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ZILVERBLAD 2

Wat de feministen 
     (voor alle vrouwen)   

      hebben gerealiseerd
Sommige vrouwen distantiëren zich van al wat naar femi-
nisme ruikt. Realiseren ze zich dan niet wat de feministen pas 
na jarenlange strijd hebben gerealiseerd en dat vrouwen pas 
door het stemrecht volwaardige burgers zijn geworden?

Enkele voorbeelden. Vrouwen hadden het recht niet om te 
studeren en zeker niet in sterke richtingen, zoals genees-
kunde –het heette dat ze daar veel te teer en te gevoelig voor 
waren- of rechten –vrouwen zouden ongeschikt zijn als rech-
ter, want te week en te makkelijk manipuleerbaar!- idem voor 
de advocatuur. De enkele vrouwen die toch met veel moed 
en zelfopoff ering volhielden, werden bestendig gekleineerd 
door proff en en mannelijke studenten. Ze moesten helemaal 
vooraan komen zitten om de jongens niet te verstrooien en 
ze waren vaak het onderwerp van seksistische opmerkingen. 
Eenmaal hun diploma op zak stonden ze nog nergens. Vaak 
werden ze geweerd uit de functies waarvoor ze hadden gestu-
deerd. Ofwel moesten ze naar een ander land verhuizen, ofwel 
op de achtergrond blijven, ofwel werden ze tegen wil en dank 
huisvrouw.

Een andere discriminatie was dat gehuwde vrouwen de toe-
stemming van hun man nodig hadden om te gaan werken, 
idem om hun eigen geld te beheren en een eigen bankreke-
ning te hebben. Dit duurde zo tot het einde van de jaren zes-
tig. Tot 1978 kon de gehuwde vrouw die in gemeenschap was 
getrouwd geen beheerder zijn van die gemeenschap. Hiervan 
kon zelfs niet afgeweken worden in het eigenlijke contract. 
Toen ikzelf hierover in 1978 tijdens een examen ‘huwelijks-
vermogensrecht’ opmerkte dat de vrouw toch de kans moest 
krijgen om de gemeenschap mee te beheren, kreeg ik van de 
prof, behalve een buis, de opmerking ‘dat dit cafépraat was’, 
want dat vrouwen geen rechten nodig hadden, omdat ze toch 
al goed beschermd waren! Zag de prof daarbij een analogie 
met de dierenbescherming?!? Enkele maanden later was de 
nieuwe wet op het huwelijksgoederenstelsel gelukkig een feit. 
De prof in kwestie is dit nooit helemaal te boven gekomen.

Tot eind de jaren ’60 moesten heel wat vrouwen hun baan 
opgeven op het ogenblik dat ze trouwden, o.a. leerkrachten 
in het katholiek onderwijs. (Voor het vliegend personeel van 

Sabena gold dit zelfs tot in de jaren ’80!) Dit leidde vaak tot 
drama’s, waar heel wat vrouwen voor de verscheurende keuze 
stonden: ofwel ongehuwd blijven en het beroep dat ze met 
hart en ziel deden verder zetten, ofwel trouwen en afhaken. In 
die tijd was gewoon samenwonen ‘not done’.

In 1959 pestte de toenmalige regering werkende vrouwen 
met een nieuwe fi scale bepaling, de cumul van de inkomsten. 
Daarbij werden de inkomsten van gehuwden samengevoegd, 
waardoor ze in een hogere belastingschijf belandden en meer 
moesten betalen. Dit systeem was vooral nadelig voor de 
vrouw, die doorgaans minder verdiende en haar inkomen zag 
opgaan aan belastingen. De toenmalige regering wou op die 
manier niet alleen meer belastingen genereren en de werk-
loosheid verminderen, maar vooral de vrouwen min of meer 
verplichten om thuis te blijven en voor de kinderen te zorgen.

In de loop van de jaren slaagden vrouwen erin om bijkomende 
rechten te verwerven die nu vanzelfsprekend zijn, zoals het 
recht op eigen seksualiteit, op het al dan niet hebben van 
kinderen en het bepalen van de gezinsgrootte, dit dankzij de 
contraceptie. Ze konden ook alleen op reis gaan (!) en ook de 
decumul van de inkomsten werd een feit.

Al die rechten bestaan dus maar ‘sinds kort’, d.i. 60 jaar, ofte-
wel minder dan een vrouwenleven! Bovendien zijn ze nog 
lang niet overal een feit. Het is dus vreemd en spijtig om van 
heel wat vrouwen vlakaf te horen ‘dat ze geen feministen’ zijn. 
Vergeten ze daarbij niet dat het dank zij generaties feministen 
is dat zij hebben kunnen studeren, kunnen werken, hun geld 
zelf spenderen, trouwen met wie ze wilden of juist konden 
beslissen om niet te trouwen? Er blijft trouwens nog veel werk 
te doen. Niet zozeer in dit land –denk toch nog aan het z.g. 
glazen plafond en aan sommige vrouwonvriendelijke kerken!- 
maar in die landen waar meisjes en vrouwen nog tweede- of 
derderangsburgers zijn en uiterst beperkte of zelfs geen rech-
ten hebben. 

Zo zijn er helaas nog veel. Veel te veel!

—  C AT H E R I N E  S T E P M A N

           [  V R O U W E N T R I B U N E  ] 
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Peilingen, 
dromen 
en uitslagen
In hoeverre zijn opiniepeilingen te 
betrouwen? Een boeiende vraag 
voor GroenPlus, want in het ver-
leden werd Groen meestal 1% te 
hoog ingeschat. En verklaarden de 
peilers ‘dat Groen bij 60+ met 3% 
bedroevend laag scoorde’.

De week voor de verkiezingen werd de 
kiezer door Het Laatste Nieuws erg ver-
troeteld. Met elke dag een aparte pei-
ling per provincie en op de 3 niveaus, 
uiteindelijk gevolgd door een globaal 
overzicht voor heel Vlaanderen.

De tendens bij de grootste 4 Vlaamse 
partijen wees nagenoeg op een sta-
tus-quo. Met voor Europa een sterkere 
Open VLD en een zwakkere N-VA, ver-
geleken bij de federale vooruitzichten. 
Vlaams Belang en LDD waren de grote 
verliezers; Groen en PVDA+ de grote 
winnaars. Groen zou landelijk afklokken 
op 9% en Europees op 10%. Je kon zelfs 
de zetelverdeling per provincie uitreke-
nen, alsook het totaal. Voor de Kamer 
gaf dat volgende zetelverdeling:

N-VA -> 27   - CD&V -> 16   - VLD -> 14   - 
sp.a -> 12   - Groen -> 9(+4)    VB -> 7

En voor het Vlaams parlement:
N-VA -> 38   - CD&V -> 26   - VLD -> 17   - 
sp.a -> 17   - Groen ->11(+4)   VB ->12 

Op vrijdag 23 mei publiceerde ook De 
Morgen nog een opiniepeiling in per-

centen: N-VA zou lichtjes stijgen naar 
29,8%, CD&V wat zakken naar 17,1%, 
sp.a wat klimmen tot 15%, Open VLD 
ging naar 14,2%, Vlaams Belang zou uit-
komen op 8,8% en Groen op 8,2%. Dus 1 
% minder dan in de vorige peiling, maar 
1,3 % winst tegenover 2010.

De 4 zetels winst in het Federale Par-
lement kwamen dus in gevaar, maar 
gezien er geen cijfers per provincie wer-
den gegeven, bleef het gissen.

Spanning 
op zondag
Even voor 17 uur waren er nog geen 10 
mensen in de Antwerpse Chapo. Het 
was intussen wel duidelijk dat N-VA de 
grote winnaar werd en zou klimmen tot 
boven de 30% die ze zelf hadden voor-
opgesteld. Maar ook Groen deed het 
goed. Een opsteker van formaat was de 
gedeeltelijke uitslag in Gent, met Groen 
nipt op kop! Misschien zou N-VA in Ant-
werpen barslecht scoren wegens de 
overkapping van de Ring en zou Groen 
daar een tsunami veroorzaken... Uitslag 
uit Neerpelt, het landelijke Noord-Lim-
burg: Groen 8%! We droomden luidop 
dat de peiling van Het Laatste Nieuws 
de juiste was.

