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D e  R e D a c t i e

Eerste keer 
Zilverblad?

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

We willen, vanuit die veranderende 
positie, eigen standpunten inne-
men, bv. over armoede en ouderen. 
We organiseren elke twee jaar een 
congres, colloquia… tijdens onze 
fiets- en wandeltochten bezoeken 
we doeners die bewijzen dat het an-
ders kan. We moedigen hen aan met 
een Groene Pluim. Het bezorgt ons 
nieuwe energie om ons engagement 
voor meer ecologische rechtvaardig-
heid voort te zetten.

als je kan, moet je maar eens een 
activiteit meemaken. Wedden dat je 
dan verkocht bent?   Bij GroenPlus is 
het niet alleen interessant, het is ook 
gezellig, dixit ondervoorzitter Jere-
mie Vaneeckhout. 

Maar het kan dat je heel druk bezig 
bent en dat onze werking (nog) niet 
bij jou aantikt. Geen probleem. Mis-
schien ontvang je ook liever geen 
papieren Zilverblad (*) in je bus; of 
onze digitale nieuwsbrief, bij gebrek 
aan tijd bv. Geef dan een seintje aan 
eindredacteur walter.decoene@
gmail.com. 

(*) Zilverblad kan je ook lezen op de 
website www.groen-plus.be.

Hugo Van Dienderen 

ondervoorzitter

Honderd jaar later

Grauwe grafkruisen
trekken zich los
uit de wortels
van een satanisch verleden

Een vredesduif
zoekt de zon
die haar tranen druppelt
op de takken 
van een trouwe boom

Zijn skelet is doodgebloed
in een labyrint van bloemen
in groen en rood

Hoog boven het dorp
kijken witte wolken
naar mensen met moed
die trachten te leven
met een verleden
van lang geleden

Ze leven met de dood
en hopen op vrede

Overal
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M a R l e e n  D e  V R y

Suikerbonen 
voor Groen-

Plus Tienen!

Wie zich ooit afvroeg of 
lokale GroenPlusgroepen een 
meerwaarde zijn, moet drin-

gend op de koffie bij de groep 
in Tienen! Op 5 september 
zag die het licht onder het 

goedkeurend oog van meter 
Mieke Vogels. De nieuwgebo-
rene oogde alive and kicking 

en blakend van ambitie. 

Op hun flyer 11 GroenPlus-
sers op de kandidatenlijst van 
Groen Tienen, 5 ervan  actief 

in de GroenPluskern. 

Een hele rist voorstellen ook, 
voor het nieuwe bestuur.  

Dit komt niet zomaar uit de 
lucht vallen! 

‘Zeker niet,’ verzekert voorzitster Gerd 
Loris. ‘ik was tot voor kort directrice 
in het centrum Ganspoel, school voor 
leerlingen met een visueel meervoudige 
beperking. nu ben ik gepensioneerd. 
Maar in één keer naar non-actief gaan, 
dat wilde ik niet.  Beleid en sociaal enga-
gement zijn mijn ding. Daar wou ik echt 
mee verder.’

‘Precies,’ vult Michèle Boesmans, secre-
taris, aan. ‘ik kom ook uit het onderwijs 
en ben  net met pensioen. er is hier 
zoveel te doen! We zijn begonnen met 
het congresboek ‘leeftijdvriendelijke 
gemeente’ door te lezen en het lijstje 
actiepunten van GroenPlus.  Die hebben 
we naar tienen ‘vertaald’ en daar puur-
den we ons eigen programma uit. Dat 
hebben we dan voorgelegd aan de kern-
vergadering van Groen.’ Dus goesting én 
competentie op overschot, om Groen-
Plus tienen op de kaart te zetten. 

en dat werkt. De buurtbabbelbanken –
een ideetje uit arendonk– zijn al gearri-
veerd.    Het nieuwe bestuur –een brede 
4-partijencoalitie met 2 groene schepe-
nen: één voor infrastructuur en één voor 
duurzaamheid en mobiliteit – zal ze in 
de lente plaatsen.    Met het openbaar 
toilet ging het minder vlot. te duur, was 
het verdict, maar de dames houden vol 
en hopen dat het toch opgenomen wordt 
in het nieuwe bestuursakkoord. 

GroenPlus beperkt zich echter niet tot 
infrastructurele voorstellen. ervaring 
met de noden van hoogbejaarde ouders, 
met engagement in pastoraal, ziekenhuis 

en met anders-culturele nieuwkomers, 
leert hoe belangrijk contacten zijn op 
buurtniveau. Zo werd sociale contacten 
faciliteren een stokpaardje van Groen-
Plus. Vandaar dat ze blijven hameren 
op gedecentraliseerde dienstverlening. 
in parochie- of woonzorgcentra kan je 
pakweg één keer per maand een op-de-
koffie of kaartmiddag organiseren, met 
de hulp van vrijwilligers. Je kan er een 
dokter of tandarts bijhalen; een ambte-
naar die documenten in orde brengt, een 
armoede- of woondeskundige die inpikt 
op noden… Je kan er ook een gezonde 
maaltijd aanbieden. 

niet dat er nu niks gebeurt. De Wereld-
vrouwen met Chris Stryckmans (ook 
GroenPlus) oogstten al succes met iftar-
maaltijden (*) en met Afrikaanse film. 
Maar die dingen gebeuren te versnip-
perd. De stad zou moeten stroomlij-
nen en coördineren. Ze kan ook noden 
inventariseren bij senioren en gezinnen 
(al dan niet met migratieachtergrond) 
en daarop een sociaal (woon)beleid uit-
werken. Pas dan wordt tienen echt een 
stad voor elke inwoner! 

natuurlijk wil GroenPlus ook de nieuwe 
kiezers aan boord houden. Fietstochten 
in de deelgemeenten, een wandeling, 
een fijnstofmeting; ze zijn leuk en nodig, 
maar het is niet genoeg! Van dat sociale 
willen ze bij GroenPlus absoluut en drin-
gend hun ding maken. Omdat het men-
sen centraal stelt. Uitdagingen genoeg 
dus! te beginnen met een deelname aan 
de Klimaatmars van 2 december.   

(*) Iftar is de maaltijd die 
tijdens de ramadan door 
moslims genuttigd wordt 
direct na zonsondergang. 

v.l.n.r. Michèle Boesmans, 
Mieke Vogels en Gerd Loris



4
R i t a  V a n  D e  V O O R D e

‘Elke burger 
kan zijn 

‘groentje’ 
bijdragen’

Gemeenten die aan hun volgende 
beleidsplan werken, doen er goed aan  
daarin voorrang te geven aan natuur en 
milieu. natuurlijk kan ook elke burger 
zijn steentje, neen… zijn groentje bij-
dragen. 

