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De Redactie

Eerste keer
Zilverblad?
Je bent lid van Groen en ouder dan
55. Dan ontvang je dit blad en ook
digitale nieuwsbrieven van GroenPlus. 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 engagementen. Op die veranderende
situatie wil GroenPlus, de ouderenwerking van Groen inspelen.

We willen, vanuit die veranderende
positie, eigen standpunten innemen, 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 anders kan. We moedigen hen aan met
een Groene Pluim. Het bezorgt ons
nieuwe energie om ons engagement
voor meer ecologische rechtvaardigheid 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 Jeremie Vaneeckhout.

Maar het kan dat je heel druk bezig
bent en dat onze werking (nog) niet
bij jou aantikt. Geen probleem. Misschien 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@telenet.be, of gebruik de uitscheurbare
briefkaart op pag. 13.
(*) Zilverblad kan je ook lezen op de
website www.groen-plus.be.
Hugo Van Dienderen
ondervoorzitter

Dwaalgrenzen
In een bos vol muziek

De rit is uit

torsen bomen hun takken

maar niet gedaan

en neuriën hun lied

want na een moeizame start

Ze staan te staren

en een lastige tocht

op zwarte stammen

komt de kers op de taart

met hun kruinen in de wind

Op een terras

en de zon in hun haren

met vitamientjes in een glas
gaan ze strak uit de bocht

Groene senioren
wandelen op glibberige paden

Een groepje genieters

vergeten de stramheid

keuvelt in een andere taal

van hun knoken

over les Flamands en de Waal

Ze helpen elkaar

et leurs problèmes

tussen bakens

Een man, zo oud als de straat

van struiken en doornen

verborgen achter een zilveren baard

over Vlaams-Waalse stroken

ontsteekt in colère
‘Mais nom de tonnerre

’t Zijn glimwormen
in het taalgrensbos
Echt waar, ze bestaan
Ze stappen in het lover
met hun fluo hesjes aan
Ze ploeteren
door het lastige parcours
en geven zich niet over

où est donc cette frontière?’
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Groen, voor
wie een echte
omslag wil!

Voor vele 55-plussers was
26 mei de vijfde zwarte
zondag. Groen heeft gewonnen, maar juichen past niet,
want uiterst rechts heeft nog
veel meer gewonnen. Pijnlijk
herkenbaar!
We hebben hard campagne
gevoerd met oude en jonge leden, we hebben zetels bij gewonnen, federaal en Vlaams,
helaas niet Europees. De
verwachte grote doorbraak
van Groen is er, ondanks de
vele klimaatacties, de Grootouders voor het Klimaat, niet
gekomen.

Enkele bedenkingen…
1. Het neoliberale mensbeeld blijft
dominant. Niet de gemeenschap, maar
het individu staat centraal. Elk voorstel
wordt getoetst aan ‘Wat betekent dit
voor mijn portemonnee?’. Of een voorstel leidt tot minder armoede en meer
gelijkheid, minder klimaatopwarming…
is niet aan de orde. Politici zijn verlamd
door angst en durven geen maatregelen
meer nemen. Rekeningrijden, afschaffen
salariswagen,betonstop… worden onder
druk van ‘populistische portemonnee’
argumenten teruggedraaid.
2. Rechtse partijen spelen in op het buikgevoel van de kiezer, het kan zo niet verder, het moet veranderen. De oorzaak van
al wat fout loopt ligt bij de anderen: de
Walen, de vreemdelingen, de asielcrisis.
Groene partijen bieden echte oplossingen, maar dat vraagt wel om een beetje
anders te gaan leven. Anders leven is niet
negatief, in tegendeel! Het is beter leven,
onthaast, minder burn-outs, meer propere lucht… Vaak kan je beter met minder. Minder auto’s maken intussen een
beter Gent, toch!

3. We moeten ook kritisch zijn voor onszelf. Ook bij ons regeerde de angst ‘kunnen
we dit voorstel verkopen?’. Ons alternatief
werd verborgen achter vage containerbegrippen als menselijker, gezonder, eerlijker. Een voorstel als het basisinkomen
spreekt tot de verbeelding, gaat in tegen
de harde liberale realiteit ‘jobs, jobs, jobs’.
Het waardeert ook de arbeid van wie niet
actief is op de arbeidsmarkt. Uit angst om
weggezet te worden als hemelfietsers
belandde dit voorstel in de schuif.