Helaas, in Gent bleef Groen niet aan de 

leiding en in Antwerpen rukte N-VA zelfs 
op naar 40% en bleef Groen steken op 
zo’n 15%. En in Genk –waar we samen 
met Johan Danen gefl yerd hadden- 
was de uitslag barslecht. Voor Limburg 
met 6% uiteindelijk wel een gekozene 
in Vlaams, maar niet in het Federaal 
Parlement. Het verwachte aantal extra 
federale Groene gekozenen zakte uit-
eindelijk naar 1 en van de extra 4 voor 
het Vlaams Parlement bleven er 3 over. 
Genoeg om je ‘winnaar’ te noemen en 
rond 23 uur met Wouter Van Besien een 
feestje te bouwen met de intussen toe-
gestroomde massa. Even voor midder-
nacht sijpelden de resultaten van Europa 
binnen, en ook die van Brussel: rond de 
20% bij de Vlaamse kiezers, minder dan 
het Open VLD van Guy Vanhengel, maar 
meer dan sp.a en N-VA.  Onze droom is 
nu dit Brussels resultaat in 2018 te eve-
naren in alle Vlaamse steden. 

Verkozen 
GroenPlussers

• Zelf hoort hij het nog niet 
graag, maar hij is er wel eentje: 
Bart Caron, specialist cultuur, 
in Kortrijk herverkozen voor 
het Vlaams Parlement.

• Ingrid Pira, nieuw Vlaams par-
lementslid, verkozen in Ant-
werpen, wil zich toeleggen op 
veilig fi etsbeleid en versterking 
van lokale besturen.

• Anne Dedry, nieuw federaal 
parlementslid, verkozen in 
Vlaams Brabant, spitst zich na 
Mieke Vogels toe op een ver-
betering van de zorg.

• Bart Staes, herverkozen Euro-
pees parlementslid, met spe-
ciale aandacht voor voedsel-
veiligheid en milieu.

—   F R A N S  CO E N E N
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Anne behaalde als nieuwkomer en 55+ de meeste stemmen 
van alle Groenkandidaten in Vlaams Brabant. ‘Aan de reacties te 

zien, heb ik zowel bij jong als oud heel wat stemmen bijeen gevist.’

De avond zelf heeft ze heel eventjes gevierd in het Groene 
pop-upcafé; Maar maandagmorgen moest ze er vroeg uit, 
voor een vergadering op het werk, dus kon ze het niet laat 
maken. Op haar werk is ze erg warm ontvangen, overladen 
met knuff els en met leuk bewerkte affi  ches. Dinsdagavond 
had ze raad van bestuur van ‘De Bakermat’ en daar is ze, na 
afl oop van de vergadering, stevig in de ‘sjampieter’ gevlogen. 
‘Want toen begon ik pas goed te beseff en welke krachttoer ik had 

uitgehaald’. Nieuw gekozenen maken uiteraard plannen en 
dat is bij Anne niet anders....

‘We gaan een denktank ‘gezondheidszorg’ oprichten. Met prof.

Dr. Petra Desutter en enkele anderen. Ik laat me verder inspireren 

door andere Groene experten, om af te wegen waar ik eerst mijn 

tanden kan in zetten. Veel zal ook afhangen of we in de oppositie 

of de meerderheid terechtkomen.’

Het nieuwe mandaat zal natuurlijk het grootste deel van haar 
tijd opslorpen. Toch wil Anne in haar oude werkmilieu nog een 
beperkte opdracht aanhouden. Om de vinger aan de pols van 
de praktijk te houden. En natuurlijk zet ze ook haar vrijwilli-
gerswerk in kraamcentrum ‘De Bakermat’ verder.  

Of ze voor GroenPlus nog een kleine wenk of suggestie heeft?
‘Ik wens GroenPlus een gestage groei toe, met meer en meer 

actieve leden, zodat die kunnen wegen binnen de partij en op de 

prioriteiten die ik in het Parlement zal aanpakken’.

Bedankt Anne, nogmaals profi ciat en veel succes!

—  WA LT E R  D E CO E N E  

Zaterdag 24 mei liep ze haar laatste, 
19de markt op het Antwerpse Thea-
terplein. Elka Joris, 78 jaar jong en 
GroenPlusser van het eerste uur.

Afstand kon haar niet deren. ‘Als ik 

er maar met trein of bus naartoe kan’, 

vertrouwt ze ons toe. En inderdaad, 
geen plek was onze oudste Groen-
Pluskandidate te ver. Van Wuustwezel 
en Turnhout in het ‘hoge’ Noorden tot 
Bornem in het ‘diepe’ Zuiden van de 
provincie. Met zelfs een uitschieter 
naar Genk, waar ze samen met andere 
GroenPlussers compagne voerde, om 
(kersvers verkozen) Johan Danen een 
extra steuntje te bezorgen.

Tussendoor voerde ze dan nog even-
tjes een actie in haar thuisbasis, de 
Antwerpse Linkeroever. In het preme-
trostation Frederik van Eeden, diep in 

de ondergrond, is namelijk geen lift 
voorzien. ‘Ik wil een lift’, liet Elka weten 
en andere Groenen sprongen haar bij. 
Wordt uiteraard vervolgd.

En hoe blikt Elka zelf terug op ‘haar’ 
campagne? 

‘Positief. Op enkele uitzonderingen na 

waren alle marktbezoekers beleefd en 

respectvol. In de provincie namen de 

meesten vriendelijk mijn fotokaartje 

aan. Soms zat er zelfs een gesprekje in. 

’t Is maar hoe je de mensen benadert’,  

besluit ze lachend.

Het leverde Elka, maar vooral de partij, 
van op de 11de plaats voor de Kamer, 
liefst 3.636 stemmen op!

‘Stevig in de ‘sjampieter’ gevlogen’
Anne Dedry, ons nieuw GroenPlus kamerlid, voelt zich 
‘giga goed’ als we haar op 26 mei contacteren. Nee, ze 
had dit niet verwacht. Op 7.000 had ze gehoopt, maar 
10.598, dat overtreft haar stoutste verwachtingen. 

Van alle markten thuis
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Rebels with 
a Cause
(vrij naar, maar zonder James Dean)

We hebben er met GroenPlus allemaal een serieuze 
lap op gegeven, daar niet van. Maar we willen er toch 
3 uithalen, als eerbetoon aan al die andere grijze 
Groenen die weer eens hun beste beentje –nou ja!- 
hebben voorgezet om van de voorbije campagne een 
succes te maken. Dit is het verhaal van Lieve, Luc en 
Elka, dat model stond voor tientallen andere…

Het mag gezegd worden: Groen zaaide een sociaal én mili-
euvriendelijk programma en oogstte daarmee op 25 mei 
een mooi resultaat. Om dit programma aan de man/vrouw 
te brengen voerden de kandidaten en hun achterban een 
stevige campagne. Ook GroenPlus stroopte de mouwen om 
ruchtbaarheid te geven aan de kandidaten. Flyeren, plakken, 
tweeten, mailen, Facebooken, tot ludieke stunts, niets was de 
Plussers vreemd!

In Herentals probeerde Lieve Snauwaert met veel inzet en 
toewijding kiezers te overtuigen van het Groene verhaal. Lieve 
hielp achter de schermen ook mee om onze eigen senioren-
folder op poten te zetten. Zelf zegt ze hierover:

‘Onze folder was een groot succes. Van de 50.000 die we voor-
zien hadden, hebben we het grootste deel kunnen versprei-
den. Ook na de verkiezingen blijft dit boekje een heel geschikt 
document om mensen uit te leggen waar GroenPlus voor 

staat. Met dank aan de collega’s die stuk voor stuk hebben 
meegewerkt aan tekst en inhoud!’