De beste regulator tegen droogte en 
wateroverlast zijn bomen en struiken. 
Ze moeten dan wel met hun wortels in 
volle grond staan, zodat ze volop kun-
nen uitgroeien. Bomen die in de open-
bare ruimte worden ingepast, dienen 
dikwijls als decoratie. in de bestra-
ting krijgen ze een plantgat waarin ze 
nooit voluit kunnen groeien. Van zo’n 
‘schaamgroen’ kan je niet verwach-
ten dat het grote hoeveelheden water 
opneemt en schaduw geeft. en dat is 
nu net wat je bij droogte of waterover-
last van een boom mag verwachten.                                                                                                             
in Kopenhagen zag ik een andere aan-
pak. toen het centrum er onder water 
liep, besloot de stad grasperken en 
plantsoenen lager aan te leggen dan 
de omringende verharding. Zo kan het 
groen het jaar rond water opvangen. Bij 
ons kunnen we ook onverharde partijen 
grond als plantsoen vrijhouden. Plant 
er minstens één streekeigen toekomst-
boom, maar het mogen er natuurlijk 
meer zijn! als ze maar met hun wortels 
in de volle grond staan!

Zeggen we ‘meer groen’, dan denkt 
menigeen aan bomen, maar groen is 

We hebben onze hittegolf wel 
gehad, deze zomer. Staan 

ons meer van die zomers te 
wachten? Allicht wel, want 

het is niet de eerste keer dat 
we ons laten verrassen door 

hitte en droogte. Veel mensen 
wapenden zich met airco’s 

en ventilatoren, een weinig  
duurzame keuze. Willen we 
toekomstgericht wonen en 
leven, dan maken we best 

gebruik van natuurlijke mid-
delen, zowel in de stad als in 

het buitengebied. Veel steden 
zijn hitte-eilanden, maar ook 
(kleinere) gemeenten evolu-
eren in die zin. Dat  ondanks 

de dringende behoefte aan 
een betonstop, meer groen- 

en waterpartijen. Nog altijd 
leggen Vlaamse steden en 
gemeenten grote stukken 

verharding aan, waar nau-
welijks plaats is voor bomen, 
struiken en ander groen. De 

gevolgen laten zich voelen bij 
‘uitzonderlijke’ weersom-

standigheden, als langdurige 
droogte, hevige onweers-

buien en sneeuwval. 

zoveel meer. in de strijd tegen hitte en 
wateroverlast mag gevelgroen niet 
onderschat worden. Veel klimplanten 
zijn geschikt om tegen een gevel te 
laten groeien. Ze zorgen voor verkoe-
ling van het gebouw en bieden de gevel 
bescherming tegen vocht. Bijkomend 
voordeel is dat klimplanten tegelijk 
een ware habitat voor heel wat natuur 
vormen. 

Groendaken worden in ons land nog 
te weinig toegepast. Ze kunnen op 
kleine of op grote gebouwen. Zelf leg-
den we een groendak op een schuurtje. 
eerst versterkte een metser de muur, 
om aarde, planten en water te kunnen 
dragen. Daarna legden we voldoende 
afdeklagen aan. Om o.a. lekken en door-
groeiende wortels te vangen. tenslotte 
brachten we compost met organisch 
materiaal aan op het dak. De compost 
bevatte zoveel zaden dat ons dak snel 
een groene oase werd. Ook tijdens hit-
tegolven bleef ons schuurtje heerlijk 
koel. 

Tegeltuinen zie je opduiken in straten 
die mee zijn met hun tijd. Sommige ste-
den moedigen hun inwoners aan om 
tegels op het trottoir uit te breken en er 
planten te zetten. tegeltuinen doorbre-
ken de grauwheid van steen en beton. 
Vraag wel aan de gemeente of het mag, 
voor je aan de werken begint. anders 
dreigt misschien… een GaS-boete!

Onderhoudsvriendelijk groendak, het gras hoeft niet afgereden te worden!
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e t i e n n e  H O e c K x

Je talent 
en passie 

als 
wegwijzer

Voor jongeren:

als je zonder eigen projecties en met 
open geest je (klein)kind observeert, 
vind je   diens talenten. Je merkt vlug 
of het graag verzorgt, puzzelt, muziek 
maakt of knutselt;  of eerder fysische 
uitdagingen wil. Of nog, of het alleen 
droomt, of niet zonder vrienden kan. in 
de studentenfase is het belangrijk dat 
je toetst waar zijn passie naartoe gaat, 
waarvoor geen moeite hem of haar te 
veel is.

in het Westen is het onderwijs sterk 
gericht op de behoeften van de arbeids-
markt en bepaalt dit het aanbod. Zo 
worden niet alle talenten genoeg onder-
kend. talenten die  niet direct tot een 
beroep leiden, zoals een goede intuïtie, 
een gouden hart, een goed luisterend 
oor…, ze komen niet in aanmerking.

Voor volwassenen:

ideaal is natuurlijk dat je de nodige 
passie vindt in je beroep, maar heel 
dikwijls is dat niet het geval. Velen ken-
nen hun talent zelfs niet, laat staan dat 
ze (betaald) werk hebben dat ermee 
overeenstemt. Ooit werden werklozen 
geholpen om hun talenten te ontdek-
ken, zodat ze beter hun tocht konden 
voortzetten op de arbeidsmarkt. Maar 
al heel snel volgde de ontgoocheling. 
De ‘talenten’ die de arbeidsmarkt zoekt, 
zijn eerder ‘competenties’. 

De behoefte aan werknemers slinkt ook 
door automatisering en ze verschuift 
meer en meer naar verstandelijk werk, 

We beseffen het misschien 
niet genoeg, maar we zijn 

allen geboren met bepaalde 
talenten. Het gemakkelijkst 

vinden we wat die zijn, als 
we zien waarvoor we gepas-

sioneerd zijn. Wat kost ons 
geen moeite, of doet ons de 

tijd vergeten? Of wat bezorgt 
ons een innerlijke drang om 

te doen? Uit het antwoord 
vloeit haast automatisch 

voort dat je er goed in bent. 
Idealiter sluit je beroep daar-

bij aan. 

Misschien kan Ikigai ons in-
spireren. Bijgaand schema is 

afkomstig uit Japan en wordt 
gebruikt door bergbewoners 

in Okinawa. 

Zoek de talent(en) van je 
kind! Waarschijnlijk geven ze 
aanwijzingen voor zijn/haar 

later beroep. En zoek je eigen 
talent(en)!

