatste schijnt zowat iedereen nor-
maal te vinden. Mij wringt dit schoentje 
toch al een hele tijd. en dat sedert we aan 
de Westkust, winter en zomer, gaan stap-
pen. Daarbij valt ons namelijk de enorme 
leegstand van appartementen en villa’s 
op. Omdat ik besef dat mijn lezing van het 
begrip ‘leegstand’ vrij ongewoon is, heb ik 
er de Dikke van Dale bijgehaald. Pagina 
3436 lees ik onder ‘wonen’: zijn woning 
hebben, verblijf houden, gehuisvest zijn. 

De definitie liegt er niet om. Bij een huis 
of appartement dat niet bewoond wordt, 
moet je van ‘leegstand’ gewagen. Want op 
pagina 1540 vind ik  onder ‘leegstand’: het 
leegstaan; met als cursieve toevoeging: 
leegstand van deze woningen, terwijl 
zoveel mensen geen huis hebben, is een 
schande! ik kan het alleen maar beamen.

Wat lees ik verder in De Standaard van 
3 februari jl.? ‘Door de lage rente op 
spaarboekjes is vastgoed aantrekkelij-
ker als belegging’. tussen Nieuwpoort 
en De Panne liggen kasten van villa’s 
verlaten achter hoge hekkens. in de 
alsmaar hogere en duurdere apparte-
menten brandt zelden licht. Gronden 
worden schaarser. Halve straten gaan 
tegen de vlakte om superrijken een 
appeltje tegen de dorst te bezorgen.                                                                                              
Begrijp me goed: ik heb geen bezwaar 
tegen tweede woonsten zolang er af 
en toe in gewoond wordt. en ook niet 
tegen het feit dat senioren vanuit het 
binnenland naar de kust verkassen.                                                                                                 
Hoewel, het blijft pijnlijk dat de oorspron-

kelijke kustbewoners en de werkende 
mensen naar het hinterland moeten uit-
wijken om nog een betaalbare woonst te 
vinden.                                                                                                                   

tegen alle verwachtingen in wordt er dus 
gekocht en verkocht aan de kust, terwijl 
er weinig te huur wordt aangeboden. en 
op jaarbasis nog minder! Men blijft maar 
bouwen: hoger, luxueuzer en… lelijker. 
Marc coucke investeert in de apparte-
menten van zijn vriend Versluys om van 
10 naar 15 verdiepingen te gaan! Zei een 
West-Vlaamse dame op de tram van Oost-
duinkerke naar Koksijde: ‘Da gae nie blu-
ven deuren’. ik ben daar nog niet zo zeker 
van. er moet in dit land een sterke vast-
goedlobby bestaan van hen die meerdere 
huizen bezitten. Het zijn zij die volgens de 
bekende econoom, Gert Peersman, wel 
eens mogen getroffen worden door een 
‘vermogensbelasting’.

—  L e N a  B u r M
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GroenPlus in 
‘t Parlement

Met zo’n 25 begonnen we eraan in rotonde 1, een eminente 
vergaderruimte in het oerstevige parlementsdeel dat ooit 
door de regie van tante Posse bemand werd. Het gebouw 
beschikt zelfs over een eigen beiaard.

De gewone agendapunten vormden slechts de aanloop naar 
de pièce-de-résistance: de komst van Groenvoorzitter Mey-
rem almaci. een tiental GroenPlussers schreven hun harten-
wens neer in een nieuwjaarsbrief. Meestal waren dat sug-
gesties voor het te voeren beleid; een enkele keer ook een 
waarschuwing, dat Groen niet te mainstream mag worden. 
Meyrem beantwoordde al onze zielenroerselen ten gronde, 
zodat we met gerust gemoed het parlementaire restaurant 
konden opzoeken.

Ook nog even vermelden dat onze campagneleider Luc 
Debuyst meer dan een tip oplichtte van de GroenPlusdeel-
name aan de Milieutop in Parijs. Met alle mogelijke middelen 
zullen GroenPlussers zich in november naar de lichtstad spoe-
den…

en dan was het dus tijd om een vorkje te gaan leggen. Speci-
ale gaste op dit etentje –want GroenPlus nodigt elk jaar ook 
een of twee medewerkers uit- was dit jaar aicha, een Gentse 
moslima, die al enige tijd in het nationaal secretariaat de ont-
vangstbalie bevrouwt. en dat doet ze met klasse!

er werden ook GroenPlussers gevierd. De vergadering nam 
afscheid van rik carmen, als algemeen secretaris. en ook uit-
tredende POra-leden Gyde Knebusch en Hugo Valcke moch-
ten een ‘leerrijk boeksken’ uitkiezen.

een goed etentje, dat loopt uit. en onze passage in de federale 
eetruimte maakte daar geen uitzondering op. Debet daartoe 
waren het toetje, de koffie en de snoepjes. Geen wonder dat 
de namiddagsessie te laat van start ging en de algemene ver-
gadering nauwelijks afgewerkt raakte.

er werd teruggeblikt op het voorbij werkjaar, de rekenin-
gen werden gecontroleerd en voorzitter Hugo Van Diende-
ren blikte ook al even vooruit. Daarbij werd vooral aandacht 
besteed aan het eerste GroenPluscongres over een ‘Genera-
tievriendelijke gemeente’.   De voorbereiding hiervan verloopt 
in fases en moet er in 2016 toe leiden dat Groen de gemeen-
teraadsverkiezingen van 2018 met vertrouwen kan tegemoet 
gaan.  

uiteindelijk werd alles netjes goedgekeurd, zodat de laatste 
GroenPlussers in stilte het indrukwekkende gebouw konden 
verlaten.

—   Wa Lt e r  D e cO e N e

Brussel - Een keer per jaar zakt het GroenPlusbestuur af naar het federaal of het Vlaams Parlement. Om er te vergaderen, een 
paar verdienstelijken te huldigen en er –zoals ze dat in Antwerpen zeggen- een fourchetje te leggen. Voorzitter Meyrem Al-
maci beantwoordde in Rotonde 1 van ’t federaal de nieuwjaarsbrieven en Kristof Calvo zorgde voor een pittige tafelspeech.

Er roert iets!
GroenPlus was een vervolg op de antwerpse Groene Senioren. 
en toen we er ‘nationaal’ stonden, ging Bert Weyts de boer op en 
gaf er het vuur door aan provinciale GroenPluskernen. en toen 
dachten we: daar zal het wel bij blijven. immers, we zijn en blij-
ven een ‘politieke’ ouderenvereniging. Dus moeten we ons ook 
niet meten met een OKra of een S-Plus, want die kunnen veel 
ruimer recruteren.

en toch… er roert iets.

eerst gaf een uitgeweken Nel rosiers aan dat er in Knokke-Heist 
ook een lokale werking mogelijk is. recent liet anjes Dierens 
ons vanuit Mechelen weten ‘dat er iets op komst is’. en ook in 
Gent en Duffel zou er iets smeulen…
De antwerpse Groene Senioren, verzwakt door een nationale 
en een provinciale aderlating, geven ook niet af. Ze vechten 
terug en organiseerden recent nog ‘hun’ Verloren Maandag.allemaal heel positieve geluiden. en we hopen dat er ook op 

andere plaatsen GroenPlussers de koppen bijeensteken om 
plezante én leerrijke dingen te organiseren, om zo de Groene 
boodschap verder toegankelijk te maken.
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in Brazilië is hij een graag geziene spreker 
aan verschillende universiteiten en land-
bouwscholen. Men noemt hem daar de 
gringo da Bélgica. Hij heeft er contact met 
vakbonden, met familiebedrijven, met 
groepen die de diversificatie van de pro-
ductie willen vergroten. Die vechten tegen 
de monocultuur van soja, maïs, suikerriet, 
eucalyptus en runderen. in het zuiden van 
deelstaat Goiás bv. schiet nog maar 5% 
van de oorspronkelijke begroeiing over. 
terwijl de ontbossing van het amazone-
woud gelukkig wat afneemt, neemt die 
in de cerrado in alle hevigheid toe: 30.000 
km2 per jaar, de oppervlakte van België.  
Zes jaar geleden vroegen de inwoners 
van deze Braziliaanse savanne aan Luc de 
strijd voor het behoud van de cerrado te 
internationaliseren. Want alleen zouden zij 
het niet halen. Maar zelfs met de interna-
tionalisering van het probleem, is er geen 
tegenhouden aan. De unieke biodiversi-
teit van de cerrado wordt in razend snel 
tempo kapot gemaakt. 