Via alle mogelijke kanalen verruimde Lieve haar netwerk en 
trok ze vaak alleen de boer op om te bussen, te fl yeren en te 
plakken. 

‘De start van de Kempenweekcampagne in Hoogstraten was 
leuk, maar ook de Groene Zetelactie in Westerlo zal ik me blij-
ven herinneren.’ 

Soms kwamen rebelse trekjes aan de oppervlakte drijven…

‘Op de zondagmarkt in Herentals palmden we een standplaats 
in met onze groene tent. We hadden hiervoor geen toelating
gevraagd, maar werden niet weggejaagd. En... we trokken 
toch maar mooi de aandacht!’ 

Lieve Snauwaert plukte van op de 14 de plaats voor het Vlaams 
Parlement 3.263 voorkeurstemmen mee.

—  E L L E  VA N  LOY

Alsof al dat fl yeren op 
de markt niet genoeg 
was, mobiliseerde 
Elka Joris ook nog 
enkele  Antwerpse 
GroenPlussers en 
districtschepen Lieve 
Stallaert. Samen 
vatten ze post aan 
de in- en uitgang van 
het premetrostation 
Frederik van 
Eeden voor een fel 
opgemerkte fl yeractie.

Premetrostation Frederik van Eeden van De Lijn is erg diep 
gelegen, maar beschikt enkel over roltrappen. Een lift die 
ouderen op Linkeroever goed zou van pas komen, is er niet. 
En dat is Elka al jaren een doorn in het oog. ‘Als de roltrappen 
defect zijn –en dat gebeurt bijna dagelijks!- sta je als oudere 
met je looprek, je boodschappentas of je wagentje voor een 
‘berg’ van meer dan 70 trappen’, verduidelijkt ze de situatie.         

Elka maakte er werk 
van, knutselde zelf een 
spandoek in mekaar en 
zorgde, met collega’s 
Hugo Van Dienderen 
en Bert Weyts, voor een 
aangepaste fl yer.

Met haar spandoek ‘Ik 
wil een lift!’ vatte ze, 
samen met de collega’s 
post aan de in- en uit-
gang van het premetro-

station. Met haar fl yeractie wil ze ‘De Lijn’ wakker schudden. 
Want in het hele premetronet zijn er tot nu toe slechts twee 
liften beschikbaar…

Elka zal ook gebruik maken van haar spreekrecht in de distric-
traad, om op die manier dit schrijnend gebrek aan te kaarten. 
Wordt dus ongetwijfeld nog vervolgd.

En tussendoor ook even pleiten voor een lift!

zomer'14_v2.indd   5 10/06/14   11:00



ZILVERBLAD 6

Zondag 25 mei deed ‘Groen’ het allesbehalve slecht. Niet te verwon-
deren. Om ons goed uitgedokterde programma aan de man/vrouw te 
brengen, werden alle krachten gebundeld. Ook GroenPlus was daarbij 
‘van de partij’, met talrijke initiatieven. Zo werd er gebrainstormd over 
verkiezingsdrukwerk en folders. 

En om zoveel mogelijk mensen te bereiken, werden alle denkbare 
kanalen aangeboord: fl yeren, bussen, plakken, mailen, bellen, 
debatteren, interviews voor TV en in de dagbladen. Er reed zelfs 
een opmerkelijke tweewieler rond.  Groenvlaggen en -wimpels 
fl apperden in heel Vlaanderen. 

Met vlag en wimpel geslaagd!
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Wanneer ik met de campagne begonnen ben? (denkt lang na en raadpleegt zijn agenda) Ik ga ervan uit dat ik eind oktober 2013 

gestart ben. Met de GroenPluscampagne dan, want ik werd ook nog gevraagd als afgevaardigde van GroenPlus bij de campagne van 

West-Vlaanderen.

Hoe het komt dat ik niet overspannen geraakte? Ik volgde daarvoor een oud recept: gewoon een aantal zaken schrappen in mijn 

agenda. Voor GroenPlus nationaal waren planning en voorbereiding belangrijk, dus daar viel weinig te schrappen. Maar voor 

West-Vlaanderen gebeurde de planning door anderen, dus daar moest ik niet altijd bij zijn.

Twee vragen moet je jezelf altijd stellen: 

1. Loopt het allemaal in het honderd als ik er zelf niet bij ben? 

2. Als twee zaken tegelijk gepland zijn: wat brengt het meest op voor Groen?

Als je vaststelt dat, wanneer een deadline niet gehaald wordt er niets gebeurt of misloopt, is het duidelijk dat het in feite geen deadline 

was. Op die manier relativeer je heel wat zaken. Ik geef toe, theoretisch werkt dit goed, maar in werkelijkheid heb ik af en toe wel een 

tandje moeten bijsteken!

Wat waren volgens Luc hoogtepunten in de voorbije campagne, wat is blijven plakken?

Hoogtepunten zijn meestal de momenten waar je naartoe werkt: ik denk aan de campagnestart, de geslaagde kustactie, de marktac-

tie in Genk, de wachtlijstenactie in Kortrijk, de gezellige aanwezigheid (met taart en koffi  e) tijdens de Wakkere Dagen en tenslotte de 

verkiezingsavond in de Brugse Kelk. Wat ook bijblijft is de inzet van heel  wat GroenPlussers tijdens de campagne. Velen zijn nog altijd 

enthousiaste militanten! Tenslotte vond ik ook belangrijk dat die inzet ook gewaardeerd werd, zowel door GroenPlus als door Groen.

En hoe kickt hij nu af van de campagne?

Afkicken? De campagne is nog niet gedaan! Ik ben nog volop bezig met de evaluatie en met het opmaken van de rekeningen. Daarna 

kan ik afkicken met statistiek en waarschijnlijkheidsberekening, en wiskunde te geven aan mijn jongste zoon. Vanaf volgende week 

staat ook de tuin op het programma. En er wachten ook nog heel wat te herstellen spullen. Via Facebook zal je gemerkt hebben dat 

er in huis nog een ander valt op te ruimen en dat er ook nog wat boeken wachten. Tenslotte wordt het ook stilaan tijd om aan onze 

kampeerreis naar Italië te denken… Gelukkig heb ik te allen tijde veel hulp (gehad) van mijn partner Hilde.

Zouden we Luc niet veeleer een workaholic noemen?

—  WA LT E R  D E CO E N E  

 

Luc blikt 
terug op 
campagne
GroenPlus voerde bij deze verkiezingen voor 
het eerst een eigen campagne. Die is suc-
cesvol verlopen, al zeggen we het zelf. Door 
een campagneleider aan te stellen werden 
de acties netjes voorbereid en op mekaar 
afgesteld. Campagneleider Luc Debuyst kickt 
(weldra) af en blikt tevreden terug. 

>

Campagneleider 
Luc Debuyst 
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De Fietsersbond ondervroeg meer dan 4.000 leden naar hun 
wensen en verzuchtingen. Daaruit kwam ook een fi etsrou-
tetop 3 te voorschijn. We plukken enkele gegevens uit het 
onderzoek. Wat willen fi etsers?

• Ze willen minder verkeer. Auto’s vrachtwagens en brom-
mers rijden te snel, of te dicht bij fi etsers. Ze stoten fi jn 
stof uit en parkeren op het fi etspad.

• Fietsers willen ook een comfortabele ondergrond om op 
te rijden. Met schokloze en veilige overgangen.

• Ze opteren ook voor fi etsvriendelijke kruisingen. Daarbij 
wordt gedacht aan tunnels of bruggen. En ook aan kruis-
punten waar fi etsers niet (lang) moeten wachten.

De Fietsersbond merkt daarbij fi jntjes op dat de Vlaamse 
overheid met deze wensen eigenlijk weinig rekening houdt. 
Ze kijkt enkel naar de afmetingen van de fi etspaden.