4. Na elke zwarte zondag hoor je politici
zeggen ‘dat ze naar de kiezer van Vlaams
Belang zullen luisteren’. Maar als alles
weer in de plooi valt, trekken ze zich terug
onder de veilige stolp van de Wetstraat en
wordt politiek weer gereduceerd tot een
scherpe ‘tweet’, een interview met Linda
De Win... Deur aan deur twee maanden
voor de verkiezingen heeft geen zin.
Parlementsleden moeten op elk moment
tussen het volk en bij het middenveld zijn.

5. Ook de rol van de media is verpletterend. De wijze waarop politici moeten
opdraven in door de media uitgezette
formats is kleinerend. Ze worden in de
boksring geplaatst en moeten het daarna
verdragen dat de zogenaamde ‘wijzen’,
oudere journalisten of politieke wetenschappers hun commentaar geven.
Gaande van ‘er is te veel gekibbeld’ of
‘het belang van de paarse das die Wouter
Beke droeg’…
Groen heeft deze verkiezingen gewonnen, maar we hebben het groeiende
draagvlak van de klimaatmarsen niet
kunnen verzilveren. Dit is vooral erg voor
onze kleinkinderen! We zijn toe aan een
grondig debat over waar Groen staat in
het politieke landschap. Het leiderschap
op links kan geen doel zijn!
We moeten vanuit onze eigen ideologie, de ecologie, vertrekken en het politiek alternatief worden voor wie echt
de omslag wil naar een meer duurzame
samenleving. Een die rekening houdt
met de grenzen van mens en milieu.
Dit vraagt gedurfde, concrete voorstellen;
buiten de budgettaire en andere lijntjes
kleuren; tegen de stroom in gaan!
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Laatste
vat olie
symbolisch
begraven

Een week voor de verkiezingen
begroef GroenPlus, daarbij geassisteerd door Petra De Sutter
en Bart Staes, symbolisch het
laatste vat aardolie. Daarvoor
kozen we het Ladeuzeplein, in
de schaduw van de universiteitsbibliotheek, die allicht
alternatieven kan aanbieden.

GroenPluslid Gerda Sallaets
beschreef de actie als volgt:
‘Samen met Mieke Vogels,
Magda Aelvoet, Anne Dedry
en vele andere GroenPlussers, werd het laatste vat
olie ten grave gedragen. Het
gezelschap had zich daarvoor gans in het zwart gestoken. Voor de gelegenheid
fungeerde het Ladeuzeplein,
met de wekelijkse markt, als
begraafplaats.
GroenPlus trekt volop de
kaart van de hernieuwbare
energie en stelt daarbij dat
fossiele brandstoffen in
de grond moeten blijven.
Door dit statement visueel
te maken, trokken we veel
aandacht. Een dixielandtrio
zorgde voor een sfeervolle
omkadering.

Petra De Sutter (*) en Bart
Staes namen de honneurs
waar tijdens deze symbolische begrafenisplechtigheid.
Zij zorgden ook voor een

aangepaste lijkrede. Rouwenden konden terplekke een boodschap nalaten
in het rouwregister.’

Uit de lijkrede van Petra en Bart
noteerden we:

‘Dames en heren, beste nabestaanden
van de fossiele brandstofeconomie,
We zijn hier vandaag bijeengekomen om
de begrafenis van het laatste vat ruwe olie
bij te wonen. En misschien beseft u het
niet, maar ook de nakomelingen bevinden zich onder ons. Of moeten we zeggen
‘boven ons’? Want uit de talloze vaten van
de voorbije decennia kwamen ook vele
tonnen CO² voort.

Ze zijn er mee verantwoordelijk voor dat
we dit jaar, dit voorjaar al het ene warmterecord na het andere noteerden, met
februaritemperaturen tegen de 20°, dat
ondanks de nachtelijke vrieskou.
Normaal hanteren we op een bijeenkomst
als deze het principe ‘over de doden niets
dan goeds’. Maar vandaag vormt een uitzondering, vandaag begraven we met veel
voldoening het laatste vat olie, omdat we,
na jaren van politiek getreuzel, eindelijk de omslag naar 100% hernieuwbare
energie gaan maken. De volgende regering zal het graag horen, want de groene
economie brengt jobs, jobs, jobs.