Waarom zou Azië niet mogen doen wat 
wij al zo lang doen?

chinezen die 20, 30 jaar geleden amper 20 
kg vlees per jaar aten, zitten nu al onge-
veer aan 50 kg vlees per jaar. Dan spreken 
wij over 20% van de wereldbevolking, die 
slechts 6% van het zoetwater in de wereld 
heeft en 6% van het landbouwareaal. De 
helft van de varkensvleesconsumptie zit 
nu in china. De soja komt van Brazilië, 
Paraguay, Bolivia, argentinië, de VS en hoe 

Een leven 
van engagement 
en spiritualiteit

Wervel, de Werkgroep voor een Rechtvaardige en Verantwoorde Landbouw bestaat 25 jaar. Tijd om oprichter Luc Vankrun-
kelsven aan het woord te laten:  een schrijvende, wereldwijde actievoerder, die werkt vanuit een religieuze inspiratie.

langer hoe meer uit afrika. allemaal voor 
het veevoer van eurazië. Het is ook een 
historische dynamiek: als een volk het eco-
nomisch beter doet, gaat het meer vlees 
eten, meer zuivel gebruiken. Dat is volop 
bezig in azië en daar kunnen wij niets op 
zeggen, want wij doen het ook. De rege-
ring van Goiás, heeft nu een contract met 
de chinezen, om in het noordoosten van 
de deelstaat tegen 2018 enorme sojavlak-
tes te zetten. De chinezen zijn voorlopig 
afhankelijk van de 4 grote multinationals, 
die het graan en de soja vervoeren. Maar 
zij willen hun eigen schepen hebben en 
leggen momenteel hun eigen havens aan 
in Brazilië. en dan zal die soja van Goiás en 
van andere regio’s nog rapper naar china 
gaan. De Brazilianen waarderen dat ik hen 
niet culpabiliseer. Wij hebben in de 13de 
eeuw al heel Vlaanderen ontbost. Beschei-
denheid is hier dus op zijn plaats. Die 
dynamiek, die je niet kan tegenhouden 
en waar de Brazilianen maar al te graag op 
ingaan, maakt mij pessimistisch.

Volgt Mozambique het slechte voor-
beeld?

Nadat Braziliaanse grootgrondbezitters 
Mato Grosso hebben ontbost, willen zij 
het in Mozambique nog eens overdoen. 
ik ben dan ook blij dat mijn boekje ‘Legal! 
Optimisme – realiteit – hoop’ in Mozam-
bique wordt gebruikt in landbouwscho-
len. De studenten gaan met mekaar in 
gesprek over de vraag of zij de invasie van 
de Brazilianen wel willen. Zoals ‘Legal!‘ 

bespreekt mijn nieuwste boek ‘Voeding 
Verknipt’ niet alleen de verschrikkelijke 
gevolgen van de monocultuur maar geeft 
het ook voorbeelden van groepen die het 
anders aanpakken: zo ontstond Ecovida, 
in de drie zuidelijke staten van Brazilië: 
een netwerk tussen consumenten en 
producenten. De levering van de gezins-
landbouw voor ‘voeding op school’ zag er 
vanaf 2002 het licht. er worden ook meer 
dan 50 producten geleverd aan publieke 
instanties in chapecó. De cooperfamiliar 
had in 2010 als basis 25.143 gezinsboeren, 
verspreid over verschillende gemeenten.               
Ja, aan de hand van ‘Voeding verknipt’ 
kunnen niet alleen Mozambikanen ont-
dekken hoe het anders kan, ook voor Vla-
mingen geven de boeken een schat aan 
informatie over de werking van allerlei 
basisgroepen.

Waar haal je je inspiratie?

ik ben de zoon van een veearts maar ik 
ben ook een kind van de milieubeweging 
uit de jaren ’70. in 1974 ben ik ingetreden 
bij de Norbertijnen van averbode. ik wou 
naar de inheemse volkeren in Brazilië en 
de abdij zat al sinds 1898 in Brazilië, een 
romantisch idee misschien. ik studeerde 
filosofie en theologie en deed van ‘81 tot 
‘83 burgerdienst in het buurtwerk ‘Schijn-
poort’ in antwerpen. Daar leerde ik de 
generatiearmen kennen en in 1982 richtte 
ik de wereldwinkel van Diest mee op. 

in 1983 vroeg de abt mij om medewerker 

Ik denk dat we 
in een tijd van 
leegte zitten.
Wij hebben veel 
riten en symbolen 
weggegooid.

Mensen hebben nood 
aan verbondenheid.
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Heengegaan, 

Riet Desmet
 
Op 12 oktober is te Bredene aan 
zee Riet Desmet overleden. Riet 
was van bij de aanvang betrokken 
bij de werking (het wel en 
wee) van Anders Gaan Leven 
en Agalev. Ze was lid van de 
landelijke organen en was een 
dynamische en idealistische 
‘doener’. Sedert jaren sukkelde 
ze met haar gezondheid, 
ziekenhuizen waren haar tweede 
thuis geworden, toch vocht zij 
verder.  

Ze was graag aan zee, waar ze tot 
rust kwam. Vaak zegde zij dat zij 
wou sterven aan zee. Die wens is 
uitgekomen, veel te vroeg. Riet 
werd 64 jaar...
 
Met kerstdag 2013 schreef ze 
naar mij: 
‘Ik denk dankbaar terug aan onze 
Anders Gaan Leven-tijd: 
het samenzijn in ‘t hoeveke 
in Ursel, de ontmoetingen in 
Viersel, 
de stuurgroepvergaderingen in 
Antwerpen, 
het samen werken voor De 
Groenen...
Er is zoveel dat herinneringen 
oproept, niet in het minst de 
warme vriendschap.’
 
Riet was een uitzonderlijke figuur 
met een nooit aflatende inzet voor 
een betere, groene wereld.
 
Wilfried Van Durme 
groene pionier en gewezen 
volksvertegenwoordiger

van het bezinningscentrum in averbode 
te worden. We organiseerden vasten-
weekends rond de moord op Gandhi, 
weekends voor mensen die seksueel mis-
bruikt waren, voor homo’s, etc. We orga-
niseerden ook een bijeenkomst voor reli-
gieuzen, economen en oversten die elke 
dag geplaagd werden door bedelbrieven. 
Daaruit is ‘Oever’ ontstaan, een fonds ter 
ondersteuning van sociale en ecologische 
projecten. 

en dan heb ik met de Nederlandse pries-
ter, Herman Verbeek, weekends vanuit zijn 
zangen opgezet. Hij was voor GroenLinks 
verkozen in het europees parlement en 
met zijn liederen, die deels contempla-
tief, deels strijdbaar waren raakte hij mij. 
Hij heeft mijn leven veranderd. ik ben lid 
van een abdij die 850 jaar bestaat, die een 
klassieke liturgie heeft en ik wou mij soci-
aal engageren. Herman bracht die twee 
werelden samen. als ik hem niet had ont-
moet was ik uitgetreden. ik heb me niet 
tot priester laten wijden omdat ik meende 
dat parochiaal werk niet mijn weg was.

in 1989 zei Herman: ’Zouden wij geen 
weekend doen over mijn nieuw boek ’In 
boerenhanden’ en zo probeer boer(inn)en, 

consumenten, milieuverenigingen, derde 
wereldbeweging, vredesbeweging te ver-
enigen.’ Daar is Wervel geboren, maar ook 
mijn conflict met de abdij. in 1990 brak de 
varkenspest uit en ik richtte mijn aanval 
op de Boerenbond. Die heeft geprobeerd 
om mij via de abt te ontslaan. Bovendien 
was het gevaar reëel dat de KVLV haar 
blad ‘eigenaard’ niet meer zou laten druk-
ken in de drukkerij van averbode. ik ben 
in Brussel gaan wonen maar lid gebleven 
van de abdij.

Hoe zie je de toekomst?

ik denk dat we in een tijd van leegte zitten. 
Wij hebben veel riten en symbolen weg-
gegooid. Mensen hebben nood aan ver-
bondenheid. Daarom blijf ik bijeenkom-
sten organiseren rond spiritualiteit, bv. 
een zang- en bezinningsweekend vanuit 
de liederen  van Herman Verbeek, die in 
2013 is gestorven. en ik heb intussen terug 
een zeer goede band met averbode. elke 
week ga ik er ’s zondags met fiets en trein 
naartoe en volg ik de Vespers. ik hou van 
de gregoriaanse zangen. ik voel mij dan 
een Zen monnik.