Ikigai geeft heel goed de ide-
ale samenhang weer tussen 

werk, passie en talent…

In elke leeftijdsfase 
heeft dit schema 
zijn consequenties. 

of naar saai routinewerk. toch blijft 
gedrevenheid door eigen passie de 
grootste garantie voor efficiëntie en 
motivatie. Zoals het congresverslag         
‘Iedereen werkt’ van GroenPlus illus-
treert, werkt ieder op zijn manier, ook 
onbetaald.   als je vrij kan kiezen, zal je 
je makkelijker laten leiden door waar je 
goed in bent. Dat merk je ook in hobby’s 
en vrijwilligerswerk. 

als je beroepssituatie niet (meer) 
strookt met je passie, laat dat zich voe-
len. Dan ben je aan jezelf verplicht bij te 
sturen, wat in de huidige maatschappij 
niet evident is.

Voor senioren:

ten onrechte vinden ouderen moei-
lijker werk ondanks hun ervaring en 
inzicht. Hopelijk daagt ooit het inzicht 
dat kennis en ervaring een meerprijs 
waard zijn.

Maar ooit ga je met pensioen. en dat 
heeft zo zijn voordelen: de evidentie 
van je beroep valt weg, wat je de vrij-
heid geeft om terug te bekijken waar 
je passie naartoe gaat. Zo kom je soms 
dichter bij je essentie dan ervoor. er 
zijn nu andere zaken die je levens-
vreugde geven: je kleinkinderen zien 
opgroeien, een stuk sociaal enga-
gement opnemen; eindelijk naar de 
kunstacademie trekken of een handje 
toesteken in de buurt- of wijkwerking. 
Het is dus nooit te laat om voor jezelf 
het ikigai-schema te overlopen. arbeid 
geeft arbeidsvreugde, als je passie de 
motor is.
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Werken 
tot je 67?

c a t H e R i n e  S t e P M a n

Bijna iedereen die vandaag geboren 
wordt heeft een goede kans om 85 te 
worden. Maar het verouderingsproces 
blijft wat het is. Op 65 begint dat ver-
ouderingsproces genade-
loos toe te slaan. er is ook 
wat ongelijkheid in dat 
verouderingsproces. lui-
dens een interview met 
prof. Patrick Deboosere 
in ‘tribune’ heeft één op 
drie europese 65-jarigen 
fysieke kwaaltjes die het moeilijk maken 
om nog normaal werk te verrichten.

ik ga mij hier niet mengen in het debat 
-dat is al verhit genoeg!- maar wil een 
ander aspect van het probleem ter 
sprake brengen. Met name de mogelijk-
heid om nog na een bepaalde leeftijd te 
mogen blijven werken of werk te vinden.

Heel wat werklozen van meer dan 55 
hebben de grootste moeite om nog werk 
te vinden. Ze botsen vaak op een weige-
ring omwille van hun leeftijd, hoewel dit 
niet openlijk wordt gezegd bij de aan-
wervingsprocedure. Zelfs hooggeschool-
den maken dit mee; tenzij ze heel speci-
ale, haast niet te vinden competenties of 
ervaring hebben. en dan nog.

iets anders vergaat het ouderen die nog 
aan het werk zijn. enkele maanden gele-
den werd er gestaakt in een it-bedrijf in 
Mechelen, waar plannen waren om 89 
45+ af te danken. Volgens de vakbon-
den omwille van hun leeftijd. in heel wat 
bedrijven worden ook 55+ afgedankt, 

Ongeveer een eeuw geleden 
voerde Otto von Bismarck, 
om economische redenen, 

het eerste pensioenstelsel in. 
Hij deed dit om de arbeiders 
te motiveren hard te blijven 

werken. In hun oude dag was 
een inkomen dan gewaar-

borgd. Om budgettaire reden 
werd de leeftijd voor het 

opnemen van dat pensioen 
vastgelegd op 65 jaar. De 

meeste werknemers konden 
die leeftijd toen toch niet 

halen! 

Op dit ogenblik is de situatie 
volledig veranderd en wil 

men om dezelfde budgettaire 
redenen de leeftijd optrekken 

naar 67 jaar.

juist voor ze recht hebben op werk-
loosheid met bedrijfstoeslag (het vroe-
gere brugpensioen), dit om de kosten 
en de aanwervingsplicht te vermijden 

bij afdanking later. Hier 
wordt het ‘brugpensioen’ 
gehanteerd als een val, hoe 
lovenswaarig en sociaal 
het systeem aanvankelijk 
ook was bedoeld.

als reden krijgen ze dan 
‘voldoet niet (meer)’ terwijl ze soms 
heel wat ervaring in huis hebben. Zo las 
ik onlangs als reden ‘past niet meer in 
het huidig concept van de onderneming’, 
terwijl er in dat concept niets gewij-
zigd was. al de afgedankte werknemers 
waren rond de 55. Diezelfde firma ging 
later over tot een grote publicitaire cam-
pagne om nieuw (lees jong) personeel 
aan te werven. 

Men zal niet zo gauw meer ‘reorganisa-
tie’ schrijven, omdat dit wel eens wordt 
gecontroleerd.  

laten werken tot 67, o.k., dat kan ik zui-
ver budgettair wel begrijpen, maar men 
moet er ook de kans toe krijgen. De hui-
dige aanmoedigingsmaatregelen met 
subsidiëring bij aanwerving van oude-
ren, werken bv. onvoldoende. er moet 
vooral een mentaliteitswijziging komen 
bij de werkgevers en zeker in hun perso-
neelsdienst; waar vaak jongeren de plak 
zwaaien, die de verdiensten, de ervaring, 
het arbeidsethos en de trouw van hun 
oudere werknemers onderschatten. 

‘Past niet meer in 

het huidig concept van 

de onderneming.’
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F R a n S  R O G G e n

Ervaring en 
vernieuwing 
met Hakim 

en Koen

Zo stond het op Hakim Nawabi’s can-
vas-kaart. Hakim woont in Deurne. Hij 
is al van in 2000 in het land. Voor de 
komst van de taliban in irak had hij 
een doctoraat in internationaal Recht 
behaald. Hij gaf er les aan de universi-
teit en was secretaris van de Grondwet-
telijke Raad; wat daar, naar het schijnt, 
belangrijker is dan een ministerspost 
hier. een paar jaar geleden geloofde hij 
niet dat hij ooit een echte Belg zou wor-
den, want hij hield niet van fietsen, frie-
ten en antidepressiva! Hakim behaalde 
hier een master in de rechten en werkte 
intussen al voor de juridische dienst 
van het OcMW, gaf inburgering-cursus-
sen en werkt momenteel bij Fedasil. 