Maar welke fi etsroutes komen, volgens deze drie criteria, 

als beste uit de bus?

Er is het Guldensporenpad, tussen Kortrijk en Zwevegem. Als 
tweede kwam de Kanaalroute Brussel-Halle-Vilvoorde uit de 
bus. En tenslotte is er de HST-route Leuven-Brussel.

De Fietsersbond vindt dit goede voorbeelden en wil daar-

mee de rest van Vlaanderen en Brussel inspireren. Maar 

wat denkt Jo Verwimp hierover?

De drie routes zijn hem bekend, want hij schrijft zelf al enkele 
jaren artikels in ‘Fietsen Moet Kunnen’, een tijdschrift voor 
recreatieve fi etsers. (Hij is ook actief bij TreinTramBus)

Jo merkt op dat de Fietsersbond zich eerder richt tot de func-
tionele fi etser. Daar is uiteraard niets mis mee. 

‘Die 3 ‘beste fi etsroutes’ voldoen aan de wensen van functionele 

fi etsers, maar minder  aan die van recreatieve. Want die willen 

ook een mooi landschap, natuur dus. Zoals de nabijheid van 

water en bossen, want een rechtlijnig pad langs een kanaal ver-

veelt op de duur. Een beter voorbeeld dan de kanaalroute Brus-

sel-Halle-Vilvoorde vind ik bv. het kanaal van Brugge naar Gent. 

Of de RAVEL-routes in Wallonië. Die zijn eerder recreatief, maar 

nabij de steden ook functioneel.’

���������	�	
���������	�
Het station waar je de trein op gaat, moet je natuurlijk zelf 
invullen. En misschien zijn de hiernavolgende suggesties van 
Jo Verwimp een aansporing om zelf op zoek te gaan op het 
internet. Maar dit is alvast een (uitgeprobeerde) aanrader.

�������������	�����������������
Jo: Je neemt de trein tot Namen, fi etst vervolgens via de rechter-

oever tot Andenne en keert dan via de linker terug. Volgens mij is 

dit een van de mooiste delen van de Belgische Maas. De Franse 

kant is nog beter, maar die ligt een pak verder af!

(zie kaart: www.routeyou.com/route/view/293836/fi etsrou-

te-andenne-namur.nl)

Dit traject heeft ook als voordeel dat je zelf geen fi ets hoeft mee te 

brengen, je kan er gewoon een huren in het station van Namen.

(meer info op www.maisondescyclistes.be/contacts/namur, of 

www.blue-bike.be)

Het station beschikt over 20 gewone en 4 elektrische fi etsen aan 

een zeer prijselijk tarief: € 3 voor een gewone, € 4 voor een elek-

trische, mits een jaarabonnement van € 10 bij Blue-bike. Ook de 

stad Namen verhuurt fi etsen. (meer hierover op www.libiavelo.

be)

Je hoeft dit soort uitstappen niet lang op voorhand te beslissen. 

Zo kan je ook weerrisico’s vermijden. 

Het kan ook nog anders. Gebruik makend van de trein kan 
je met een gehuurde fi ets ook een variante beleven van het 
Groene Haltes Plan. Jo verduidelijkt:

Weinigen hebben kennelijk door dat je, via het Groene Haltes 

Plan ook recreatief kan fi etsen zonder een rondje te maken. Als 

het weer goed is, nemen we onze vouwfi ets en stappen op de 

trein. Bij voorbeeld naar Namen. Van daaruit fi etsen we op ons 

gemak langs de Maas naar Dinant. Daar nemen we gewoon 

terug de trein naar huis. Dat kan je zelfs niet per auto, want het is 

geen lus. Bovendien kan je rekening houden met de windrichting 

(met wind mee per fi ets, met wind tegen per trein) en zelfs met de 

hellingen. 

Meer vernemen over dit soort trein-fi ets-treintochten? 

Raadpleeg ‘Fietsen Moet Kunnen’, het tijdschrift waarin Jo al 
zes jaar tochten beschrijft. Telkens wordt het gedetailleerde 
traject op ‘routeyou’ weergegeven.

Meer info, ook omtrent lidmaatschap 
op www.fi etsenmoetkunnen.be

—  WA LT E R  D E CO E N E  

Fietsroutes kritisch bekeken
Jo Verwimp – u reeds bekend van de repaircafés- is ook een fervent fi etser. Samen met zijn vrouw Cecile 
combineert hij al jaren de plooifi ets met de trein, zowel bij ons als in de buurlanden. Dit leverde hen al talloze 
boeiende verkenningen op. Maar Jo is ook een kritische fi etser. Zo heeft hij zijn eigen idee over de fi etsroutes 
die door de Fietsersbond als beste worden geadviseerd.
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Na de mijnsluiting kwam heel wat open ruimte, maar ook 
natuurgebied in het vizier van projectontwikkelaars. De over-
heid ging met hen mee, want het motto luidde ook toen 
‘Werk, werk, werk!’. Daartegenover stelde Bollen een project 
voor dat die kwaliteitsvolle open ruimte wou valoriseren. Hoe 
meer natuur, hoe beter, vond hij. De realisatie ervan zou er ook 
voor zorgen dat de eigen inwoners die natuur leerden kennen. 

Bij contacten met actiegroepen in de regio had hij vastgesteld 
dat zelfs heel mooie en waardevolle natuurgebieden niet 
gekend en dus zeker ook niet ‘bemind’ waren.

Vandaar het idee om een netwerk uit te dokteren dat fi etsers 
en wandelaars met die gebieden in contact bracht. Een net-
werk dat ook zo weinig mogelijk gebruik maakt van de open-
bare weg en de drukte vermijdt.

Maar hoe ging Bollen tewerk?
Voor zijn netwerk maakte hij vooral gebruik van de zeer dege-
lijke 1/10.000 stafkaarten van het Nationaal Geografi sch Insti-
tuut. Mogelijke routes ontdekken was één zaak, nagaan of 

het allemaal wel klopte een andere. Bij twijfel ging de oud-
mijningenieur ter plaatse om nauwkeurig na te trekken hoe 
de situatie op het terrein eruitzag. Een monnikenwerk eigen-
lijk, want het vergde veel tijd en geduld. Op die manier kwam 
hij ook meer te weten over mogelijke verkeersdrukte, prakti-
sche toegankelijkheid en soms ook de eigendomssituatie. 

Voor elk wat wils…
Heeft Bollen, nu zijn netwerk al enkele jaren op punt staat en 
elders wordt nagevolgd, ook suggesties voor GroenPlussers 
die het in Limburg willen zoeken? 

Uiteraard. Als je houdt van golvende open ruimte, met wat 
kastelen, kies Haspengouw. 

Voor wie het eerder vlak wil houden, zijn de bossen, de velden 
en de open natuur van de Limburgse Kempen een aanrader. 
En wie van water houdt, kan best het rivierlandschap van de 
Maas opzoeken.

—  F R A N S  CO E N E N  

��	���	���������	����	��
���
een Limburgse uitvinding!

Zomer 2008 ontving hij uit de handen van Vera Dua een Groene Pluim. Hugo Bollen, gepensioneerd mijnin-
genieur. In zijn vrije tijd had hij voor Limburg een fi etsknopennetwerk uitgedokterd. Tijdens onze fi etstocht 

stonden we er toen niet bij stil, hoe hij dat precies had aangepakt. Nu we in dit Zilverblad aandacht besteden 
aan het fi etsen, konden we Hugo meteen de vraag stellen.
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Riet Vanloo had het lef terug te gaan 
 Letterlijk, naar de plek. Ook 

naar de kaften met brieven en dagboeken. Naar vriendinnen 
en naar die eerste vreemde liefde. Wat bijblijft, alsof het giste-
ren was?                                                                          

De geur van een mengsel van cichorei en rode kool in de gan-
gen. De bel om twintig voor zes, de verplichte stilte bij het 
opstaan, de mis,  het ontbijt. Het vierkante brood ook, elke 
dag. De chambretten. Kinderen met hun heimwee en verdriet. 
De brieven van thuis… voor andere meisjes. Het gloedhete 
bad. Bonbons op zondag na het lof. Dikke nonnen met kap-
pen als koekendozen. Hadden ze wel haar? De schoenenkel-
der die met zuster Stanislas het raam op de wereld werd, het 
nieuwsuurtje.  