—   J e a N N i N e  W e y e r S

Mensen van grond en licht
Zang- en bezinningsweekend 

vanuit de zangen van Herman Verbeeck

1 – 3 mei
bezinningscentrum@abdijaverbode.be

tel 013/780.440
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rita had ons verwittigd dat ze op 9 decem-
ber een klasje op bezoek kreeg. Dus trein-
den we via Brussel naar Zottegem, waarna 
buslijn 81 ons in ‘Velzeke-Dorp’ afzette. 
Het PaM ligt er op wandelafstand.

We lopen samen naar een van de ‘lesloka-
len’, waar een klasje met een 20-tal tienja-
rige  meisjes en jongens ons opwachten. 
rita en haar collega Bea zullen het hebben 
over de kleding van Galliërs en romeinen, 
een ideale introductie op de les geschie-
denis die weldra in de klas zal volgen. in 
het leslokaal bespeuren we een hele gar-
derobe; gaande van tunica’s en braca’s, 
over kleurrijke doeken, tot schoenen en 
pruiken. 

als iedereen een zitje heeft bemachtigd, 
steekt Bea van wal met een prangende 
vraag: ‘Weet iemand van jullie wie dit zijn?’ 
Ze toont het jonge volkje een opmerke-
lijke prent van drie woeste krijgers met 
beschilderde lijven en wild uitstaand haar. 
Het blijken Galliërs op oorlogspad te zijn. 

De toon is gezet: we gaan het hebben over 
de eerste periode van onze ‘vaderlandse’ 
geschiedenis. Het blijft echter niet bij uit-
leg en het tonen van allerlei voorwerpen, 
want de kleding op de achtergrond hangt 
er niet voor niks. De hele klas gaat de tele-
tijd-machine passeren!

Bea pikt er een vijftal blonde meisjes uit. 
Ze komen naar voor en dan schiet ook rita 
in gang. Ze past de meisjes een tunica en 
een stola of peplos aan. Om die wat meer 
vorm te geven, helpen een stuk touw of 
een fibula, een mantelspeld. Of een fascia, 

Romeinen 
en Galliërs
spelenderwijs 
oplepelen
Dat doet Rita Van de Voorde in het Provinciaal Archeologisch 
Museum Velzeke. Maar het is lang niet haar enig tijdverdrijf. Ons 
GroenPluslid is ook actief in de milieu- en natuurbeweging. Ze 
werkt als vrijwilliger mee met Wervel, de Werkgroep voor Recht-
vaardige Landbouw en met het zangkoor ‘De Walnoot’. Maar nu 
eerst naar het Romeins kamp in Velzeke!

een lange linnen doek. De meisjes zien er 
nu uit als echte Gallische dames.

De jongens worden stilaan rumoerig. 
Maar geen nood, nu komen ook enkele 
blonde knaapjes aan de beurt. Ze krijgen 
een braca –een broek zonder ritssluiting 
of zakken- aangemeten. er zijn zelfs schoe-
nen uit die tijd. Primitieve, maar comforta-
bele carbatinae die je zelf uit een stuk leer 
kan snijden. Hoe de Galliërs hun kleding 
benoemden, weten we niet. Daarvoor 
moeten we ons baseren op beschrijvin-
gen van de romeinen. De Galliërs kenden 
namelijk geen schrift. 

Finaal komen ook de donkerharige meis-
jes en jongens aan bod. We zijn intussen bij 
de  romeinen beland. Ze krijgen allemaal 
exclusieve romeinse gewaden aangeme-
ten. Hier geen ruitjes zoals bij de Galliërs, 
maar effen stoffen. Drie  ‘donkere’ meisjes 
worden door rita en Bea omgetoverd tot 
elegante romeinse schonen. eerst voelen 
ze zich wat onwennig in hun nieuwe kle-
ding, maar als de meester zijn fototoestel 
bovenhaalt, komt er een gelukzalige glim-
lach op hun jonge snoetjes…

als de klas is weggesijpeld, blijft er nog wat 
tijd voor een kleine nababbel. Samen met 
rita doorlopen we een stukje museum. De 
etalagekasten geven een overzicht van 
de prehistorie tot de Merovingische tijd. 
en er bestaan nog toekomstplannen. De 
presentatie moet interactiever en familie-
vriendelijk, zodat er in het PaM nog voor 
meer mensen iets te beleven valt. Het 
gloednieuwe museum is klaar voor de 
inrichting.

Hoe Rita in het PAM
is terechtgekomen? 

Nadat ze als oudere werknemer haar ont-
slag had gekregen en geen job meer vond, 
besloot ze om alle dagen iets te doen voor 
de gemeenschap. Ze kreeg een tip om in het 
Provinciaal archeologisch Museum te gidsen. 
rita liet de zaak niet koud worden, volgde 
enkele sessies over de Gallo-romeinse peri-
ode en raakte zo geïntroduceerd in het 
wereldje. intussen geeft ze presentaties voor 
schooljeugd én volwassenen en gidst ze ook 
de tijdelijke tentoonstellingen in het Provin-
ciaal erfgoedmuseum in ename. en dat  gaat 
haar zo te zien heel goed af. 

‘Sinds de gedwongen pensionering is mijn leven 
alleen maar rijker geworden’, getuigt rita nog. 
Met haar vrijwilligerswerk in het museum, 
voor het Milieufront Omer Wattez, Wervel, 
het natuurgebied ’t Burreken, het zangkoor 
‘De Walnoot’ van het WZc ‘Haagwinde’ ver-
veelt ze zich allerminst. 

Maar misschien moeten we met Groen-
Plus eens terugkeren naar Velzeke. Voor een 
gekostumeerde inleving in het bestaan van 
onze verre voorouders...

—   Wa Lt e r  D e cO e N e

Provinciaal Archeologisch Museum, Paddestraat 7, 
Velzeke-Ruddershove – 09.00-12.00 en 14.00-17.00 
zat-zon-feest 14.00-18.00 (gesloten tussen Kerst en 
Nieuwjaar) – 09/360.67.16

www.pam-ov.be/velzeke
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Vandaag, vier decennia later, leven we in 
een totaal andere realiteit. De wereld is 
vooral veel complexer geworden. Zo com-
plex, dat de kennis van de verkozenen 
alleen niet meer volstaat. Goede beslissin-
gen kunnen alleen nog genomen worden 
als ze gevoed worden met de inzichten van 
allen die over relevante informatie beschik-
ken. De betere politici beseffen dan ook dat 
participatie van burgers een even belang-
rijke grondstof voor een goed beleid is, als 
personeel en financiële middelen. 

in een aantal gemeenten leidt dat tot 
adviesraden versie 2.0. Men vertrekt niet 
meer vanuit het oogpunt van het bestuur 
maar vanuit de burger. De vraag waarop 
een antwoord gezocht wordt is nu: ‘Hoe 
kunnen we het bestuur beter betrekken 
bij wat er in de samenleving leeft en hoe 
kunnen we maximaal beroep doen op het 
sociaal kapitaal dat in de gemeente aanwe-
zig is?’  

Hoeft het gezegd dat adviesraden die van 
daaruit vertrekken heel wat boeiender zijn? 
Kenmerkend voor deze benadering is dat 
de leden van die raden betrokken worden 
in het volledige proces van besluitvorming. 
Van het foetaal stadium van een idee tot en 
met de opvolging van de realisatie ervan. 
Op elk moment kunnen ze initiatieven 
nemen, vragen stellen of ideeën opperen. 
Dus niet alleen als het huiswerk al af is en er 
eigenlijk geen essentiële wijzigingen meer 
mogelijk zijn. 

Vergeet dus het beeld van 20 mensen 
die alleen maar rond een tafel gaan zit-
ten om over een tekst te discussiëren. Wie 

Adviesraden: 
meer dan ooit 

zinvol !
Bij velen roepen adviesraden nog het beeld op 
van de jaren 70, toen deze vorm van inspraak 
zijn intrede deed. Politici in die tijd ‘maakten 
hun huiswerk’, en als het af was werd het voor-
gelegd aan de adviesraad. Het achterliggend 
idee was dat de beslissingen van het beleid op 
die maneer meer draagkracht hadden. 

het beschikbare potentieel aan ideeën in 
de gemeente wil bijeenharken, gaat op 
stap om rechtstreeks aan de mensen hun 
mening te vragen, verzamelt ideeën via 
sociale media, plaatst een oproep in het 
gemeentelijk infoblad, organiseert een 
wandeltocht met fototoestel om alle onvei-
lige verkeerssituaties in beeld te brengen, 
gaat met de adviesraad op studiebezoek 
om in andere gemeenten kennis te maken 
met goede praktijken. 