Koen de Vylder, geboren in Bujum-
bura (Kongo), woont al vijftig jaar in 
Borgerhout. Hij heeft een carrière van 
bijna 40 jaar in het sociaal werk achter 
de rug. eind de jaren 70 begon hij hier 
als gewetensbezwaarde/vormingswer-
ker en werd dan (zoals wij allen) via 
de toenmalige ‘nepstatuten’ actief in de 
crisishulpverlening en de thuislozen-
zorg. Hij schopte het er tot directeur 
van caW antwerpen, een intersecto-
rale sociale onderneming met 650 per-
soneelsleden en 400 vrijwilligers. toen 
men hem als verruimingskandidaat 
vroeg, zag hij de kans om positief aan de 
slag te gaan met de boosheid die zich bij 
hem had opgebouwd over het gevoerde 
sociale beleid van het stadsbestuur. 
Hij nam ontslag bij het caW en smeet 
zich in het vrijwilligerswerk bij Groen. 
“ik zal vanaf januari in de antwerpse 

In de Antwerpse gemeente-
raad ging Groen van 4 zetels 
naar 11. Niet slecht. En wat 
beter is: één vierde van het 

kiespubliek in de koekenstad, 
de +50 jarigen, hebben er 

twee juwelen van Groene ver-
tegenwoordigers bij. Hakim 
Nawabi en Koen de Vylder. 

We gaan hier niet sectair 
over doen. Gemeenteraads-

leden van het kaliber van 
beide heren, zijn er voor alle 

Antwerpenaars.   

“Ook een bescheiden man als 
ik heeft een droom. Eén van 
een samenleving voor mijn 
kinderen, waar je geslacht, 

afkomst, huidskleur, religie, 
leeftijd, geaardheid of je 

invaliditeit niet bepalend zijn. 
Maar waar je gewaardeerd 

wordt voor je talenten en 
vaardigheden, je bekwaam-
heid, je persoonlijkheid of je 

oprechtheid…” 

gemeenteraad zetelen in opvolging van 
Mieke Vogels. De afspraak is dat ik in 
het kader van vooral het sociale beleid 
de dossiers van de toenemende ‘grijze 
golf’ zal behartigen, dit in samenwer-
king met de actieve antwerpse Groene 
Senioren. ik heb in mijn sociaal werk 
vastgesteld hoe eenzaamheid de groot-
ste stedelijke problematiek is gewor-
den. er moet dringend werk worden 
gemaakt van nieuwe sociale cohesie. 
Volgens mij is het wijk- en buurtniveau 
daar het juiste kader voor. Het traditi-
onele verenigingsleven erodeert, we 
moeten werken aan nieuwe maatschap-
pelijke verbanden, waar mensen het 
voor elkaar opnemen. 

in het verkiezingsprogramma van 
Groen hebben we dan ook gepleit om 
te investeren in sociale wijkcentra, 
ontmoetingsplekken voor oud en jong, 
die mee gerund worden door actieve 
wijkbewoners. Daar kunnen we het 
grote potentieel aan maatschappelijke 
betrokkenheid van ‘zilveren vrijwilli-
gers’ volop inzetten! een andere proble-
matiek die ik zeker ter harte zal nemen 
is die van de thuisverzorging en van de 
Rust en Verzorgingstehuizen. Het kan 
niet dat deze noodzakelijke maatschap-
pelijke zorg door capaciteitsproblemen 
verder in de handen wordt geduwd van 
louter commerciële spelers en zo aan 
kwaliteit inboet. ik kijk er naar uit om 
met een stevige en zeer diverse Groen-
fractie in de antwerpse gemeente-
raad te wegen op het stedelijk beleid.”                                 
Het worden boeiende tijden! 

Hakim Nawabi Koen de Vylder 
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GroenPlus 15 jaar ‘jong’

een aandachtig gehoor in de statige 
Keldermanszaal van het stadhuis.

anjes Dierens, samen met Jong Groen, zorgde ervoor dat de viering vlekkeloos verliep.

intussen werkten ‘gastvrouw’ 
Anjes Dierens en haar crew zich 
de nagels van het lijf om de histori-
sche Keldermanszaal van het stad-
huis tot feestzaal om te toveren. 

Groen-schepen Marina De Bie 
mocht een kleine 130 deelne-
mers verwelkomen en GroenPlus 
-voorzitter Mieke Vogels zou de 

Mechelen, de stad waar Groen al voor 
de 5de keer sinds 1 januari 1995 gaat 
meebesturen, is te weinig gekend; en 
ongekend is onbemind. Dus was de 
Dijlestad de ideale plek om er 15 jaar 
GroenPlus te vieren. Met als aanloop 
naar het eigenlijke feest twee sterk 
bevolkte wandelingen: een culturele 
en een sociaal-groene. 

GroenPlus vierde in het historische Mechelen,  ooit even hoofdstad van de nederlanden.

Oude affiches gaven een terugblik in het verleden.

deeltjes aaneen praten. Ze wis-
selde die taak voortreffelijk af 
met vicevoorzitter Hugo Van 
Dienderen; die, samen met 
zijn vrouw Jeannine, lof werd 
toegezwaaid voor 15 jaar dag-
dagelijkse inzet. Zonder Hugo 
zou  GroenPlus er echt niet 
staan waar we nu staan.
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Heel veel goesting om erbij te zijn en mee te vieren!

Vlaams parlementslid elke Van den Brandt bracht 

een spelletje mee om GroenPlus scherp te houden.

Dat het er warm en gezellig aan toe ging, mag blijken...

GroenPlusstichter Hugo Van Dienderen en vrouw Jeannine 

mochten een geschenkje in ontvangst nemen.

Vlaams parlementslid Elke 
Van den Brandt had als 
cadeautje ‘Mens erger je niet’ 
meegebracht. Symbolisch, 
omdat ze van GroenPlus 
verwacht dat we ook in de 
toekomst blijven hameren 
op punten die de partij wel 
eens ontgaan. Maar tegelijk 

opdat we erover zouden waken 
dat de zorg voor het milieu aan de 
volgende generatie wordt doorge-
geven.

tussendoor vergastte het gitaar- 
en klarinetduo ‘Koffie en Cava’ de 
feestvierders op een trits stem-
mige, zuiderse klanken. Maar daar 

bleef het niet bij. GroenPlus-lid 
Brigitte Spelters zorgde voor een 
bijna eindeloze rij hapjes en ver-
snaperingen. en Jong Groen stond 
achter de toog en bediende ieder-
een rijkelijk met natjes en droogjes.

Meer foto’s vind je op http://bit.
ly/2S1236i.
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Cathy, je bent opnieuw verkozen. Met welke 
motivering ga je er weer tegenaan?

ik ben als oudere nog steeds gemotiveerd 
en betrokken bij het reilen en zeilen van 
Groen Kortrijk. Omdat ik sinds 1 sep-
tember met pensioen ben - en dus geen 
schoolwerk meer hoef te verrichten - kan 
ik me inlaten met mijn 3 jongere collega’s. 
Overdag kijk ik  dossiers in, terwijl zij aan 
het werk zijn. 

Hoe zie je de samenwerking met je nieuwe, 
jongere collega’s?