‘Het bleef in mij hangen, 
die periode van het internaat. 
Het gebouw staat er nog. 
De voorgevel is nog steeds wit.’

Zeer herkenbaar alledaags zijn die afteljaren. Alsof er niets 
gebeurt. Onderhuids is er wel die orkaan. Het willen uitbar-
sten en uitbreken, maar niet kunnen. ‘De mond zo vol met 
woorden, dat mijn wangen bijna barstten’. Jonge meisjes die 

 en voor 
niemendal; zonder buitenwereld, zonder jongens. Toch is het 
boek een aftelling, geen afrekening. Naast al die oerkatholieke 
bekrompenheid waren er enthousiaste leraren die horizonten 

openden: naar schilderen, zang, toneel, het welsprekendheid-
toernooi... en naar vriendschap.  

Voor wie het opnieuw wil beleven, is ‘Afteljaren’ een absolute 
aanrader. ‘Het leeft niet meer, maar het heeft wel geleefd. Je hebt 
het geweten. Je hebt het gekend.’  Zo is dat. Ook mannen lezen 
ademloos en in één ruk deze afteljaren van de zesdes tot de 
poësis en retorica. 

Marleen De Vry las niet enkel het boek, 
ze peilde ook bij Riet Vanloo 
naar haar impressies van toen.

Zilverbladlezers hebben iets met het collectieve geheugen. 

Ja, velen zijn ooit op internaat geweest en zullen situaties herken-
nen. Gelukkig maakte ik geen seksueel misbruik of zo mee, maar 
het machtsmisbruik en de morele en psychische dwang waren er 
niet minder om. Ik vond het tijd om eindelijk dat verhaal te schrij-
ven, zoals het al 50 jaar in mij zit. Maar het was echt niet allemaal 
kommer en kwel! Zeker niet.’

Als Vlaams meisje in een Franstalig internaat terechtkomen, 
hoe was dat? 

Op Nederlands spreken stonden str  en, maar die aanpak ver-
loor al van zijn pluimen.  Na twee jaar werd dat Frans spreken 
afgeschaft. Ik vond het vooral naar in het begin.   Ik kon niet veel 
verstaan, laat staan zeggen. Ik heb uiteindelijk wel goed Frans 
leren spreken en dat is ook nog van pas gekomen! 

‘Afteljaren’ 
van Riet Vanloo
(en van een hele generatie)
MANTEAU, 2014
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Klopt het dat de nonnen paranoïde waren over ‘de jongens’? 

Zeker. Wij kwamen gewoon geen jongens tegen. Maar ook thuis 

niet, niet want ik had alleen maar zussen. Gelukkig had mijn 

vriendin Katty broers én het ene liefj e na het andere... Ook mijn 

moeder was vreselijk paranoïde over jongens. Dat had ze vanuit 

een strenge thuis en van in de oorlog. Ze moest bij de kajotsters 

de Vlaamse meisjes beschermen tegen ongewenste ‘invloed’ van 

Canadese en Engelse soldaten. Die houding heeft ze nooit afge-

leerd. Wij mochten zelfs niet naar de unief. “Koten zijn hoerenko-

ten,” zei ze.  

Hoe zat dat met de religieuze praktijk op jouw internaat? 

In mijn boek word je ermee overspoeld: elke dag mis, elke 
week biecht. Verplicht. Je kreeg een “biechtkaartje” dat je op 
school moest afgeven. Op zondagen, ook thuis, moest je om 3 
uur naar het lof. En we hadden bloemenhulde aan Maria, Mari-
adagen en retraites. 

Wat vertel je je kleinkinderen hierover? Wat pikken zij op? 

Wel, de oudste vroeg onlangs: ‘Is je nieuwe boek al uit, moeke? 
Ik hoop dat de oude oma het niet leest.’ En hij lachte. Hij heeft 
blijkbaar opgevangen dat het beeld dat ik van mijn moeder 

schets, niet altijd even positief is. Maar er staan ook goede din-
gen in over haar. Ze was een moeder zoals velen in die tijd: een 
product van hun streng katholieke opvoeding en ook nog van 
de oorlog.

Hebben ervaringen of voornemens van toen gespeeld in je 
latere leven? 

Wat ik heb overgehouden is een soort hevige schrik als 
iemand in boosheid zijn stem verheft. Dat uitvliegen zonder 
duidelijke reden... en je schuldig moeten voelen, ook al heb 
je niks misdaan. Dat is in mijn lijf blijven hangen. Je kon nooit 
optornen tegen “het grote gelijk”. Ook blijft de afkeer van erw-
tensoep, rodekool, aardappelpuree en “vierkant brood”. Zes 
jaar aan één stuk aten we die sneetjes, gebakken in vormen 
van één meter, door de kloosterbakker. Maar al bij al loop ik 
niet onder een last gebukt. Ik had het geluk sterk genoeg te 
zijn om mijn eigen weg te gaan, om onder het juk van school 
en thuis uit te komen. Ik heb geproefd van kunst. Ik leerde de 
waarde van vriendschap. En de missionarissen in de familie 
leerden mij verder te kijken dan het bekende. Ook dat lees je 
in mijn boeken. 

—  M A R L E E N  D E  V R Y

Zomerlectuur
De zomer zorgt voor ontspanning en voor wat meer leestijd. 

Mocht je op zoek zijn naar... dan zijn dit de aanraders van Adelheid Byttebier.

• Birsen Taspinar: Moeders van de Stilte – De Bezige Bij, 2013
Taspinar wil ik op onze Schaarbeekse Cultuuragenda krijgen. 
Zij vertelt boeiende verhalen over mensen die naar hier migreren en dat fascineert mij.

• Lieve Joris: Op de Vleugels van de Draak – Atlas Contact, 2013
Joris’ interviews over dit boek prikkelden me om meer te lezen over de band tussen Afrika en Azië: 
the times they are changing.

• Philippa Gregory: De Rozenkoningin (The White Queen) – Boekerij, 2014
Gregory schrijft historische romans, waarin vrouwen de sleutelposities innemen 
tijdens een politiek woelige periode.
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We kennen die typische smalle, 
trage buurtwegen;  maar ook 
de jaagpaden of veldwegen die 
in de loop van de jaren her en 
der ontstaan zijn. De bekend-
ste trage wegels zijn de zoge-
noemde kerkwegels. Op het 
platteland konden landbou-
wers een kortere weg nemen 
om hun zondagsplicht te ver-
vullen. Te voet, met de fi ets, of 
met de hondenkar. Ze hoefden 
geen omweg te maken, want 
overal waren er smalle wegge-
tjes en paadjes die van ergens 
kwamen, maar allemaal uitmondden in de omgeving van de 
kerk. Kwestie van op een vlugge manier de zonden te kunnen 
gaan biechten en de mis bij te wonen.

Kasteelheren en -dames, graven en gravinnen, en iets hoger 
koningen en hun familie hadden ook zulke sluipwegen, maar 
ondergronds. Kadaster onbekend. Ze leerden het van de mol-
len. Die kunnen ook stiekem bij elkaar op bezoek komen. 

Veel van die bovengrondse, smalle doorgangen zijn intussen 
verdwenen. Dikwijls door lichtzinnige bebouwing op een 
buurtweg; soms ook onbewust, of omgeploegd door een land-
bouwer, met oogluikende toestemming van de gemeente. In 
ruil dan werd/wordt dan veelal een vriendendienst gevraagd, 
wat resulteerde in de plaatsing van een reclamebord voor de 
volgende verkiezing.

Alles samen zouden er zo’n 8.000 km openbare wegen voor 
wandelaars en fi etsers verwaarloosd, afgesloten of ingeno-
men zijn.