Ook ‘open zittingen’ van de adviesraad, 
waar iedereen met vragen of ideeën wel-
kom is, leveren veelal een schat aan ideeën 
op. idem voor discussienamiddagen waar 
het publiek debat met een doelgroep geor-
ganiseerd wordt. 

een heel vruchtbare manier om te weten 
wat er bij de mensen leeft, lijkt ons in elk 
geval, om als adviesraad de ambtenaren 
te consulteren die in de frontlijn actief zijn. 
Het gaat dan om wijkagenten, sociale wer-
kers, mensen met een loketfunctie, enz.

Doorgaans vormen zij de laatste schakel: 
het zijn de mensen die de instructies van 
de top uitvoeren. Wij zien ze graag als eer-
ste schakel: wie rekening wil houden met 
wat er onder de mensen leeft, gaat bij hen 
te rade: zij hebben de rechtstreekse contac-
ten met de burger en kennen de ongefil-
terde signalen die ze uitsturen. 

een adviesraad die op die manier werkt, 
gekoppeld aan een gemeentebestuur dat 
over voldoende participatieve intelligen-
tie beschikt om hier nuttig gebruik van 
te maken, dat kan enkel resulteren in een 
prima beleid. 

Woon je in een gemeente waar dergelijke 
werking in adviesraden nog onbestaande 
is? Dan is dat een extra reden om na te 
gaan of je er geen zitje kan bemachtigen. 
De ervaring leert immers dat het uiterst 
boeiend is om de transitie naar adviesra-
den versie 2.0 mee vorm te geven. 

—   H e r V é  D e V O S

‘Open zittingen’, waar iedereen met vragen 
of ideeëen welkom is, leveren veelal 

een schat aan ideeën op.
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Het miezert en er hangt een kille nevel 
over de Schelde. in de verte doemen de  
koeltorens van de kerncentrale op. We 
stappen uit en wandelen met spandoek 
en Groenvlag richting een zijingang. elka 
Joris voorziet de poort van een extra ket-
ting en Groenparlementslid Ingrid Pira 
neemt het woord. Ze wijst op de gemiste 
kans om resoluut voor een ander ener-
giebeleid te kiezen. 

Voorzitter Hugo Van Dienderen legt de 
nadruk op het veiligheidsrisico, na de  
scheurtjes die vragen opriepen omtrent 
het nog langer openhouden van de cen-
trales. elka beaamt zijn woorden: ‘ik woon 
op Linkeroever en mijn enige bescher-
ming zijn een paar jodiumpillen!’ 

De spandoek ‘Begin nu met kernuit-
stap’ wordt ontplooid en de groep 

Wat doen w
e 

met kern-

energie?

Wat doen
 we 

met kern
-

energie
?

Doel/Mol – De opgedrongen vrees voor 
een energieval is tot nu toe ongegrond 
gebleken. Dat belet echter niet dat 
kernenergie, dank zij (?) de sluiting van 
enkele centrales, weer volop in de actu-
aliteit staat. Voor de Antwerpse Groene 
Senioren, die in de rookpluim van Doel 
leven, een aansporing er actie rond te 
voeren. Met z’n 50 sloten ze symbolisch 
de kerncentrale van Doel en probeerden 
ze het Studiecentrum voor Kernenergie 
in Mol op betere ideeën te brengen.

plaatst er zich achter. er is radiopers aan-
wezig en die strikt iemand voor een kort 
interview. Ook de zwarte cameraman, die 
vanuit de chapo in Berchem is meege-
reisd, legt de actie vast in beelden.

in Zwijndrecht worden de actievoerders 
ontvangen door Groenburgemeester 
André Van de Vyver en schepen Chris 
Vermeulen. Dank zij Groen is Zwijn-
drecht een modelgemeente die al voor 
de 4de periode planmatig bestuurd wordt. 

econome Els Reynaert, staflid van Groen, 
wijst op het uitblijven van een echt ener-
giebeleid. Het dubbelzinnig inzetten 
op achterhaalde technologie, waarbij 
kostbare middelen voor de verdere ont-
wikkeling en introductie van duurzame 
energie verloren gaan. 

Dat terwijl de praktijk uitwijst dat we 
behoefte hebben aan flexibele energie, 
iets waarvoor  kernenergie te grootscha-
lig werkt.

in Mol zoeken we een tijdlang naar de 
juiste plek van afspraak met de leiding 
van het ScK, het Studiecentrum voor 
Kernenergie. De ontvangst valt uiteinde-
lijk eerder kort uit en er hangt een sfeer 
van afstandelijkheid in de inkomhal. Dit 
dreigt een beleefdheidsbezoek te wor-
den. 

Kristof Calvo is ook op de afspraak en 
stelt het 60-jarige ScK een bondgenoot-
schap voor. in plaats van in te zetten op 
de verdere ontwikkeling van kernener-
gie zou het Studiecentrum zich beter 
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omturnen tot wereldautoriteit inzake de 
veilige ontmanteling van het kernarse-
naal en het zoeken naar een sluitende 
oplossing voor het afvalprobleem. als 
Studiecentrum voor Kernveiligheid zou 
het ScK ook kunnen samenwerken met 
het naburige VitO, waar o.a. de moge-
lijkheden van geothermie –het gebruik 
van aardwarmte- worden onderzocht. 
Bovendien zou dit de tewerkstelling in de 
(kansarme) Kempen ten goede kunnen 
komen. 

algemeen directeur Eric Van Walle wijst 
op de vreedzame toepassingen van kern-
energie in de geneeskunde, de controle 
van voeding, de industrie… die in het 
ScK worden bestudeerd en ontwikkeld. 

Volgens hem is er kernenergie nodig om 
dit soort diensten te blijven verzekeren. 
Ook inzake het onderzoek naar de halve-
ringstijd van het radioactief afval zou het 
ScK gunstige resultaten afleveren, aldus 
nog de directeur.

tot een discussie komt het jammer 
genoeg niet. De staande ontvangst in de 
inkomhal biedt daar ook niet direct een 
gelegenheid toe.

Voor de hoofdingang ontrollen we nog 
even onze spandoek en wordt er een 
groepsfoto genomen. De volgende mor-
gen krijgt de actie toch de nodige weer-
klank in twee kranten, een weekblad en 
op de regionale tV.

—   Wa Lt e r  D e cO e N e
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Eén van de thema’s was ‘De kracht van 
het ouder worden’.

De contradictie tussen ‘kracht’ en ‘ouder 
worden’ was meteen aan de orde. Fysieke 
kracht, geestelijke snelheid en het vermo-
gen tot straffe uitspraken en snelle beslis-
singen nemen immers af bij het ouder 
worden!?. Jawel, maar studies tonen aan 
dat de kwaliteit van het denken daarom 
nog niet achteruitgaat . Bij ‘normale’ ver-
oudering blijft het brein redelijk fit, zij 
het in vertraagd tempo. Daarom zien we 
zoveel uitzonderingen op het gangbare 
beeld van sociaal isolement en fysieke 
aftakeling: bejaarde kunstenaars, coaches, 
experts krijgen erkenning en respect van-
wege hun ervaring, gedurfde standpun-
ten, visies en bijzondere vaardigheden. 

en dus: wat als we ‘kracht van ouderen’ 
interpreteren als een verzamelwoord 
voor mogelijke kwaliteiten van ouderen? 
Hierna een greep uit wat in de bespreking 
aan bod kwam.

Vrijheid. als oudere hoef je je niet meer te 
bewijzen. Je hebt minder last van de maat-
schappelijke druk voor een goed fysiek 
voorkomen, sociale status en andere 

Vroeger 
nadenken 
over later 

In 2013 startte de Koning Boude-
wijnstichting een campagne voor 

organisaties en burgers, over de 
planning van de latere levensja-

ren . Eén van de 43 ondersteunde 
projecten bestond uit workshops 

om senioren (50+) te helpen op een 
positieve manier te kijken naar de 

latere leeftijd. Geïnteresseerd nam ik 
deel aan een aantal  bijeenkomsten 
en stond versteld van de geestdrift 
waarmee deelnemers van 50 tot 79 

jaar samen discussieerden.

uiterlijkheden. Heerlijk bevrijd van macht-
strijd op het werk en in relaties.

Durf en (wils)kracht zijn dan weer nodig 
om die vrijheid ergens voor aan te wen-
den en om talenten in te zetten. Je durft 
je als oudere kwetsbaar opstellen en met 
opinies over heikele onderwerpen naar 
buitenkomen. Je voelt je minder bedrei-
gend voor anderen en beter bestand 
tegen hun reacties. 