Matti en David hebben al ervaring opge-
daan. Het zijn sprekers die niet aarzelen 
om een stevige tussenkomst te doen in 
de gemeenteraad. Dus zullen we mekaar 
goed aanvullen! alexandra staat voor een 
grote uitdaging: een baby combineren 
met wat er als raadslid van haar verwacht 
wordt. Zij is een ambitieuze jonge vrouw. 
Met wat extra steun zal het haar lukken! 

Wat zijn de valkuilen waar nieuwe raadsle-
den moeten op letten?

ik vond het moeilijk om het woord te 
nemen en probeerde mijn dossiers goed 
voor te bereiden, door veel te lezen en op 
te zoeken. Soms kreeg ik al maagpijn ’s 
ochtends, omdat ik moest tussenkomen 
in de gemeenteraad. Maar na verloop van 
tijd ging het vlotter en kreeg ik veel steun 
van mijn Groene achterban. Het kon nog 
beter, als ik  niet teveel voorbereidde 
en vooral niet aflas. Ik ben altijd mezelf 
gebleven. Met een beetje humor, maar 
ook met boosheid als ik gechoqueerd 
ben. en ik voel me best wanneer ik con-
structieve voorstellen kan doen.         

In 2012 werden Cathy Mathieu 
en Bart Caron verkozen in 

de Kortrijkse gemeenteraad.    
Ter voorbereiding van de 

verkiezingen 2018 lieten ze de 
laatste jaren van hun mandaat 

over aan 2 jonge, dynamische 
krachten: David Wemel en Matti 

Vandemaele. Twee GroenPlus-
sers, Cathy en Philippe Avijn, 

moedigden hen aan. Het resul-
taat kon niet mooier: 3 jongeren 

en ook Cathy werden verkozen, 
Philippe blijft supporteren van 

op de zijlijn. 

Hoe verloopt de samenwerking met de ach-
terban, jullie Groenkern?

ik had het nooit zo lang volgehouden zon-
der onze Kortrijkse groep, die tot nu toe 
altijd goed heeft samengewerkt. Die gere-
geld aanmoedigingen en complimentjes 
gaf, maar ook opbouwende kritiek als het 
nodig was. in de gemeenteraad is de sfeer 
nu ‘pikanter’ dan in de periode 2006-
2012. toen was er een hoffelijke burge-
meester De clerck die luisterde. Dat was 
constructiever werken. 

Eventjes terugblikken… Wat is je beste her-
innering uit de voorbije jaren?

ik ben trots op de voorstellen die Groen 
deed en die gerealiseerd zijn. erkentelijk-
heid van het publiek blijft wel uit, want 
je hebt die punten voorgesteld vanuit de 
oppositie, terwijl ze worden gerealiseerd 
door de meerderheid. Die er dan nog mee 
gaat boffen ook! erg frustrerend is dat. 
Gelukkig weet je achterban dat het initi-
atief van Groen kwam. en met een beetje 
geluk wordt het opgepikt door de pers en 
krijg je toch aandacht.

Heb je nog een kanttekening bij de jongste 
campagne?

Mijn kinderen hebben mij steeds 
gesteund, want het vroeg organisatorisch 
veel om gezin, werk en engagement te 
combineren. Het leukst was wel dat mijn 
jongste zoon, die geboren werd net voor 
de verkiezingen van 2000 (en die dus 18 
jaar mijn loopbaan in de gemeenteraad 
kon ‘volgen’!) nu zelf op de lijst stond, als 
jongste Groene kandidaat!
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Creëer een 
nieuwe 

welvaarts-
maat!

M a R l e e n  D e  V R y

initiatieven van onderuit tonen aan dat 
het anders kan! Die initiatieven maken 
gebruik van  moderne technologie; niet 
om meer winst te maken, maar om een 
middenvinger op te steken naar onze 
mens- en milieuverslindende economie. 
Ze verenigen zich in commons, om de 
overgang te maken naar een olie-arme 
en veerkrachtige manier van leven. 
Deze lokale gemeenschappen voor-
zien zelf in voedsel, energie, bouwen 
en wonen… Die hoopvolle verandering 
van onderuit is erg kwetsbaar. echte 
verandering kan alleen als we wereld-
wijd nieuwe afspraken maken over ons 
financieel en economisch systeem, over 
anders groeien, over wat welvaart écht 
betekent.  

economische groei wordt vandaag 
gemeten met het BBP, het Bruto Bin-
nenlands Product. Dit BBP telt alle goe-
deren en diensten bij elkaar die gepro-
duceerd worden. een voorbeeld. Om 
de groei van de antwerpse haven te 
verzekeren, plant men een nieuw dok; 
om per jaar 5 miljoen containers extra 
te lossen. Ook al nemen de files en de 
ongevallen hierdoor toe en verslecht de 
luchtkwaliteit, toch tikt dit positief aan 
in onze ‘perverse’ welvaartsmaat. Meer 
ongevallen betekent immers meer werk 
voor ziekenwagens, depannage, verze-
keringen… Meer zieken door vervuilde 
lucht betekent meer medicatieverbruik, 
meer ziekenhuisopnames… 

Vrijwilligerswerk doet niets voor de 
economische groei, want het is onbe-
taald. Hoe hard een vrijwilliger ook 
werkt en hoe waardevol de bijdrage aan 

Vorig Zomerweekend kookte 
GroenPlus soep voor Jong 

Groen. Tijdens het eten 
discussieerden we over de 

voorstellen van ons congres 
‘Iedereen werkt’. Zo groeide 

de idee om volgend  manifest 
op te stellen voor de Europese 

verkiezingen: 

Europa, neem het voortouw 
en creëer een nieuwe wel-
vaartsmaat die rekening 

houdt met de draagkracht 
van mens en milieu! 

de samenleving ook is, het BBP stijgt er 
geen euro mee. 

Men ging er lang vanuit dat meer eco-
nomische activiteit automatisch leidt 
tot meer welvaart. niet dus! Maar het 
BBP is zo ingeburgerd, dat de groei 
ervan beleidsdoelstelling is geworden. 

Politici moeten de zaak terug in handen 
nemen en nieuwe spelregels maken. 
Steeds meer economen doen concrete 
voorstellen. Zo wijst Kate Raworth 
met haar Donut-economie ons de weg 
naar een economie, die de grondrech-
ten voor iedereen garandeert en groeit 
binnen de grenzen van de draagkracht 
van onze planeet. De afgelopen tien jaar 
zijn overal ter wereld wetenschappers 
met een index die mens en milieukos-
ten van groei in mindering brengt aan 
de slag gegaan. Maar verder dan een 
prestigieuze hoogmis, of een academi-
sche oefening komt men niet. De echte 
beslissingen worden genomen binnen 
schimmige clubjes, als de G7.