Een nieuwe generatie –de klimaatgeneratie- staat klaar om de spreekwoordelijke
fakkel –want hout verbranden we ook
niet meer!- over te nemen. Hun huizen
zullen niet meer met stookolie worden
verwarmd, beter geïsoleerd zijn en er
zullen geen twee auto’s meer op de oprit

staan. Of alleszins geen met een verbrandingsmotor.

Zij zijn het die deze dagen in de Wetstraat
protesteren en morgen aan het roer zullen
staan. Maar wij voelen ons verantwoordelijk om nu al de koers van het schip van
richting te keren. Voor de toekomst van al
die kinderen en kleinkinderen.’
Tot slot van de plechtigheid werd dit
‘Onze Vader’, of Moeder Aarde indachtig:
dit ‘Onze Moeder’ gebeden:
‘Onze moeder, die aarde is,

Verontreinigd is uw lucht en opgewarmd
uw klimaat.
Uw klimaatactivisten komen.

Uw wil geschiede, in de industrie en in de
vele huishoudens en het vervoer.

Geef ons heden ons dagelijks brood van
onvervuilde velden.
En vergeef ons onze uitlaatgassen, zoals
ook wij vergeven aan onze treuzelende
politici.

En laat ons niet langer opwarmen, maar
verlos ons van de droge zomers en de
warme winters. Amen.’
(*) We rekenden op 2 Groenen in het
Europees Parlement. Het werd er helaas
maar 1. Petra Desutter gaat ons vertegenwoordigen en Bart blijft –na al
die jaren van opbouwend werk- spijtig
genoeg ‘thuis’. We zijn ervan overtuigd
dat hij Petra met raad en daad blijft
bijstaan. Bedankt Bart, voor je gedreven
inzet en je doorzettingsvermogen!
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De Grootouders voor het Klimaat bestaan intussen een half
jaar. De groep is in korte tijd
uitgegroeid tot een duizendtal
‘leden’. Met zowel ondersteunende als lokale eigen acties.
Maar welke richting gaan de
Grootouders uit als de jongeren ophouden met spijbelen?
Hoe kunnen ze dan het effect
van hun inzet bestendigen? En
wat met de sociale keerzijde
van een bindend klimaatplan?
Met die vragen stapte ik naar
het colloquium van 10 mei,
waar de sociale keerzijde van
een bindend klimaatplan zou
worden bekeken. Of beter
nog: hoe iedereen, ook de
zwakkeren in onze samenleving, bij die ommekeer kunnen worden betrokken.

Bij dat sociale aspect van de
klimaatactie werden heel
wat vragen en kanttekeningen geplaatst. Sebastiaan
Kennes (Arbeid en Milieu)
pleitte ervoor de problemen
niet voor ons uit te schuiven,
maar om samen oplossingen
te zoeken. Hij verwees hierbij
naar de Donuteconomie van
Kate Raworth (zie Zilverblad,
winter 2017). Een nieuw
mensbeeld – wederkerigheid
en samen voor mekaar zorgen – overgang naar een
systeem dat van nature her-

Foto Liesbet Croughs

Grootouders:
wat na
Anuna en
Kyra?

verdelend werkt en afstappen van economische groei als doel, zijn 3 van de 7
peilers waarop Raworth haar donuteconomie stoelt.
Bert De Wel (Internationaal Vakverbond
ITUC) inspireert vakbonden om rond het
klimaat te werken. Tegelijk vraagt hij zich
af wat een rechtvaardige transitie is. Volgens De Wel is dat een proces dat zorgt
voor sociale bescherming, decente jobs
en dat armoede uitsluit.

Dat er (zij het kleinschalig) gewerkt
wordt om sociaal zwakkeren bij de transitie te betrekken, bewijst de Gentse Energiecentrale. Ze biedt haar diensten gratis aan en wordt betaald door de stad. De
geboden diensten gaan van energie- en
water-scans tot renovatieadvies, meestal
via een haalbaar stappenplan. Financiële
ondersteuning is er via premies.

Industrie moet meewillen

Binnen Welzijnsschakels – intussen 130
in Vlaanderen – werken mensen met en
zonder armoede-ervaring samen. Ze willen uitgeslotenen meer kansen bieden.
Welzijnsschakels ondersteunt dit. Een
strijdbare Caro Bridts onderkent het
verband tussen klimaatbeleid en armoedebestrijding. Als ervaringsdeskundige
weet ze maar al te goed bij wie de gevolgen van een falend beleid het eerste
aankomen. Vandaar haar oproep om op
lokaal vlak samen te werken.
Uit de daaropvolgende echo’s vanuit het
publiek bleek duidelijk dat het effect van
de klimaatinspanningen niet alleen zal
afhangen van de individuele burger. Vrijwel de hele industrie hangt nog af van de

petrochemie. Met het oog op de overstap
naar een koolstofarm alternatief is het
ontmoedigend om vast te stellen dat het
Britse Ineos in de Antwerpse haven nog
een nieuw petrochemisch bedrijf plant.