Geduld, diepgang en geestelijke nala-
tenschap. eindelijk tijd om problemen 
te analyseren en gegronde meningen te 
vormen. Voluit genieten van het naden-
ken, niet bang zijn voor complexiteit en 
diepgang en zelfs graag bijleren op een 
zelfgekozen domein. Zo worden we dus 
bronnen van expertise en bieden we 
ondersteuning aan wie nog midden in het 
hectische forum staat van gezinsleven, 
arbeid, politiek en cultuur.

Verantwoordelijkheid en belangloos-
heid. Hoe minder je nog te leven hebt, 
hoe meer waarde je aan het leven hecht 
en hoe alerter je bent voor nefaste han-
delingen en gedragingen. Ouderen waar-
deren ‘de dingen van het leven’, de natuur, 

hun medemens, verwezenlijkingen die 
‘zweet, bloed en tranen’ hebben gekost. 
Je ziet ze honderden grote en kleine din-
gen doen die bijdragen aan een gezond 
milieu en prettig samenleven, belangloos 
en anoniem. Op hun oude dag zijn ze 
zich bewust veel gekregen te hebben en 
beleven nu plezier aan het geven. Ze hoe-
ven niet in de schijnwerpers te staan, hun 
ego’s zijn verzadigd. 

Wijsheid en emotionele intelligentie. 
Meer levenservaring leidt tot meer inzicht 
en mededogen. Ouderen begrijpen de 
jeugdige idealen en angsten wel, maar 
hebben aan den lijve ondervonden dat de 
bijdrage van elke generatie zowel beperkt 
als betekenisvol is. iJdelheid, ambities en 
façades zijn achter de rug. Plaats aan ‘het 
zijn’.

en dus, beste collega senior, laat ons die 
‘krachten’ uitstralen en als ‘geweldloze 
giraffen’  in de wereld staan en de ‘jakhal-
zen’ helpen bedaren.

—   ta N i a  S O LO M a N i u c K
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Je durft je als oudere 
kwetsbaar opstellen en met 

opinies over heikele onderwerpen 
naar buiten komen.
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Giftige stoffen, die ziektes uitlokken of 
bevorderen, zijn frequent aanwezig in 
geneesmiddelen. Wie de bijsluiter van 
het voorgeschreven geneesmiddel leest 
en zichzelf nog graag ziet, kan hiermee 
problemen hebben. en veel kan worden 
genezen wanneer ‘de natuur haar werk 
mag doen’, de oorzaken opgespoord wor-
den, gerust wordt en de tijd afgewacht. 
Onstoffelijke medicatie dus!

Gebruik pychofarmaca afbouwen!

De psychofarmacologie bestudeert de 
werking van medicijnen op de psychische 
functies. antipsychotica en antidepres-
siva, en in iets mindere mate slaap- en 
kalmeermiddelen, zorgen voor een vroeg-
tijdige geestelijke aftakeling.

Het WZc Leiehome in Deinze (www.leie-
home.be) stelde een wetenschappelijke 
stuurgroep samen die met de hulp van 
veldwerkers ter plaatse het probleem van 
overdreven medische consumptie in kaart 
bracht. Subsidies van de Federale Over-
heidsdienst Volksgezondheid en finan-
ciering door het riZiV zorgden ervoor dat 
het project uitvoerbaar was. Bij de start 
van het project, begin 2013, screende de 
stuurgroep dat van de 166 residenten er 
ongeveer 30% een (al dan niet terecht) 
antipsychoticum voorgeschreven kreeg, 
43% van hen nam een antidepressivum en 
meer dan de helft van de residenten nam 
dagelijks een slaappil. De vele bijwerkin-
gen van deze medicijnencocktail – onder 
meer het verliezen van het evenwicht -zijn 

Geneesmiddelen in 
Woonzorgcentra 
wetenschappelijk onderzocht

De dikke van Dale vertelt dikwijls meer dan wat er te lezen staat. Bij ‘genees-
middel’ bijvoorbeeld  lezen we dat dit (1) een stoffelijk middel is om genezing te 
bevorderen of te bewerkstelligen, maar ook (2) onstoffelijk middel, handeling 
om genezing te bevorderen of te bewerkstelligen. 

bekend. een bejaard iemand die gevallen 
is, komt bijna altijd in een sukkelstraatje 
terecht, dikwijls met fatale afloop. Medica-
tie is hier bijna altijd de grote boosdoener.

Wat waren de doelstellingen van het 
onderzoek?

Vijf concrete doelstellingen: 

>  afbouw/vermindering van psychofar-
maca en doelmatiger gebruik

>  kostendaling van psychofarmaca voor    
bewoners, familie en riZiV

>  daling aantal valincidenten

>  sensibilisatie bewoners, familie, huis-
artsen en medewerkers

>  ontwikkeling niet medicamenteuze 
benadering van psychische klachten

En wat waren de resultaten?

De resultaten van deze studie en behan-
deling waren meer dan hoopvol.  Na drie 
maand werden de cijfers inzake gebruik 
van psychofarmaca vergeleken. Onge-
veer 1 op 3 gebruikers van antipsychotica 
en antidepressiva zijn er in geslaagd om 
deze medicatie af te bouwen of volledig 
te stoppen. Voor slaap- en kalmeermid-
delen gaat dit om 1 op 2 gebruikers. De 
doelstellingen van het tweede project-
jaar zijn voornamelijk het bestendigen 
van deze resultaten en het bewerken van 
hervalpreventie. Ondertussen bezoekt de 
stuurgroep andere woonzorgcentra, waar 

ze via lezingen het publiek ter plaatse en 
hun familie proberen te sensibiliseren. 

als bewijs van gunstig resultaat toonde 
de stuurgroep in 2014 op tV een filmpje. 
Daarin werd een man gefilmd tijdens 
een begeleide wandeling met zijn rolla-
tor. Die begeleiding kwam letterlijk neer 
op ondersteuning door een verzorgster. 
in het eerste deel werd getoond hoe de 
man ‘stapte’ vooraleer aan de afbouw van 
de psychofarmaca werd begonnen en 
in het tweede deel hoe hij met zijn rolla-
tor en zonder andere hulp door de gang 
wandelde, als gevolg van de aangepaste 
medicatie. Het verschil was enorm.

Conclusie ‘op de werkvloer’...

Bij onderzoek op de werkvloer in een rVt 
vernamen we dat de verwachtingen voor 
een eerder klein deel ingelost werden. 
Maar elke stap in die richting is een stap in 
de goede richting! Het probleem is, dat in 
de eerste plaats het bewust maken van de 
resident, om het ‘pilletje’, dat hij of zij soms 
al decennia lang slikt, af te bouwen en/of 
te vervangen door een ander (placebo?), 
een aartsmoeilijke oefening is. Ouderen 
gedragen zich dikwijls als koppige kleine 
kinderen. Ook de artsen zijn soms moei-
lijk te overtuigen, om diverse redenen. 

—   J O r i S  W i L L a e r t
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Luc, wat bracht jou ertoe om de auto 
te laten staan? Meer zelfs, om een  
autovrij bestaan te gaan promoten 
met een boek en lezingen?                        

Voor mij was die keuze niet moeilijk. ik 
ben opgegroeid zonder auto en dan leer 
je je ook  verplaatsen zonder. als kind reed 
ik met de fiets en met de bus. Later kwam 
ik met mijn gezin in Leuven terecht, waar 
alles met de fietst of te voet bereikbaar is. 
en je bent ook zo in het station, als je weg 
moet voor je werk. Fiets op de trein en 
wegwezen, moeilijker is het niet. 

Nadat ik al aan talloze denigrerend kij-
kende, ongelovige thomassen had uit-
gelegd, dat ‘autoloos zijn’ een rationele, 
perfect haalbare keuze is, heb ik er uit-
eindelijk een boek over geschreven. ik 
wist dat het aantal gezinnen zonder auto 
in Vlaanderen op 4 jaar met 2% is geste-
gen tot bijna 19%. ik wist dat volgens 
onderzoek van Deloitte bij jongeren de 
liefde voor de auto snel aan het bekoelen 
is. een op drie 20- tot 35-jarigen wenst 
er geen te kopen. ik besloot een online 
bevraging te lanceren om te achterha-
len wie ‘liever niet’ zegt tegen de auto en 
waarom. ik kreeg meer dan 100 reacties 
en al die getuigenissen staan nu in mijn 
boek. eén respondent op vier is 55+.  

Wat deed die mensen de auto aan de 
kant zetten?