GroenPlus en Jong Groen willen 
de uitwerking van een andere wel-
vaartsmaat verankeren in een vast 
en transparant proces. Daarom plei-
ten we, met de steun van  het mid-
denveld, voor regelmatige COP-con-
ferenties. Om nieuwe afspraken te 
maken over hoe we onze welvaart 
meten. We roepen de Europese Groe-
nen op om het voortouw te nemen en 
de Europese beweging te verbreden 
naar andere progressieve partijen 
en het brede middenveld. Het komt 
de Europese Unie toe verdere COP-
conferenties te organiseren. 

 

Jong Groen en GroenPlus bepleit-
ten een nieuwe welvaartsmaat 

tijdens het Zomerweekeind.
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Hilde Naessens, 
Vredesvrouw

‘Hilde Naessens (62), leerkracht niet-confessionele ze-
denleer, was reeds als studente betrokken bij vredesac-

ties. De Vietnam oorlog, de staatsgreep in Chili, de moord 
op aartsbisschop Romero, vormden het begin van een 

langdurig engagement voor vrede.

Hilde nam deel aan en organiseerde zelf vredesmanifes-
taties. in de jaren ’80 was ze actief betrokken bij cactus 
80, een lokale groep die protesteerde tegen de wapen-
transporten via Zeebrugge. Ze werd ook actief bij het 
VaKa (Vlaams aktiekomitee tegen atoomwapens).

in haar lessen zedenleer deed ze aan vredesopvoe-
ding en trok met haar leerlingen naar auschwitz. Vorig 
schooljaar begeleidde ze hen naar het Maximiliaanpark, 
om er aan de wachtende asielzoekers een ontbijt uit te 
reiken. 

Ze organiseerde mee anti-raketbetogingen, Bomspot-
ting, natO Game Over en Planespotting (tegen de 
wapentransporten via de luchthaven van Oostende). 

acties van burgerlijke ongehoorzaamheid deden haar 
meermaals voor enkele uren in de cel belanden.  

nadat ze zich eerder engageerde tegen de aankoop van 
de F-16 gevechtsvliegtuigen, herhaalde ze dit recent nog 
tegen de nieuwe F-35. …’

Met deze en andere ‘wapenfeiten’ nomineerde Groen-
Plus Hilde naessens uit Oostkamp als kandidate voor de 
eretitel Vredesvrouw 2018 van de nationale Vrouwen-
raad. Haar kandidatuur werd probleemloos aanvaard.

De feestelijke bekendmaking en viering gaat/ging op 13 
december door in de Senaat.

Voor het decembernummer kwam deze viering net iets 
te laat, maar in ons lentenummer komen we graag terug 
op dit heuglijk feit.

Armoederisico’s 
bij hoogbejaarden

De regering moet bekommerd zijn om arme 80-plus-
sers en niet alleen om arme kinderen. Dat vindt de 
Federale Adviesraad voor Ouderen (FAVO). De raad 
doet een aantal suggesties om het risico van armoede 
bij hoogbejaarden te bestrijden. Ze staan in een ad-
vies dat GroenPlus-vertegenwoordiger Mieke Vogels 
bij de Raad had ingediend. Met enkele kleine wijzigin-
gen keurde de Raad het goed.

Uit het laatste rapport van de Federale Studiecom-
missie voor de Vergrijzing blijkt dat steeds minder 
ouderen in armoede leven. Men baseert zich hierbij 
voornamelijk op cijfers uit de eU-Silc-enquêtes van 
2006 tot 2017. 

Maar FaVO stelt zich vragen bij deze cijfers. Zo is het 
fout te denken dat het bezit van een woning altijd 
een netto voordeel is. Vaak zijn woningen niet aan-
gepast aan de noden van ouderen. De kosten voor 
herstel, onderhoud en aanpassingen worden dik-
wijls onderschat. 

een tweede vraag die FaVO aankaart, is dat armoede 
niet alleen kan afgelezen worden aan het inkomen 
of vermogen. er moet ook een analyse gebeuren 
van het uitgavenpatroon. Zo zullen zorgbehoevende 
ouderen dieper in de geldbeugel moeten tasten.

in zijn advies vraagt FaVO de regering om een gede-
tailleerd rapport op te maken over het armoede-
risico bij hoogbejaarde (80+ers). De regering moet 
ook beleidsmaatregelen nemen om te voorkomen 
dat de armoede en isolatie van hoogbejaarde inwo-
ners van dit land toenemen.

Mieke Vogels is sinds zowat een jaar lid van de Fede-
rale adviesraad voor Ouderen. Ze is voorzitter van 
de commissie zorg. 

Joos Wauters is onze ‘plaatsvervangende’ vertegen-
woordiger. Hij is lid van de commissie pensioenen. 
Daarbij komt zowel zijn ervaring in het parlement 
als in de vakbond zeer van pas.

Het manifest kan je vinden op www.groen-plus.be, 
onder ‘nieuws: Grootouders voor het klimaat voeren 
actie aan het europees Parlement.
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‘Grijs 
worden 

in het groen’

We moeten er ondertussen geen teke-
ningetje meer bij maken: Vlaanderen 
vergrijst en dat gaat aan een razendsnel 
tempo. Vooral de Vlaamse plattelands-
gemeenten zullen een groot deel van die 
vergrijzing op zich moeten nemen. en 
daar staan we voor enorme uitdagingen. 
Woningen zijn niet aangepast aan men-
sen die minder mobiel zijn. en ook de 
woonomgeving is niet echt afgestemd op 
ouderen: moeilijk bereikbaar, geen vlot 
openbaar vervoer, de thuishulporganisa-
ties die gigantisch veel kilometers moe-
ten afleggen, …

Wat zijn de woon- en zorgperspectie-
ven in dunbevolkte gebieden? Dat was 
dé hamvraag tijdens deze studievoor-
middag. 

“Vergrijzing neemt iets meer toe op het 
platteland,” zegt Brecht Vandekerck-
hove van atelier Romain. “Ouderen blij-
ven er hangen, jongeren trekken weg. een 
derde van de woningen is onaangepast, 
een kwart van de bewoners is bereid te 
verhuizen. Zijn er nog voorzieningen in 
de buurt, een kruidenier of bakker? Hoe 
zit het met thuiszorg? Want dat is een 
knelpuntberoep. en er spelen nog andere 
aspecten, zoals het aantal kilometers 
dat die thuiszorgers moeten afleggen in 
dunbevolkte gebieden. Wist je dat ze in 
Vlaanderen alleen al 15 keer de wereld 
rondrijden? en dat elke dag!”

tijdens de studiedag kwamen we veel te 
weten.  Bijvoorbeeld dat bijna de helft van 
de 65-plussers eenzaam is? Dat 90% van 
nieuwbouwappartementen niet geschikt 
zijn voor senioren terwijl ze voor een 

Onder de noemer ‘Grijs wor-
den in het groen’ werd een 
studievoormiddag georga-

niseerd in Herentals. Diverse 
sprekers stelden een project 

voor, er was een panelge-
sprek met moderator Guy 

Tegenbos en er was ruimte 
om vragen te stellen.

groot deel wel aan senioren verkocht 
worden?