Op korte termijn dus niet al te veel optimisme over een snelle transitie naar een
CO²-arme maatschappij, ook al duiken
intussen meer en meer hoopgevende
deeloplossingen op.

Dringend verder nadenken

Maar daarmee werd, wat de Grootouders betreft, nog niet duidelijk hoe ze als
gestructureerde organisatie verder kunnen werken, als Anuna en Kyra zich uiteindelijk op hun studies gaan toespitsen.
Naar het einde van het colloquium toe
kondigde Hugo Van Dienderen (samen
met Bernard Hubeau, co-voorzitter van
de Grootouders) weliswaar een aantal
acties aan, maar op een praktische vertaling van het Grootoudersmanifest (www.
grootoudersvoorhetklimat.be) is het
blijkbaar nog even wachten. Over het ‘wat
na…’ moet kennelijk nog worden nagedacht!
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Rijmt
tomaat op
klimaat?

Een heel jaar door bieden
winkels tomaten aan. Jaar in
jaar uit schotelen eetgelegenheden ons broodjes met
groenten (tomaat, dus) en
gerechten met tomaten
voor, van spaghettisaus en
ballekes in tomatensaus, tot
tomatensoep en tomaat-garnaal. Om van ketchup nog
maar te zwijgen. Terloops…
pasta is ook met andere sausen te combineren!

Een Mexicaanse die de
wereld verovert
Is tomaat niet een zonminnende vrucht? Jawel! Ze is
van oorsprong Mexicaanse,
maar lang voor er sprake
was van de muur van Trump
werd ze ontvoerd en is ze
naar alle werelddelen uitgeweken. Intussen is ze overal
ingeburgerd. Geen voedingswinkel, restaurant of snackbar kan zonder haar. Mexico
zou nog steeds de grootste exporteur van tomaten zijn. De tomaten die we
van november tot ongeveer
mei kopen zijn nauwelijks
het eten waard. Ze smaken
naar water en de structuur
is melig. Laatst, in maart,
maakte ik er in een restaurant een opmerking over,
na het bekende ‘en heeft het
gesmaakt?’. De kok was verwonderd dat zijn tomaten

niet in mijn smaak vielen. ‘Ze komen
nochtans van Spanje’, was zijn repliek.
En dat is het hem juist: mogelijk gedijen
tomaten wel ergens ter wereld goed
tijdens onze wintermaanden; maar
daarom zijn ze nog niet geschikt voor
de export en zijn ze niet per se lekker. Veel hangt af van onder andere de
teeltwijze. Tomaten zijn in onze winter
en in ons land erg milieubelastend. Ze
zijn afkomstig van warme landen, zoals
Spanje en Marokko. Er worden serredorpen voor gebouwd. Het zijn vooral
vluchtelingen die er werken tegen een
hongerloon. Voor de irrigatie van tomaten worden er diepe putten geboord.
Op die manier wordt het water aan de
omgeving onttrokken. Alexander von
Humboldt klaagde zowel de slavernij
als het uitputten van natuurlijke middelen al aan in zijn 18e eeuw. En wij, mensen van de 21e eeuw, doen nog altijd zo
verder!
We moeten onze kop niet in het zand
steken, want iedereen heeft boter op
zijn hoofd. De handel zegt dat de klanten er een heel jaar naar vragen. En de
klanten zeggen dat de handel ze toch
een heel jaar aanbiedt. ‘Zo is het’, zegt
de handel, ‘want de productie brengt
ze het hele jaar door op de markt’. Daar
gaan we dan…

‘Voeding verknipt’

Eigenlijk zijn de meeste mensen in deze
tijd van hun eten vervreemd. Ze weten
nauwelijks waar het vandaan komt en
al helemaal niet in welk seizoen welke
groenten en vruchten voorkomen. Ze
staan er ook niet bij stil hoeveel voedselkilometers hun eten aflegt en welke
milieukosten daar tegenover staan.