Hun verhalen zijn heel uiteenlopend. 
Velen vinden het wegverkeer stres-
serend en ronduit gevaarlijk. Sommi-
gen hadden een traumatische ervaring 
met een ongeluk. De kost van een auto 
speelt vaak een rol, zeker voor mensen 
in de stad. De auto wordt er veel minder 
gebruikt en wordt vaak overbodig. Velen 
zijn ook bekommerd om hun ecologi-
sche voetafdruk. auto’s zijn erg vervui-
lend en ongezond. Ze isoleren mensen. 
Maken hen passief. Het is een palet aan 

‘Hoog tijd dat 19% 
autolozen opkomen                                                 
voor recht op 
efficiënte mobiliteit!’
Als Groenen zijn we uiteraard pro, of gebruiken 
we onze vierwieler enkel als  het nodig is. Luc 
Vanheerentals is journalist en leidt een autoloos 
bestaan. Hij schreef er zelfs een boek over. Met 
daarin getuigenissen van mensen die er net zo 
over denken. Marleen De Vry zocht Luc op en 
peilde naar zijn motieven. 

ervaringen dat mensen doet beslissen 
om het gewoon zonder eigen auto te 
doen. en is een auto soms echt het han-
digst, dan zijn er altijd nog autodelende 
alternatieven als cambio.    

Wanneer wordt leven zonder auto een 
optie, zelfs iets vanzelfsprekends?

ten eerste moet je in een stad wonen, of 
bij een knooppunt van openbaar vervoer. 
Dan heb je echt geen auto nodig om effi-
ciënt mobiel te zijn. en ten tweede moet 
je iets meer dan met een auto je verplaat-
singen plannen. rekening houden met 
de laatste trein, bv., met de frequentie van 
de bus, met aansluitingen... Maar met de 
auto plan je ook, om files te vermijden, om 
een parkeerplaats te vinden. Mensen bui-
ten de stad hebben het moeilijker. ik roep 
de overheid dan ook op om de publieke 
ruimte aan de burgers te geven i.p.v. aan 
de auto. en om te investeren in traag en in 
openbaar vervoer i.p.v. erop te besparen. 
Leefbare plaatsen zijn autoluwe plaat-
sen. Overal. ik droom overigens hardop 
van een app op je smartphone, die op 
elk moment de snelste mogelijkheid om 
van a naar B te geraken weergeeft. Welk 
openbaar vervoer is er? Kan je mee met 
iemand? Wat is de snelste route? Dat zou 
pas efficiënt zijn.                

Verwijzen mensen in je boek naar de 
klimaatproblematiek?

Zeker. Meer mensen dan je denkt zijn 
begaan met hun ecologische voetafdruk 
en willen zelf niet meedoen aan luchtver-
vuiling en lawaaioverlast. Ze willen ook 
geen gevaar zijn voor anderen. auto’s 
zijn gewoon schadelijk voor mensen. Net 
zoals roken. Ze mijden dus principieel de 

auto. Zonder auto bewegen ze meer en 
hebben ze minder stress. Ze voelen zich 
energieker en gezonder. Ze hebben meer 
sociaal contact. 

De eigen auto behouden of niet kan 
voor ouderen een relevante vraag zijn. 
Kunnen ouderen zonder auto?

Lees de getuigenissen! Het houdt hen fit 
en actief. als ze in de buurt van winkels 
en voorzieningen wonen en met goed 
openbaar vervoer in de buurt, geraken ze 
overal. en is er echt een laat familiefeestje, 
dan logeren ze gewoon een nacht elders 
of ze laten zich voor een keer thuisbren-
gen. Niks geen stress... en veel goedkoper 
dan die auto! 

Het boek ‘Leven zonder auto’ brengt het 
verhaal van meer dan 100 personen uit 
alle lagen van de bevolking en van alle 
leeftijden die zonder eigen auto door het 
leven gaan. Het analyseert het fenomeen 
en het probleem ‘auto’ en gaat na hoe 
de overheid het leven zonder auto beter 
zou kunnen faciliteren. een realistisch en 
concreet boek is het. een tegenstem die 
de auto rustig van zijn sokkel haalt. effi-
ciënte mobiliteit, dat hebben we nodig. 
een eigen auto? Welnee! 

Het boek kost € 17,5. Je kan het bestellen 
bij uitgeverij casa Littera (http://casalit-
tera.be/) of rechtstreeks bij   luc.vanhee-
rentals@telenet.be - 0497/29.80.89, of 
door overschrijving van € 20 op Be65 
7855 2875 6196 van  Luc Vanheerentals. 
Met vermelding van uw adres krijgt   u 
het boek dan thuisbezorgd. 

—   M a r L e e N  D e  V r y
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Je betoont iemand respect als je zijn 
zienswijzen en interesses waard vindt om 
in ogenschouw te nemen. Dat houdt niet 
in dat je ermee akkoord gaat. Je kan ook 
een tegenstander respecteren. Het gaat 
om een fundamentele houding, waar-
bij je rekening houdt met andermans 
standpunt.  respect is een noodzakelijke 
voorwaarde om andere basiselementen 
van het goede leven te kunnen realiseren, 
zoals bv. vriendschap. Maar het is ook een 
goed in zichzelf. 

Slavernij

Slavernij wordt gekenmerkt door een 
totale afwezigheid van respect. een slaaf 
wordt niet meer gezien als een menselijk 
wezen. Hij is sociale dood. iemand behan-
delen zonder enige vorm van respect, is 
hem zijn menselijke gelijkwaardigheid 
ontnemen, het is hem sociaal doden.

Die totale afwezigheid van respect uitte 
zich ook in de concentratiekampen. een 
overlevende van auschwitz getuigt dat 
wie daar voortdurend aan wordt blootge-

Onze mini-enquête…
We hadden ze erg kort gehouden, onze mini-enquête. en ook 
de respons bleef mini. Misschien zijn we allemaal nog veel te 
actief bezig en krijgen andere zaken voorrang.   

Maar niet getreurd. uit de 20 antwoorden die we ontvingen, 
leiden we af dat we goed zitten en dat stemt de redactie tot 
tevredenheid. 

Ons Zilverblad beantwoordt grosso modo aan de verwachtin-
gen. Maar, zoals Marc uytterhoeven al zei: ‘alles kan beter’. en 
dat blijft ook onze leidraad in de toekomst. We houden dus 
rekening met opmerkingen en suggesties.

steld zich assimileert met die kijk op hem. 
Hij neemt die zelf over en hij verliest zijn 
zelfrespect. Zelfrespect kan niet overleven 
zonder respect. Die overwegingen van 
de Skidelsky’s roepen associaties op met 
racisme in het algemeen en met de uitin-
gen daarvan bij ons in het bijzonder. Hoe 
gaan wij om met migranten, asielzoekers, 
illegalen? We willen er in een afzonderlijke 
bijdrage op terug komen.

Respect en democratie

respect is niet noodzakelijk wederzijds. 
uiteraard is wederzijds respect het meest 
voldoening gevend, maar in de loop van 
de mensengeschiedenis heeft onderling 
respect zich veelal beperkt tot de eigen 
groep. Die eigenheid kon bestaan uit 
macht, geld, stand, klasse, kaste, sociale 
groep. Die beperking bracht mee dat de 
anderen werden uitgesloten. De ‘gelijken’ 
keken op hen neer.

uiteindelijk heeft de democratie hier 
gedeeltelijk voor een oplossing gezorgd. 
in een democratie zijn alle burgers for-

meel gelijk. Daarom is democratie meer 
en meer de staatsvorm die algemeen 
aanvaard wordt als degene die de meeste 
waarborgen biedt voor de kans op een 
goed leven. Democratie is dus waard om 
gekoesterd te worden.

Democratie en ongelijkheid

Formele gelijkheid betekent nog geen 
feitelijke gelijkheid, en dus ook niet dat 
iedereen wordt gerespecteerd. in onze 
samenleving, oordelen de Skidelsky’s, 
moet men zich individueel bewijzen om 
respectabel te zijn. Duidelijk maken dat 
men iets gemaakt heeft van zijn leven. 
Men moet op zijn minst (goed) zijn kost 
verdiend hebben.  

Maar als formele gelijkheid kan samen-
gaan met feitelijke ongelijkheid, hoe ver 
kan dit dan gaan? er zijn grenzen, stellen 
de auteurs. een meer gelijke verdeling van 
rijkdom en inkomen is een voorwaarde 
voor democratie en solidariteit. Maar vol-
strekte gelijkheid hoeft volgens hen niet.

—  WarD BOSMaNS

Wat is dat, 
het goede leven?
(en wat is ervoor nodig?)
Wat zijn de voorwaarden om een goed leven te kunnen 
leiden? Waar heeft elke mens recht op? Robert en Edward 
Skidelsky behandelen in “How much is enough?” een reeks 
elementen die de bouwstenen vormen voor een goed le-
ven.  In het vorig nummer van Zilverblad bespraken we hun 
opvatting over ‘veiligheid’ en ‘geborgenheid’. In dit nummer 
gaat het over ‘respect’.