Trage wegen in eer herstellen?
Het botst uiteraard op stevig verzet van wie naast zo’n buurt-
weg woont. Liever geen pottenkijkers! Voor het openstellen 
van een verdwenen buurtweg die door een bebouwd per-
ceel loopt, kan, door die te verleggen, een procedure worden 
opgestart. Dat heeft fi nanciële gevolgen voor de gemeente. 
En de landbouwers zijn ook niet happig om die stukken land-
bouwgrond open te stellen voor fi etsers en wandelaars.

Bij het opmaken van een mobiliteitsplan door een gemeente 
stellen Groene gekozenen eisen en vragen, doen ze verzoe-
ken, lanceren ze ideeën. In het Aalterse Groen-programma 
lezen we: ‘In de open ruimtegebieden vlakbij de dorpskern… 
moeten natuur, recreatie en landbouw op elkaar afgestemd 
worden door de aanleg van trage wegen en het vrijwaren van 
kleine landschapselementen (hagen, poelen…)’. In het Aal-

terse mobiliteitsplan staat 
een heel hoofdstuk over 
trage wegen, maar het komt 
er in de meeste gevallen op 
neer, om via aangepaste 
verbindingen fi etsverkeer te 
laten samengaan met land-
bouwverkeer. Daartoe wor-
den dan bermen aangelegd 
in grasdallen, wat ons Groe-
nen uiteraard niet zint. Zelf 
pleiten we voor doorsteken 
in nieuwe verkavelingen, 
zodat kinderen veiliger naar 
school, naar speelplein, … 

kunnen stappen/fi etsen, zonder gevaarlijke wegen te moeten 
oversteken.

Hoopvolle signalen
In het Vlaams Parlement werd onlangs een decreet goed-
gekeurd binnen de ‘Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening’. 
Belangrijk is dat daardoor een aantal artikels uit de Buurtwe-
genwet gewijzigd werden en dat is al van in 1948 geleden!

In Zemst hebben vier ‘bruggenbouwers’ een Facebookpagina 
aangemaakt, waarbij ze een van de belangrijkste verdwenen 
trage wegen in hun buurt op een positieve manier in de aan-
dacht brengen. Ook de noodzaak voor een fi ets- en wandel-
brug over de E19 wordt erin aangekaart.

Veilig buiten spelen en van en naar het speelplein, met als 
ludieke naam ‘Goe gespeeld’, het was in het voorjaar een initi-
atief van Groen Aalst.

In Sint-Martens-Latem willen de Scouts en Gidsen hun terrei-
nen dichter bij elkaar brengen door een houten veerpont te 
bouwen. Ze gingen hun mosterd halen bij de landbouwers in 
de tussen Leie- en Scheldestreek gelegen landerijen, die des-
tijds hun waren via veerponten verscheepten. 

Dit is maar een greep uit de vele initiatieven. Maar er is nog 
heel wat werk aan de winkel. Gelukkig doen deze en andere 
op www.tragewegen.be vermelde initiatieven ons hopen op 
beter.

(Met dank voor de informatie, ons geleverd door Mieke Schauvlieghe, Groen 
gemeenteraadslid uit Aalter en Paul Pues , Groene schepen uit Oude-Heverlee.)

—  J O R I S  W I L L A E R T

Trage wegen in Vlaanderen
Wie ’s ochtends lekker zit te genieten van het aroma van pas gebrouwen koffi  e en naar de radio zit te luiste-
ren, krijgt de indruk dat Vlaanderen bezaaid is met trage wegen. Zoveel km fi le en ‘traag van hier tot’ ginder. 
Zo gaat dat een hele ochtend door. De door de beschaving ontstane echte ‘trage wegen’ staan evenwel niet 
vermeld in de ‘Atlas van de Buurtwegen’. Die atlas is een lijvig stuk, dat ter inzage ligt in gemeentehuizen. Je  

kan het ook raadplegen op de provincie en nu ook op internet via de provinciesites. 
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Door de aanleg van de Ring ging de 
hele groene zone van de Brialmontom-
walling tussen stad en rand verloren. De 
beslissing om een doorgaande ringweg 
aan te leggen, zo vlak bij de stad, stuitte 
al van bij het begin op tegenstand. De 
Kleine Ring kwam ook vlak naast de Sin-
gel te liggen. In de praktijk gingen beide 
dienst doen als stedelijke expresweg. En 
tot overmaat van ramp werden ook de 
Leien (het verkeer dwars door de stad) 
nauwelijks ontlast (wat in feite de eerste 
bedoeling was).

In 1983 kwamen de eerste plannen 
voor een vergroening van de Ring, o.m. 
in het ontwerp van Rem Koolhaas voor 
‘Stad aan de Stroom’. Dat werd een stuk 
concreter in het ruimtelijk structuurplan 
voor de stad Antwerpen van 1989. Daar 
werd het idee van een “ringbos” gelan-
ceerd. De verschillende groene ruimten 
om en rond de Ring konden beter ver-
bonden worden en de Ring kon omgord 
worden door een echt bos. Een idee dat 
bleef voortleven in  het concept van een 
groene singel in het strategisch ruim-
telijk structuurplan van 2006. ‘Durven 
dromen van een groene rivier’ heet het 
dan in een brochure van de stad van 
2010. Maar het is duidelijk dat een geïn-
tegreerde visie op de hele Singel-Ring-

zone noodzakelijkerwijze spaak loopt 
op de uitwerking van de Ring zelf. 

In 1993 lanceerde architect Mark 
Depreeuw het eerste concept van een 
overkapping van de Ring als ecolo-
gisch project tegen luchtvervuiling en 
geluidshinder. Het ging om een zachte 
overkapping (niet begaanbaar, en zeker 
niet bebouwbaar), vergelijkbaar met 
de glazen koepel (‘de duurzame weg’) 
die het Nederlands bureau Movares 
later uitwerkte voor de A27 bij Utrecht.                                                                                           
Bij Agalev Berchem kwam architect Dirk 
De Schepper voor het eerst met een 
voorstel voor een “harde” overkapping: 
een verbinding tussen twee groene 
zones in Berchem, het natuurgebied 
Wolvenberg en het park Brilschans. 
Beide groene gebieden worden nu 
gescheiden door de Ring, maar wel ver-
bonden door een voetgangersbrug. Op 
die plaats zou een begaanbare groene 
overkapping kunnen komen over de 
Ring. Agalev Berchem zette dit voorstel 
kracht bij met een ludieke actie op de 
voetgangersbrug in mei 2000. Ook aan 
het Bouwcentrum (nu Antwerp Expo) 
kon een overkapping komen, volgens 
Dirk de Schepper. Waarom het Bouw-
centrum of zelfs de Sinksenfoor niet 
bovenop de Ring plaatsen? Op basis 
van deze ideeën stelde Agalev-parle-
mentslid Johan Malcorps in 2000 in het 
Vlaams parlement de vraag aan mobili-
teitsminister Steve Stevaert, of hij een 
overkapping van de Ring zag zitten en 
in dat geval strikte normen zou toepas-
sen voor de luchtvervuiling van de Ring, 
vergelijkbaar met deze voor een hin-
derlijke inrichting. Maar Stevaert wees 
het idee als geheel onrealistisch van de 
hand.  Bij VLD nam Christian Leysen het 
idee van een ruimere overkapping over 

in een tweede versie van zijn “Plan Ant-
werpen 2012”, deel van zijn visie ‘Ant-
werpen Overmorgen’.

In 2004 pakte de bewonersgroep ‘Bor-
gerhouDt van Mensen’, waarin Manu 
Claeys maar ook Wouter Van Besien 
actief waren, uit met hun plan voor een 
overkapping van de Ring , maar nu in 
Borgerhout. Met het idee van een nieuw 
park bovenop de Ring ter hoogte van de 
Turnhoutse Poort, het ‘Ringpark Knoop’.