Denk maar aan het water, de tonnen
kunstmest, de bebouwde oppervlakte
aan serres, het transport, de vele tussenschakels. Ooit was er een (vroeg)markt
waar de winkeliers zich gingen bevoorraden. Ze kochten ter plaatse wat de
producenten aanboden. Meestal zagen
de klanten de groenten van het seizoen
in de bakken liggen. Nu geven winkeliers
hun bestelling door en die wordt met
grote vrachtwagens geleverd. O wee, die
smalle straten in onze Vlaamse gemeenten, die ooit voor eenvoudige vervoermiddelen bedoeld waren…
‘Tomaat’ rijmt dus, figuurlijk, niet altijd
op ‘klimaat’. Maar eenmaal als haar
seizoen aangebroken is, moet je er ten
volle van genieten. Probeer verschillende rassen uit en vergelijk de smaak.
Dat wordt een heerlijke proeverij. Zet
tomatenplanten voor de aardigheid in
potten op je terras. Spaar al je regenwater, want het zou best kunnen dat
we meer van die droge zomers krijgen
en tomaten hebben véél water nodig.
Tomatenplanten moeten niet per se in
een serre staan. Wel hebben ze veel zon
nodig, maar ook beschutting tegen de
regen. Als het al zou regenen, kan het
vlug te veel zijn.
Slotwoord: dit ging over tomaten, maar
we kunnen ook een boekje open doen
over aardbeien, komkommers, aubergines, courgettes, bananen, enz. Het zal
de aandachtige lezer(es) wel duidelijk
zijn dat een bewuste keuze voor deze
of gene voeding kan bijdragen aan een
goed... klimaat. Meer info over voeding vind je in de boeken van Luc
Vankrunkelsven. Lees bij voorbeeld
‘Voeding verknipt’ uitgegeven bij
Epo.
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Cultuur
moet
verbinden

Professioneel heeft hij de deur
achter zich dichtgetrokken,
maar met zijn hart blijft hij er
komen. Staf Pelckmans (60)
volbloed Kempenaar en net
geen 20 jaar drijvende kracht
achter ‘de Warande’. We hebben afgesproken in ‘Barzoen’,
het café en dé ontmoetingsplek van het Cultuurhuis.
Ward, geboren in Merksplas,
liep school in Hoogstraten
en Turnhout. Hij voelde zich
al jong aangetrokken tot de
podiumkusten. Dat bracht
hem in het RITCS; niet
de goede keuze, zo bleek
algauw. Staf versaste naar
Leuven en deed er Pol & Soc.
Naschools organiseerde hij
intussen al optredens en
andere festiviteiten.
Staf: Toen ik vroeger als student voorbij ‘de Warande’
fietste, dacht ik: ‘Hier zou ik
later wel willen werken!’ Die
droom kwam uit. In 1982
startte hij er als jeugdprogrammator. Het was de periode dat wijlen Eric Antonis
het Cultuurhuis op de kaart
zette. Later, onder directeur
Lauwerysen, kreeg Staf de
hele programmering toegewezen en finaal eindigde hij
als algemeen directeur.

Staf: de Warande was voor mij een plek
waar ik in de luwte rustig kon doorgroeien. Ik heb hier mijn hele carrière
uitgebouwd, zonder dat ik ooit behoefte
voelde aan nieuwe uitdagingen. Dat had
ook te maken met de mentaliteit van het
huis. De deuren staan hier open voor
iedereen, en cultuur wordt heel ruim
bekeken en ingevuld. Voor Eric Antonis
maakte het niet uit; grote of kleine kunst,
als het maar authentiek is en over mensen van vlees en bloed gaat.
Anders dan je zou denken, maken optredens in de Warande maar een relatief
beperkt onderdeel uit. Ze zijn ingebed in
een veel ruimer aanbod van allerhande
activiteiten, niet zelden in een maatschappelijk verbindende sfeer.

Staf: de Warande zat altijd al op twee
sporen: het brengt kunst en cultuur
in de meest uiteenlopende vormen en
tegelijk zet het met zijn activiteiten in op
het contact tussen mensen. Vandaar die
openstaande deuren! Veel rust daarbij
op de schouders van talloze vrijwilligers
en lesgevers. Die zijn in de loop der jaren
één grote gemeenschap geworden. Vergelijk het met de ROMA in Antwerpen.
De inzet van deze mensen reikt veel verder dan enkel vrijwilliger zijn.’
Denkt de Warande in de programmering
ook aan ouderen?