Nood aan beleidsverschuivingen. 

Jan Bertels is burgemeester van Heren-
tals, de stad die seniorvriendelijk wil 
zijn en de onderhoudsplicht afschafte:  
“Veel Kempenaars willen oud worden in 
het groen. Mensen worden ouder, maar 
dat betekent niet dat ze zorgbehoevend 
zijn. Veel mensen blijven langer fysiek en 
mentaal gezond.” 

Spreker Luc Vleugels, burgemeester van 
Heist-op-den-Berg die van Wiekevorst 
een dorp zonder drempels maakte: “Door 
het feit dat er een woonzorgcentrum met 
150 bewoners in het dorp ligt en er een 
dertigtal mensen in serviceflats wonen, is 
er een oudere bevolking. Dat is de reden 
van deze ingreep. in een dorp is vaak de 
ruimte, maar toegankelijk maken is niet 
altijd gemakkelijk in historische stads-
centra met smalle straatjes.”

Luc de Groote stelde het project ‘Senio-
ren onder de toren voor’: “Hier kunnen 
‘kwetsbare’ senioren in de eigen dorps-
kring opgevangen en gehuisvest worden. 
in Kleit en in adegem werden de leeg-
staande pastorijen verbouwd tot heden-
daagse woningen met seniorenflats. Deze 
zorgsatellieten worden aangestuurd van-
uit het woonzorgcentrum in Maldegem-
centrum.”

Meer info over deze materie kan je vinden 
in het boek Ouder worden op het Vlaamse 
platteland. 

Te koop via www.maklu.be, www.boek.be
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Colloquium vrijdag 
25 januari 2019

‘Grootouders voor 
het Klimaat’ 

De recente rapporten over het (toekomstig) 
klimaat zijn ronduit alarmerend…

Daarom willen de Klimaatoma’s en -opa’s  actie voe-
ren om onheil voor hun kleinkinderen te voorkomen.

Op dit colloquium bereiden we ons voor.

een Klimaatspecialist schetst hoe we de opwarming 
tot 1,5° kunnen beperken en welke bijdrage België 
dient te leveren. Daardoor kunnen we onze kleinkin-
deren hevige stormen, overstromingen, droogtes, mis-
lukte oogsten... besparen.

In Franstalig België en Nederland voeren Grootouders 
voor het Klimaat al enkele jaren actie. Ze willen ons 
inspireren.

De Vlaamse Grootouders voor het Klimaat hebben ook 
al enkele acties achter de rug. Ontstaan uit GroenPlus, 
de ouderenwerking van Groen, willen ze zich verrui-
men.

We zijn benieuwd of grootouders uit andere bewegin-
gen hier mee hun schouders willen onder zetten. Die 
zijn dus uitdrukkelijk uitgenodigd. Breng zo’n mensen 
mee.

Bernard Hubeau, voormalig Ombudsman van het 
Vlaams Parlement, leidt de werkzaamheden in goede 
banen.

Vlaams Parlement, Brussel – vrijdag 25 januari 2019

Gratis, maar inschrijven bij Hugo Van Dienderen ver-
plicht! 

hugo.van.dienderen@telenet.be

Grootouders voor het klimaat vind je hier:   
www.facebook.com/KlimaatGrootouders

de Franstalige Grand-parents: gpclimat.be/ en  
www.facebook.com/gpclimatbel/

de nederlandse Grootouders voor het Klimaat:  
grootoudersvoorhetklimaat.nl/ of     
www.facebook.com/pg/Grootoudersvoorhetklimaat/

Grootouders 
voor het klimaat
voeren actie aan 

Europees Parlement

Zo’n 40-tal klimaatopa’s en oma’s trokken, ondanks 
het miezerige weer, naar het europees Parlement 
in Brussel. Ze werden opgewacht door europarle-
mentslid Bart Staes en maakten er ook kennis met 
thérèse Snoy van Grands-parents pour le climat, 
die al enkele jaren actief zijn.

GroenPlus legde passanten de petitie tot activering 
van Schauvlieges lucht- en klimaatplan ter onderte-
kening voor. Daarin roepen ze alle politici op ‘voor 
een lucht- en klimaatbeleid dat een leefbare wereld 
voor onze kleinkinderen waarborgt’.

nadien volgde, samen met Bart Staes, een interes-
sante gedachtewisseling over transitie naar een 
koolstofneutrale wereld. en over een eerlijke bij-
drage hierin van arm en rijk. Duidelijk werd dat 
België tot de slechtste leerlingen van de klimaatklas 
behoort. 

tenslotte overlegden de actievoerders. Ze willen 
Grootouders voor het Klimaat absoluut openstel-
len voor mensen buiten Groen. Daarom zullen ze bij 
verdere acties geen Groenlogo’s, -vlaggen, e.a. meer 
gebruiken. Hiermee volgen we het voorbeeld van 
Grands-parents pour le climat.

Klik op http://bit.ly/2PgRlH5 om het manifest in te 
kijken.’
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B i L Z E N 

i s  G O E d 

B E r E i K B a a r 

M E t  d E 

t r E i N .

S p r E E k 

S a M E n  a f !

in 1994 richtten Bent Van looy en 
enkele andere muzikanten ‘things to 
come’ op. toen tom Kestens toetrad 
veranderde de naam in ‘Das Pop’. De 
groep bracht popmuziek met een don-
ker kantje en won in 1998 Humo’s Rock 
Rallye. 

in 2003 richtte tom zijn eigen ‘lala-
lover’ op en bracht de albums ‘Heliotro-
pic’ en‘the Runner’ uit. in 2008 toerde 
hij met Sarah Bettens, tijdens haar the-
atertournee.Hij schreef ook theatermu-
ziek en soundtracks bij enkele tV-reek-
sen.  

De laatste tijd zingt Tom vooral in 
het Nederlands. Hij schrijft poëti-
sche teksten en melodieën die recht 
naar het hart gaan.

Tom Kestens is (net als Klaas Delrue 
van ‘yevgueni’) ook Groen raadslid in 
Mechelen.

De Kerstreceptie van GroenPlus 
is telkens weer een aangename 

bijeenkomst.

Dit jaar is creatieve duizend-
poot Tom Kestens onze gast. 

Kom 
naar de 

Kerstreceptie!

Speciaal voor GroenPlus brengt hij een 
selectie uit zijn repertoire en… hij 
dirigeert ook de allereerste ‘Groen-
Plus zingt’!

Na afloop praten we na bij een smake-
lijk hapje en een drankje.