© Jean Suttels – Vlaamse Ouderenraad vzw

Zo komt er vanaf volgend nummer de vaste rubriek                            
‘Uw mening’. 

Maak er ruimschoots gebruik van. Niet enkel wanneer u het 
met iets niet eens bent, maar ook wanneer u iets aan een arti-
kel wil toevoegen. Kort of lang, het komt allemaal in aanmer-
king, zo lang je maar niet gaat schelden.

Je kan je reactie kwijt via walter.decoene@telenet.be, of via 

Zilverblad/uw mening,     

p/a Henri De Braekeleerlaan 47a, 2630 aartselaar.
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Klimaattop Parijs, 
de ware opvolger van Kyoto

Zaterdag 25 april 2015
Colloquium Kleurrijk Samenleven

Duidelijke en hogere doelen

reeds van bij het inwerkingtreding van het Kyoto proto-
col vonden wetenschappers dat men niet ver genoeg ging. 
Voor 31 maart 2015 moeten de deelnemende landen hun 
doelstellingen kenbaar 2030 maken. Op 24 oktober 2014 
bereikten de eu staats- en regeringsleiders een akkoord 
hierover. De uitstoot van broeikasgassen moet tegen 2030 
met minstens 40% omlaag (vergeleken bij 1990) en er 
moet sprake zijn van minstens 27% hernieuwbare energie 
en 27% energiebesparing (40-27-27).  Dit is duidelijk min-
der dan wat het eu-parlement afsprak en de eu-commissie 
voorstelde, nl. 40-30-30. Bart Staes (Groen) en Philippe 
Lamberts (ecolo) zijn unaniem: hier werden kapitale fouten 
gemaakt! ecologisch, omdat de afgesproken doelstelling 
van niet meer dan 2°c temperatuurstijging niet gehaald 
zal worden. economisch, omdat het vertraagd klimaat-
beleid een negatief signaal naar de bedrijfswereld geeft, 

De klimaattop in Parijs vloeit voort uit het Klimaatverdrag afgesloten tijdens de 
“Earth Summit” van 1992 in Rio de Janeiro. Het protocol van Kyoto uit 1997 trad pas in 
werking op 16 februari 2005, 90 dagen na ratificatie door Rusland. De USA, na China 
het land met de hoogste CO2 uitstoot en verantwoordelijk voor 16% van de wereld 
uitstoot, ratificeerde het verdrag niet. Canada trok zich op 12 december 2011 terug uit 
het verdrag. Bedoeling van de klimaattop in Parijs is de doelstellingen voor de periode 
2020-2030 vast te leggen en deze bindend te maken.

dat het niet loont om te investeren in een energietransitie. 
en strategisch, omdat de crisis in de Oekraïne aangeeft dat 
de energieonafhankelijkheid moet opgedreven worden. 
De 40-30-30 doelstelling is trouwens reeds een compro-
mis. Groen pleitte in de aanloop naar het voorstel van het 
eu-parlement voor een 60% vermindering van de cO2 uit-
stoot, 40% reductie in verbruik en 45% hernieuwbare ener-
gie (60-40-45). Dit ligt in de lijn van de meeste milieuorga-
nisaties en klimaatwetenschappers.

Wegwijs in de terminologie…

Klimaatverdrag: Het Klimaatverdrag (uNFccc, united Nati-
ons Framework convention on climate) is een raamverdrag 
dat in 1992 onder verantwoordelijkheid van de VN werd 
ondertekend tijdens de “earth Summit” in rio de Janeiro. 
Doel van het verdrag? De emissies van broeikasgassen 
reduceren en daarmee gevolgen van de klimaatverande-

Zaterdag 25 april 2015 organiseert GroenPlus-provincie 

Antwerpen een colloquium met als thema ‘Hoe dragen we 

bij tot een beter ‘samen’ leven in diversiteit?’

•	 in de voormiddag spreekt Dirk Geldof over Superdiver-
siteit. Hoe de huidige situatie rond migratie is ontstaan 
en wat ze nu inhoudt. Mensen met hun wortels in de 
migratie  getuigen welke moeilijkheden zij ondervinden 
in onze maatschappij.

•	 in de namiddag zoeken we naar concrete mogelijkheden 
om het ‘samen’ leven te verbeteren. Moslims komen aan 
het woord, ook mensen die hun project komen toelich-
ten. De vraag ‘hoe godsdiensten beter kunnen samen-
werken en welke bijdrage zij kunnen leveren’ komt ook 
aan bod.

•	 aansluitend gaan de deelnemers in debat met de spre-
kers en de zaal. Het geheel wordt gemodereerd door 
Mohammed chakkar, voorzitter Federatie Marokkaanse 
Verenigingen.

•	 eindvraag wordt:  ‘Wat doen we er concreet aan?’
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Zaterdag 25 april 2015
Colloquium Kleurrijk Samenleven

Met GroenPlus 
naar de Klimaattop in Parijs?

Er is klimaat urgEntiE, En nog gEEn klEin bEEtjE!

De uitstoot van broeikasgassen moet dringend naar beneden, op ter-
mijn met 90% willen we de klimaatopwarming binnen de 2°c houden. 
De klimaattop in Parijs legt de objectieven tot 2030 vast.

GroenPlus trekt zijn stoute schoenen aan en daar zijn 3 goede redenen 
voor. Primo, de klimaattop in Parijs is van het allergrootste belang. er 
wordt eindelijk een bindend akkoord afgesloten die de uitstoot van 
broeikasgassen moet terugdringen. Secundo, willen we dat europa het 
voortouw neemt bij het stellen van de klimaat-doelstellingen. Strenge 
klimaatnormen zijn aan de orde, geen nivellering langs de onderzijde.  
tot slot vinden we dit alles als oudere zo belangrijk dat we deze inspan-
ning willen leveren voor onze kinderen en kleinkinderen. 

HoE Zit allEs in Elkaar?

De climax van de actie is uiteraard de deelname aan de internationale 
manifestatie te Parijs op 5 of 12 december 2015. Om in de schijnwer-
pers te staan, pakken we de zaak op een onorthodoxe wijze aan. We 
vertrekken daarom 19 dagen eerder aan het europese Parlement, 
met een voettocht die ons in 15 etappes van zowat 22km naar Parijs 
brengt. aanmoedigen van de stappers kan altijd door GroenPlusleden 
en -sympathisanten.  Stap gerust een eindje mee in de Brusselse agglo-
meratie of tot de eerste etappeplaats, Halle. Voor ‘gehaaste’ deelne-
mers voorzien we een fietstocht. in 8 etappes overbruggen de trappers 
de afstand tot Parijs en vertrekken ze 8 dagen later. Hoewel dit alles in 
het najaar gebeurt, wordt gezocht naar een aangenaam wandel- en 
fietsparcours.

Logement voorzien we in kleine hotelletjes of mobilhomes die tevens 
als volgwagen dienen. alles hangt natuurlijk af van het aantal deelne-
mers. een exacte prijs kunnen we nu nog niet bepalen, maar we hou-
den hem zo laag mogelijk.  Voor de niet stappers en trappers is er nog 
de trein voor een weekendje Parijs. climate express v.z.w. richt namelijk 
een trein in naar Parijs, heenreis op vrijdag, terugkeer op zondag. De 
ideale manier om de wandelaars en fietsers te vervoegen tijdens de 
internationale manifestatie.

bijkomEnDE inFormatiE En insCHrijVEn

GroenPlus zoekt deelnemers en vrijwilligers die per mobilhome de 
sportievelingen willen volgen. Meer info over de exacte data en 
inschrijvingen voor de 3 formules via de website: 

www.groen-plus.be, of bij luc.debuyst@groen.be

ring voorkomen. Het klimaatverdrag trad in werking op 21 
maart 1994. Sindsdien hebben bijna alle lidstaten van de 
VN het verdrag ondertekend en bekrachtigd.

Kyoto protocol (1997): Met het protocol van Kyoto (1997) 
zijn industrielanden overeengekomen om de uitstoot 
van broeikasgassen en een aantal fluorverbindingen (o.a. 
cFK’s) in de periode 2008-2012 (ondertussen verlengd tot 
2020) met gemiddeld 5% te verminderen ten opzichte van 
het niveau in 1990.