Staf: Actieve ouderen blijven uiteraard
naar hier komen, maar er wordt ook aan
de zorginstellingen gedacht. Programma’s die hier lopen worden gestreamd

en kunnen op die manier ook door minder mobiele ouderen mee beleefd worden.

Toen hij in februari bekend maakte dat
hij in de politiek zou gaan, kwam er een
einde aan Stafs carrière in de Warande.
Nadat cultuurspecialist Bart Caron
besloot om niet meer op te komen, ging
Groen op zoek naar een opvolger. Na
wat aftastende gesprekken kwam er
een match. Stafs goesting en drive bleken uiteindelijk groter dan zijn pleinvrees!

Staf: Begrijpelijk. Normaal kon ik over 2
jaar met pensioen gaan. En op je 60ste
nog in de politiek stappen… Als ik ‘ja’
heb gezegd, was dat onder meer om iets
te doen voor de culturele toenadering
tussen stad en platteland. Cultuur wordt
te veel toegespitst op de grote, klassieke
cultuuruitingen. Met een breed gedachtegoed kan je maatschappelijk heel wat
in beweging brengen… Het zal er natuurlijk van afhangen welke regering we krijgen, maar ik weiger mee te stappen in
een culturele politiek die van bovenuit
bepaalt wat kan en wat niet kan. Onderwijs en welzijn moeten, wat mij betreft,
inclusief mee in het bad.
Voelt Staf zich al een beetje politicus?

Staf: Vroeger kwam ik heel dikwijls in
aanraking met de politiek en ik heb ook
in heel wat commissies gezeteld. Bovendien, Bart Caron is een oude bekende.
We zijn beiden ook een stuk muzikant.
En dat verbindt!
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Is
milieuzorg
wel
prioritair?

Hoe ontroerend mooi was het,
om te zien hoe Greta Thunberg
in Duitsland de persprijs
‘Goldene Kamera’ kreeg in de
categorie ‘Klimaschutz’. Ze
werd aangekondigd met de
verontschuldiging dat het de
vorige generatie niet gelukt
was, wat zij wel kon. Ook dan
lukte het haar om een staande
ovatie te krijgen na krasse
uitspraken, zelfs naar de pers,
die haar deze prijs gegeven
had. Ze legtde de bal voor hun
voeten, door op te merken dat
voetbalwedstrijden meer aandacht krijgen dan het belangrijkste waar we voor moeten
gaan: liefdevol omgaan met de
aarde, omdat we er maar één
hebben. Thunberg herhaalde
dat in dat kader dit decennium
cruciaal is. En dat vraagt een
gans andere politiek dan de
huidige, waar het etablissement stelt ‘dat het te duur is
om dit prioritair te stellen’.

Is het niet uitgerekend dat, wat men ons
wil verkopen als eco-realistisch? Hier
en daar wat ritselen, maar het mag geen
pijn doen; noch aan de industrie, noch
aan de begroting, noch aan die burgers;
want die mag je daarover liefst niet lastigvallen. Een fout verhaal dat kan blijven duren, omdat de milieulast niet zo
direct, maar pas met grote vertraging
voelbaar zal zijn.

‘Dat beetje plastiek maakt nog geen plastic soup in de oceaan en de CO²-opname
zal ook wel niet afhangen van die ene
gerooide boom...’ Dat is de houding van
velen. Een andere cultuur is dus nodig.
Waarbij Greta Thunberg aangeeft ‘dat
die niet op school geleerd wordt’. (En
bij ons, ouderen, destijds zeker niet!)
Noodsignalen waren er echter al in de
jaren ’60. Ze maakten enkelingen, zij die
het horen wilden, wakker. Maar politiek
werd het weggelachen, o.a. omdat men
nieuwe olievelden gevonden had, die
het mogelijk maakten dat onze milieuonvriendelijkheid kon voortduren.
Intussen is de tijd te kort om te wachten op de generatie die binnen 10 jaar
afstudeert. Het is ook niet niks dat onze
ecologische voetafdruk 4 keer lager
moet! En dat zoiets enkel kan als iedereen mee zoekt hoe zijn of haar leefwijze
milieuvriendelijker kan.
Zal het pijn doen? Het zal iedereen pijn
doen, want het is de pijn van zeker 30