Manu Claeys werd nadien ook de bezie-
ler van stRaten-Generaal en nam in 2011 
de overkapping over in zijn Meccano 
Plus-tracé, één van de alternatieven 
die hij uitwerkte voor het BAM-tracé, 
de sluiting van de Ring. Door te kiezen 
voor een tracé veel verder van de stad, 
kon de Ring ontlast en overkapt worden. 
Peter Vermeulen, architect bij het stu-
diebureau Stramien, liet zich door stRa-
ten-Generaal inspireren en  kwam uit 
met een eigen creatief ontwerp ‘Uit de 
ban van de Ring’ (2012). In die brochure 
lanceerde hij het baanbrekend idee, niet 
alleen om de Ring te overkappen en zo 
veel ruimte te winnen, maar ook om de 
Singel bovenop de overkapte Ring te 
leggen. Waardoor de overkapping ook 
een nieuw mobiliteitsconcept werd, wat 
voor een aanzienlijke capaciteitsver-
hoging kan zorgen. Dit mondde verder 
uit in Ringland, een idee dat de laatste 
maanden enorm opgang maakt. Het 
idee komt dus niet bepaald uit de lucht 
vallen. Er is een lange voorgeschiede-
nis. Maar veel belangrijker is natuurlijk 
de vraag welke toekomst deze plannen 
beschoren zijn?

—  J O H A N  M A LCO R P S

30 jaar strijd 
voor een Groene Ring

Hoog tijd dat de spade 
in de grond gaat!

In de jaren ’60 van de vorige eeuw werd beslist om in Antwerpen de 
Kleine Ring aan te leggen op de resten van de oude Brialmontomwalling. 

In 1969 werd de Kennedytunnel geopend en het zuidelijk deel van de 
Ring. In 1970 volgde het noordelijk deel tot Merksem. De plannen voor 

de aanleg van een Grote Ring rond Antwerpen werden verlaten. 
Hoewel in 1973 de intercommunale E3 vaststelde dat het vak 

Berchem-Borgerhout al verzadigd was.

zomer'14_v2.indd   13 10/06/14   11:01



ZILVERBLAD 14ZILVERBLAD 14

De bekommernis rond vleesconsumptie 
is drieledig:

1. De eigen gezondheid: vooral rood 
vlees is ongezond, want kankerver-
wekkend.

2. Dierenleed: we kunnen ons gezond 
voeden zonder dieren te doden. 

3. Milieuzorg: de productie van vlees 
is nefast voor het milieu.

De rol die onze overheid speelt is ronduit 
schandalig, want ze promoot het vlees-
verbruik. Meer steun aan bv. ‘Donderdag 
= Veggiedag’ zou een minimum beteke-
nen. Toch willen we hier opmerken dat 
de overheidsbemoeienis beperkt moet 
blijven. Aanzetten tot... maar niet verval-
len in dwang, want dat werkt contrapro-
ductief.

Enkele cijfers om bij stil te staan en die 

tot de verbeelding spreken:

• 1 veggiedag per week spaart in 
Vlaanderen evenveel CO2 uit als 
500.000 wagens, diezelfde dag

• 1 koe produceert net zoveel CO2 als 
een Ford Fiesta

• 10 jaar vegetariër = 12 ton minder 
CO2.

De echte vegetariër
In sommige mails wordt me het verbruik 
van vis kwalijk genomen. Het klopt 
inderdaad dat je dan geen vegetariër 
bent en zeker geen veganist. Als je zorg-
vuldig omgaat met je voeding, geeft 
vegetarisme een gezondheidsvoordeel. 
Maar etiketten in deze kwestie zijn geen 
noodzaak. Uitsluitend plantaardige voe-
ding dient uitgebalanceerd te zijn. En 

niet iedereen voelt zich daar perfect vei-
lig bij. Ikzelf bijvoorbeeld moet oppas-
sen voor een licht tekort aan ijzer.

Dan toch maar beperkt wat vis eten, ook 
al is het niet de ideale wereld.  Ik let hier-
bij op de oorsprong van de vis: uit de 
diepe oceaan en daardoor met een zeer 
laag kwikgehalte.(Tonijn en zwaardvis 
zijn daarom uit den boze!)

Vissen worden gepijnigd, maar toch 
minder dan de varkens die gekeeld wor-
den. Voor overbevissing moeten we ons 
behoeden: daarom niet overdrijven met 
de consumptie.

De e-mailende dames hebben bij mezelf 
toch al bereikt dat ik per week nog maar 
1 i.p.v. 3 keer vis eet!  Wie doet beter?

—   F R A N S  CO E N E N

Tijdens ‘den Grooten Oorlog’ 
werd België door het Duitse 
leger bezet; Nederland niet, 
want het was neutraal. De 
Belgisch-Nederlandse grens 
was de scheidingslijn tussen 
oorlog en vrede. Ze werd 
door de bezetter afgesloten 

met een dodelijke  draad-
versperring onder hoog-
spanning. Enkele duizenden 
probeerden onder die draad 
door het vrije Nederland te 
bereiken. Het werd velen 
fataal. Daarom werd die elek-
trische leiding in de volks-
mond ook   ‘de dodendraad’ 
genoemd.

Met de ‘Dodendraadroute’ 
werd een fi etstocht uitge-
stippeld die het traject van 
deze afsluiting volgt. Het 
zuidelijke deel van de route 
volgt het vroegere traject van 
deze afsluiting. Het noorde-

lijke deel ervan brengt je naar 
de vrij gebleven Belgische 
enclaves. Baarle-Hertog was 
op die manier tijdens WO I de 
enige niet-bezette Belgische 
gemeente.

De Dodendraadroute volgt 
het fi etsknooppuntennet-
werk en is 38 km lang. Langs-
heen het pad staan vier 
reconstructies opgesteld: 
het ‘Vredesmonument de 
Dodendraad’, het schakelhuis 
K5 met een stukje doden-
draad en verder een Duits 
en een Nederlands schild-
wachthuisje.    Er  werden 

ook thematische infoborden 
geplaatst. Via een QR-code 
kan je met je smartphone 
een ingesproken verhaal 
beluisteren. Startplaatsen 
zijn: Baarle-Nassau (parking 
‘de Loswal’), Hoogstraten 
(parking ‘de Klapekster’ in 
Wortel-Kolonie), Merksplas 
(parking Merksplas-Kolo-
nie), Baarle-Hertog (parking 
kerk Zondereigen) en Ravels 
(parking Grensweg in Weel-
de-Statie) 

Info: www.dodendraad.org.

—   E L L E  VA N  LOY

‘Rood Vlees’ laat 
lezeressen niet onberoerd

Stukje Wereldoorlog I 
ontdekken in Bovenkempen
Voor de liefhebbers van pedaaltrappen is de ‘Dodendraadroute’ een echte aanra-
der. Het is een recreatieve fi etsroute van 38 km, waarbij je opmerkelijke plaatsen 
uit WO I bezoekt.

Zoals de redactie had gehoopt, leverde het artikel over ‘Rood Vlees’ 
enkele boeiende reacties op.  Van vrouwelijke GroenPlussers. 

Een reactie op de reacties!
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Groen Plus Oost-Vlaanderen nodigt uit...

Stadsmuseum STAM

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert GroenPlus 
Oost-Vlaanderen een namiddaguitstapje aan het 
begin van de zomer. Vorig jaar wandelden we met 
Vera Dua rond het Gentse natuurgebied Bourgoy-
en-Ossemeersen. In 2012 bezochten we de foto-
tentoonstelling ‘Moments before the Flood’ van Carl 
De Keyzer, in Oostende. Deze keer zoeken we het 
dichter bij huis.

Dinsdag 1 juli nodigen we je uit voor een bezoek 
aan het stadsmuseum STAM.