20-20-20 doelstellingen: De 2020-strategie is de langetermijn-
strategie van de EU, die tijdens de Europese Raad van 17 juni 2010 
is vastgesteld door de regeringsleiders van de EU-landen. Deze 
strategie bevat ook een ecologisch luik dat de uitstoot van broei-
kas-gassen met 20% vermindert t.o.v. 1990, de energie-efficiëntie 
met 20% verhoogt en ervoor moet zorgen dat 20% van de energie 
op duurzame wijze wordt opgewekt.

Plaats: zaal Rubens, Statiestraat, Berchem (tegenover het Groen 
Huis Chapo)

Onthaal : vanaf 10h. Start om 10.30h, middagmaal om 12.30h. 

We gaan door van 14h tot 16.30h en ronden af met een kleine 
receptie.

Je ontvangt nog een uitnodiging met info over inschrijving via 
mail en/of post.

Hou dus je mailbox en/of brievenbus goed in het oog!

Contactadressen: rony.sport@telenet.be

Meer info: www.groen-plus.be naar GroenPlus-provincie Ant-
werpen.



Tibetaans gehakt
’t Was geen goed idee om de radio aan te zetten terwijl ik mijn tanden 
stond te poetsen. Een bank deed dringend beroep op mijn gezond 
verstand. Dat ik niet inzag dat ik mijn vermogen aan hun goede 
zorgen moest toevertrouwen, was gewoon debiel. Ietwat moderne 
mens levert zijn centen toch over aan hun beursexpertise.

‘Voor wie nemen ze me?’, borrelde het in me op. ‘ Als je ze echt nodig 
hebt, omdat je een hypotheek of een andere kleinigheid van doen 
hebt, houd dan je zakken toe; want voor je goede klant bent en 
hun voorkeurtarief kan krijgen, moet je al je verzekeringen bij hen 
onderbrengen!’  Dat je betaalt om je salaris of pensioen op hun 
rekening gestort te krijgen, zodat ze met je centen nog gauw even 
de wapenindustrie aan een kortlopend krediet kunnen helpen, dat 
hoort niet echt bij het goede klant zijn. Beursexpertise? 

Nou vraag ik je? Wie lokte de crisis uit met die beursspelletjes? Ik niet en 
jij ook niet. (En de Grieken intussen maar afbetalen!) Maar mijnheer en 
mevrouw Bank werden er intussen wel met ons belastingsgeld weer 
bovenop geholpen. En dan te bedenken dat hun ‘beursexperts’ zelfs 
piramidespelletjes hadden opgezet om rommelkredieten aan elkaar 
te verpatsen! Lees: kredieten die nooit ofte nimmer terug konden 
worden betaald. Daar maakten ze een bundeltje met hypotheken 
en obligaties van die wel ‘iets’ waard waren en dat verkochten ze. 
Alsof ’t niets was. Dat zou jij eens moeten riskeren! De bak in, want 
je reinste diefstal. Als ze dan toch zulke spelletjes wilden spelen, dat 
ze dan zwartepieten! Wie met schoppenboer blijft zitten, is verloren. 
Maar dat doe je toch niet met het ‘vermogen’ van iemand anders! 
Dat is vragen om faillissementen. En failliet gaan, dat deden ze, bijna. 
Maar geen nood:! Zonder één parlement te raadplegen, kregen ze 
de nodige monsterkredieten, want ze waren too big to fail. (Nou ja: 
ook biggen zijn varkens.) Resultaat: ze keerden zichzelf nog eens een 
extragrote bonus uit. Niks geen water en brood. Nee: Champagne en 
kaviaar op toastjes! (Toastjes zijn natuurlijk ook droog brood.) 

Even dacht ik dat ik stond te schuimbekken, maar ’t was de 
tandpasta. Maar ook zonder ergert het me ma-te-loos. ’s Ochtends 
KBC, ’s middags Belfius en tussendoor nog even Binckbank. Wat voor 
een samenleving laat zich hier zien in 
zulke reclame? De schraap-, heb- en 
geldzucht boort zich in je oren. Als je 
niet voor het geld gaat, ben je een 
achterlijke halve zool! Je wordt getaxeerd 
op je portemonnee. Geen geld? Eigen 
schuld, dikke bult! Van ’s ochtends, als 
je je tanden staat te poetsen, wordt het 
al in je maag gesplitst. Wie heeft het nog over ‘zachte waarden’? Over 
solidariteit? Ha! Wie heeft het nog over soberheid? Lachen, gieren, 
brullen. ‘Anders Gaan Leven’! Ik kom niet meer bij. Wat schuift dat? 
Laat de wereld maar naar de kloten gaan... We zien het wel op TV, 
na de reclame. 

Weet je wat  – even – helpt? Je haalt je een bankier, zo’n trader voor de 
geest en je kapt hem – in gedachten! – ‘in frikadellen vaneen’. (Om het 
met Jommeke te zeggen.)  En dan haal je al je mededogen boven en je 
verpleegt hem – nogmaals in gedachten! – weer helemaal heel.  Dat 
noemen ze Tibetaans gehakt van iemand maken. Je doet er niemand 
kwaad mee, het tast je karma niet aan en het lucht op.

 —   F r a N S  r O G G e N

Colofon
Zilverblad is een uitgave van GroenPlus 
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vezels.

Verantwoordelijk uitgever: Hugo Van 
Dienderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 
1070 Brussel.

Eindredactie: Walter Decoene.

Werkten mee aan dit nummer: Lena Burm, 
Walter Decoene, Jeannine Weyers, Wilfried Van 
Durme, Hervé Devos, Tania Solomaniuck, Joris 
Willaert, Marleen De Vry, Ward Bosmans, Luc 
Debuyst, Elka Joris, Frans Roggen.

Redactieraad: Catherine Stepman, Elle Van 
Loy, Frans Coenen, Frans Roggen, Hugo Van 
Dienderen, Joris Willaert, Lena Burm, Marleen 
De Vry, Tania Solomaniuck, Walter Decoene.

Foto’s: Jeannine Weyers, Wilfried Van Durme, 
Marleen De Vry, Luc Debuyst, Walter Decoene, 
Jean Suttels, Rita Bredael, Fotoarchief Vlaamse 
Ouderenraad v.z.w.

Lay-out en druk: De Wrikker cvba / Berchem - 
www.dewrikker.be

LID WORDEN?
De leden van Groen die 55+ zijn, worden 
automatisch bij GroenPlus gerekend en 
ontvangen naast Ecozine ook het Zilverblad. 
Lid van Groen kan je best worden door 
eventjes het formulier in te vullen dat je vindt 
op de website www.groen.be en € 10 over te 
schrijven op rekening BE 47 0010 9836 8180 
van Groen.

Jezelf  
uitschrijven
Het kan, ook al zouden we het jam-
mer vinden je als lezer te verliezen. 
Negen redactieleden, plus een lay-
outer, spannen zich namelijk in om 
het Zilverblad zowel vormelijk als 
inhoudelijk steeds beter te maken. 
Maar als je ons toch niet (meer) 
ziet zitten, mail ons dan, of bezorg 
ons een briefje, met de melding 
dat je het Zilverblad niet meer wilt 
ontvangen.  
Het redactieadres luidt:  
     Zilverblad,  
     p/a Henri De Braekeleerlaan 47A,  
     2630 Aartselaar

Verantwoording
Tenzij uitdrukkelijk vermeld, berust 
de verantwoordelijkheid voor arti-
kels en standpunten die in het Zilver-
blad verschijnen bij de steller ervan. 
Wanneer het een mening betreft die 
afwijkt van het partijstandpunt zul-
len beiden worden vermeld. 
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Vind je dat er reden is tot ‘pro-
test’ tegen het grote neoliberale 
gelijk van een kleine groep rij-
ken en machtigen?

Dat zo’n protest ‘schoon’, dus 
beargumenteerd en construc-
tief moet zijn?

En dat we met niet genoeg men-
sen kunnen zijn, om over alter-
natieven na te denken en ze in 
dagdagelijkse praktijk om te 
zetten?

Dan ga je plezier beleven aan 
dit boek, dat net in een handtas 
past en toch bol staat van ideeën, 
gegevens en argumenten over 
maatschappijkritiek en –visie.

een gedegen achtergrond voor 
de lawine aan nieuwsberichten en 
duidingen in de media. en een sti-
mulans om de handen uit de mou-
wen te steken in de maatschappe-
lijke arena.

Meer informatie op www.epo.be/
boekenportaal/boekinfo_boek.
php?isbn=9789462670099

Je vindt er de inhoud en 13 pagi-
na’s inleiding die een goed beeld 
geven van opzet en doelen van 
het boek.

Zin om dit boek in een lees-
groep te bespreken?

contacteer geolyta@gmail.com

—    ta N i a  S O LO M a N i u c K

 