Even praktisch…

Onze kerstreceptie gaat door op vrijdag 
21 december, van 14u30 tot 18u00, in 
zaal ‘concordia’, De Zoemerik, 3740 Bil-
zen.

De ‘concordia’ ligt aan de Markt, in de 
steeg ‘De Zoemerik’. Vanuit het nMBS-
station Bilzen is dat 500m stappen. Hoe 
je met de trein in Bilzen geraakt vind je 
hieronder.

nog vragen? Bel 0477/87.42.72 of 
raadpleeg www.groen-plus.be.

H E E n r E i S :

Vanuit Brugge, over Gent, met een over-
stap in Brussel-Zuid, richting tongeren:

Vertrekuur Brugge: 11h31 

Vertrekuur Gent: 12h00

Vertrekuur Brussel-Zuid: 12h44

aankomst Bilzen: 14h11

Vanuit antwerpen-centraal, richting 
leuven, met overstap in aarschot, rich-
ting tongeren

Vertrekuur antwerpen: 12h30

Vertrekuur aarschot: 13h21

aankomst Bilzen: 14h11

na aankomst in Bilzen is het nog 9’  
stappen naar Zaal concordia.

r E to u r :

-> Brussel, Gent, Brugge: 11’ voor en 8’ 
na het uur.

trein 11’ voor het uur: overstap in 
Brussel Zuid, richting Knokke

trein 8’ na het uur: overstap in Hasselt, 
richting Blankenberge

-> antwerpen: 11’ voor en 8’ na het uur.

trein 11’ voor het uur: 

richting Gent Sint-Pieter, overstap aar-
schot, richting antwerpen-centraal

trein 8’ na het uur: richting Hasselt, 
overstap in Hasselt, richting antwer-
pen-centraal
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Frans Roggen, Walter Decoene, Hugo Van 
Dienderen, Elle Van Loy.
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Op het internet?
Natuurlijk. Elk nummer verschijnt op de www.
groen-plus.be, de website van GroenPlus. En je 
vindt er ook nog heel wat andere interessante 
informatie.

Uitschrijven voor de papieren versie kan, met 
een brief(kaart) aan: Redactie Zilverblad, p/a 
Henri De Braekeleerlaan 47a, 2630 Aartselaar, 
of een e-mail aan walter.decoene@gmail.com

Werf mensen 
voor GroenPlus!
Gebruik het Zilverblad om mensen 
bij Groen(Plus) te betrekken. Je 
kan het blad achterlaten in de 
bieb, bij de dokter of op een plaats 
waar mensen samenkomen. Als 
je  een artikel tegenkomt dat een 
vriend of een kennis kan interes-
seren, bezorg het hem/haar, of 
vraag een extra nummer aan.

Extra nummers kan je opvra-
gen via zilverblad@groen.be, of 
geef een telefoontje aan Walter 
Decoene, 0487/68.29.45.

Verantwoording
Tenzij uitdrukkelijk vermeld, berust de 
verantwoordelijkheid voor artikels en 
standpunten die in het Zilverblad ver-
schijnen bij de steller ervan. 

F R a n S  R O G G e n

Groene Dijkbreuk?
Tante Lisa zag aan mijn ogen hoe gelukkig ik was met haar kado voor mijn plechtige 
communie. Wij leerden dat vroeger. Comedie spelen. Maar dat was gewoon beleefd-
heid tegenover een oude madam die mij kwam verblijden met een Petit Larousse, 
terwijl ik liever iets in het Vlaams had gewild. Ik zag dat ook in de ogen van onze 
lijsttrekker na het tellen van de stemmen. Het waren er duidelijk niet genoeg om in 
stoet naar het stadhuis te trekken. Sfeer zat goed. We hadden meer punten dan vorige 
keer. Maar gelukkig was ik niet. Met de uitslag van de  sossen geraakten wij nergens. 
Aan een alternatief op links viel niet meer te denken. De burgemeester zat in zijn stoel 
gebetonneerd. 

Een groene dijkbreuk? 
Ik vond van niet. ‘14 
oktober zou de geschie-
denis ingaan als Groene 
Zondag’, zei de Wouter. 
Het was mij somber te 
moede en de score van 
het Belang maakte mij 
niet vrolijker. Laat ze 
maar feesten, dacht ik. 
Ik ga voor de  prullevisie 
zitten somberen. Des an-
derendaags was de miserie niet meer zo groot. Mieke had een reuzensprong gemaakt 
en het was duidelijk dat GroenPlus een serieuze bijdrage ging leveren aan De Fractie. 
Maar ondertussen zaten we wel met de comeback van het Belang. Ik had het Bart 
beter op voorhand verteld, dat al dat gezever over migranten en Berbers niet in zijn 
voordeel ging spelen. Hij had moeten weten dat de kiezer het origineel zou verkiezen 
boven zijn volksdemocratisch afkooksel. Vrouw en dochters wilden dat Groen zou 
meedoen met de N-VA. Andere vrienden en kennissen vonden dat er niet met de vijand 
mocht gepacteerd worden. Géén nieuw Molotov-Ribbentroppact!

Ik pleit schuldig. Ik ben zelf de vleesgeworden tegenstelling Rechts-Links. Maar zo 
gaan we er niet geraken. Het water staat al aan de voet van de kathedraal. Het migra-
tieprobleem, dat ik koppig niet wil zien, verdeelt de geesten. Theo Francken weet ook 
wel dat hij de bootvluchtelingen niet allemaal in zee kan drijven. En ik weet dat ik ze 
niet allemaal bij mij thuis kan binnenpakken. 
We moeten van geen enkel issue een symbooldossier maken. Ik vind het om te rotten 
dat de hoofddoek van meisjes uit de buurt zoveel agressie oproept, maar tegelijk be-
denk ik dat Atatürk ook moeilijk deed over de hoofddoek. En dat hij zelfs de fez heeft 
laten verbieden. Wat doen wij met de goudeerlijke liberaal en de socialist die in naam 
van de secularisatie tegelijk de keppeltjes wil verbieden? De kruisbeelden zijn weg uit 
de rechtbanken en de kerststallen in de gemeentehuizen moeten er aan geloven. We 
moeten praten tot onze tong op de grond hangt, in het volle besef dat we allemaal kids 
van Adam en Eva zijn, ook al valt dat soms moeilijk te geloven. Zoeken naar common 
ground en streven naar een oplossing; naar een compromis tussen rechtse rakkers en 
linkse boomknuffelaars; kortom tussen alle mensen van goeden wille. We wonen im-
mers allemaal op dezelfde planeet. 

Misschien moeten we dat goed beseffen, want als dat hier nog lang gaat duren, zal ’t 
rap gedaan zijn.  En dan zitten we na een goeie ouderwetse dijkbreuk met onze voeten 
in het water. 