Op de vaste collectie  — de Gentse geschiedenis 
tot op heden  — geraak je in één namiddag niet 
uitgekeken. Maar er loopt ook een gelegenheids-

tentoonstelling. Onder de titel ‘Blijven plakken’, 
brengt het STAM de geschiedenis van 50 jaar mi-
gratie in Gent.  In de kapel van de site loopt er een 
andere tijdelijke tentoonstelling over de Gentse 

kerken en hun toekomst. Keuze te over dus. Daar-
om opteerden we ervoor een gids te nemen die ons 
gericht kan rondleiden.

Deelname bedraagt € 6.

Vanaf 16 uur kaarten we in de cafetaria of op het 
terras nog eventjes na. GroenPlus Oost-Vlaanderen 
biedt je er nog een gratis koffi  e of frisdrank aan.

Adres: Godshuizenlaan 2, 9000 Gent.
Het STAM is makkelijk te bereiken via het openbaar 
vervoer. Vanaf Sint-Pietersstation één (1) km te voet; 
of met tram 1, afstappen aan de 3de halte.

Zorg dat je erbij bent!

Graag vooraf een seintje aan Lieve Parmentier!

Tel.: 09/232.22.36 – Gsm: 0498/88.22.62 – lieve.
dirk@telenet.be

GroenPlus Vlaams Brabant organiseert: 

Fietsen in het Leuvense en het Hageland! 

Eventjes samenvatten:

• Van woensdag 20 t/m vrijdag 22 augustus fi etsen we drie dagen 
lang doorheen het Leuvense en het mooie Hageland.

• Het wordt een rustige tocht langs de historische abdijsites van 
Sint-Geertrui, Vlierbeek en ‘t Park. Ook het kasteel ‘den Horst’ van 
de Rode Ridder ligt op ons pad. De laatste dag vertoeven we aan 
het Zoet Water van Heverlee.

• Je kan nog deelnemen als je snel beslist en voor 1 juli:

•  € 50 voorschot overschrijft op rekening 973-1087801-
77 van GroenPlus Vlaams Brabant (deelnemingsprijs 
bedraagt € 150/persoon in dubbelkamer; € 180 in single.

• Inschrijft bij Werner De Jonghe: 0475/99.47.58 – werner-
dejonghe@hotmail.com

• Indien gewenst een (elektrische) fi ets bestelt. Werner 
kan je er meer over vertellen. (Let wel: elektrisch fi ets 
vergt wel wat oefening vooraf!)

• Meer info vind je in vorig Zilverblad.

Maak er werk van!

  

Over het brouwen van bio-bier

Nog niet direct voor morgen, maar alvast te noteren in de 
West-Vlaamse agenda...

‘de Oogst is binnen’
Jessenhofke bio-bier is lekker!
Een lezing over het brouwen van bio-bier.

Toegang: € 10,- inclusief consumptie van 2 bio-biertjes
Zaterdag 27 september 2014, 14 uur, 
CC Scarpoord, Meerlenlaan 32, Knokke-Heist.

Wil je al eens grasduinen?
http://www.jessenhofke.be

Zin in e
en 

namiddaguits
tapje?
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Beweging heeft voor mij geen geheimen
Vijftiger jaren is de ellende begonnen, vakantieperiode naar de boerenbuiten, 

toen nog den buiten: fi etsen, vieruurtje, fi etsen tot avondmaal, tegen de zon een 

zakdoek met knopen op mijn kop. Die Omnibus van Ernest Claes kon wachten. 

Eerst bewegen. De jeugd was fl ink als een windhond, taai als leer en hard als 

kruppstaal. Ik was bang van Haspengouwse honden die in mijn kuiten wilden 

happen als ik voorbij fi etste, ook al zag ik er niet uit als een postbode.

Zalige jeugd in dat land met zijn weiden als wiegende zeeën. In de draschende 

regen onkruid wieden tussen de bieten voor 20,- fr. op mijn spaarboekje en 

zwarte eelt op mijn vingers. Blij dat ik terug naar Antwerpen mocht, naar ons 

make, naar mijn boekje in de fauteuil, zolang mogelijk schoolziek geschreven 

door die lieve dr. Lehembre, de enige die mij begreep.

De enige beweging die ik kreeg was schoolvoetbal op woensdagnamiddag en 

zwemmen op zaterdagnamiddag. En Vlaamse Beweging. Vlaamse Beweging? 

Nonkel Pater wist me dat heel aanschouwelijk duidelijk te maken, aan de 

hand van een kom chocoladepudding. ‘Kijk, dat beweegt, maar het gaat niet 

vooruit…’ Mijn vader kon er altijd weer smakelijk om lachen, want bij ‘pudding 

en gisteren’ ging hij keer op keer dubbel. Als we te heftig werden, greep moeder 

in; niet met pudding, want dat was gisteren, maar met de simpele mededeling 

dat ze ons niet zou komen bezoeken in het gevang.

In die tijd verschenen er ook hakenkruisen op de gevels van ‘vlaamsgezinden’. 

Een visionair, die nonkel pater. Het is inderdaad niet vooruitgegaan, maar 

achteruit! Hoe bevrijdend nationalisme ook wilde zijn, fi naal liet het zijn 

uitsluitingkarakter zien. Volksgenoten, niet-volksgenoten, échte Vlamingen en 

bakfi ets Vlamingen. ’t Stad is van iedereen, maar van de ene meer dan van de 

andere, of de ene Bosniër is de andere niet. 

Naast het liedje van de Zuzu (*), hymne van de volksontvoogding weerklonk 

‘Vlaanderen’ van Renaat Veremans: ‘Mijn land is het land van de stilte, de 

vreedzame brede natuur’. Mon oeil, in ’t schoon Vlaams, vroeger misschien, ja. 

Die natuur is nu parking. En de biekes gaan dood op den buiten.

Hoeveel baanvakken telt het BAM-tracé in Deurne? 28? ‘Wouter toch, 18 

maar! Vanzelfsprekende tellen we de 10 baanvakken die er nu al liggen niet 

mee. Serieus blijven, hé!’. Fietsen en wandelen in Antwerpen is zoals gasalarm 

blazen in 14-18: even diep ademhalen… en daarna kon bompa trompetter met 

verbrande ogen van zijn frontstrepen verder vegeteren.

(*) Zuzullenemnietemme 

 — FRANS ROGGEN
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LID WORDEN?  

De leden van Groen die 55+ zijn, worden automatisch bij 

GroenPlus gerekend en ontvangen Eco-zine en ook dit Zilverblad. 

Lid van Groen kan je best worden via de website van Groen. 

Je vult het formulier in dat je vind op 

http://goo.gl/VdYJ6 en je stort €10 op rekening van Groen BE47 

0010 9836 8180. 

GroenPlussers 
waar je ze niet verwacht!
Reken maar, we blijven deze rubriek promoten. 

Het is evident dat we als GroenPlussers binnen 
Groen onze streng trekken, maar sommigen 
onder ons zijn ook actief op een terrein dat 
niets met politiek te maken heeft. Dat kan zijn 
als tijdverdrijf, of als een stukje sociale inzet.

Deze inzet op plaatsen waar we je niet verwach-
ten, interesseert ons. En wel om twee redenen:

• We willen van het Zilverblad nog meer een 
blad van en voor GroenPlussers maken. 
Dat betekent dat ook ‘onbekende’ Groen-
Plussers erin aan bod moeten komen.

• We vinden het belangrijk dat GroenPlus-
sers actief zijn in verenigingen die we 
als natuurlijk bondgenoten van Groen 
beschouwen. Ze vervullen daarmee een 
soort aanwezigheidspolitiek en dat is mooi 
meegenomen.

Daarom herhalen we onze oproep:

Ben je zelf actief, of ken je een andere 

GroenPlusser die actief is:

• als muzikant in de dorpsfanfare

• in een speciale functie binnen 
een natuur- of milieuvereniging

• als vrijwilliger in een ontwikkelingsproject...

Meld het aan een van onze redactieleden, 
of aan Walter Decoene, 0487/68.29.45, 
walter.decoene@telenet.be 
en we maken er een stukje over. 
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