jaar gebrek aan consequentie. De maatschappij krijgt de politiek die het verdient. En kan een Bart De Wever tot
een publiek uit de immobiliënwereld
zonder blikken of blozen stellen ‘dat de
jongeren met hun klimaateisen aanmatigend zijn’, terwijl ze enkel vragen om
consequent te reageren op de noodkreet van talloze wetenschappers.
Nieuwe criteria dienen naar voor
geschoven. Andere dan de huidige,
waarbij mensen hard moeten werken en compensatie zoeken in brood
en spelen, terwijl een minderheid
zonnend en slapend heel rijk wordt.
De vrijemarkteconomie is als een religie, het gouden kalf van deze eeuw.
Het is niet zonder reden dat de Franse
filosoof Alain Badiou zich afvraagt ‘of
er in die context wel een fundamentele
oplossing kan komen voor het klimaatvraagstuk’.

Klimaatzorg te duur? Prijszetting
wordt bepaald door keuzen!
Greta Thunberg kreeg de Gouden
Camera en straks misschien de Nobelprijs. Anuna en Kyra intussen de Arkprijs van het Vrije Woord.

Maar velen zullen het Gouden Kalf blijven aanbidden. Een dwingende reden
om alert te blijven en verder te strijden!
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Groene
toekomst
verzekerd in
Assenede

‘Er is een last van mijn
schouders gevallen’, verzekert Servaas Van Eynde.
De ervaren schepen sinds
2004 kreeg onlangs het
jeugdige gezelschap van
Evert Geldhof. Daarmee
zitten er voor het eerst twee
Groenen in de Asseneedse
gemeenteraad. ‘Met hem
erbij is de toekomst van de
groene beweging in onze gemeente verzekerd’, oordeelt
Servaas.
Servaas (°1963) zetelt al voor
de vierde ambtstermijn in de
gemeenteraad. Eerst vier jaar
als gemeenteraadslid, daarna
onafgebroken als schepen.
De landbouwerszoon combineert de politiek met een baan
in de industrie. Evert (°1999),
groen vanbinnen –en ook nog
wat vanbuiten– studeert aan
de Odisee Hogeschool KUL
in Gent. Hij engageert zich al
drie jaar in de leiding van de
Chiro-afdeling en staat op het
voetbalveld centraal rechts;
een ietwat vreemde positie voor een Groen politicus,
maar dat is misschien een
foute indruk…
Voor het eerst in deze –en
vorige- eeuw slaagde Groen

Assenede erin om naast Servaas een
tweede gekozene naar de gemeenteraad
te sturen. En het scheelde maar een paar
stemmen of ook Erika Dhaese kreeg
als derde een zitje in de raad. Maar met
de verkiezing van Evert is voor Servaas
een belangrijke stap naar een groene
toekomst gezet. ‘Ik noem het het 'vierogen-principe'. Met twee aan tafel heb
je veel meer impact’, getuigt Servaas, ‘en
tegelijk krijgt de jeugd een stem in de
Asseneedse politiek.’

Hoe verloopt de samenwerking tussen jullie concreet?

Servaas: Het persoonlijk contact verloopt hoofdzakelijk via de maandelijkse
vergaderingen met ons plaatselijke
Groenbestuur. Daar maken wij de voornaamste afspraken voor de komende
gemeenteraad.’

Evert: ‘Zo nodig horen wij mekaar over
de telefoon, of sturen wij een bericht als
het gaat over een concreet dossier. Maar
ook in de coalitievergadering met onze
kartelpartners toetsen wij onze standpunten af. Vooral met de jongere collega's is er al een goede band en een prima
verstandhouding.”
Is de gemeenteraad een harde leerschool,
Evert?

Evert: ‘Eerst is het wel wat schrikken,
natuurlijk. Er komt heel wat op je af: je
leert andere mensen kennen en er opent
zich een nieuwe wereld. Maar de graad

van aanvaarding is groot, vooral bij de
coalitiepartners. Tegenover de schepenen houd ik een 'gezonde' afstand. Ze
beschikken over een betere dossierkennis en hebben daardoor meer invloed in
de debatten. Hun bagage is groter, daarin
moet ik uiteraard nog groeien. Maar ik
heb wel al een stem in de vergadering en
word gesteund door de oudere collega’s.

Servaas, wat heeft Groen de voorbije
jaren op de rails gezet dat voortzetting
verdient?

Servaas: ‘Wij hebben een duidelijke
stempel gedrukt op het jeugdbeleid. Er
is heel wat gerealiseerd, maar het is van
het grootste belang dat dit beleid wordt
doorgetrokken.
Mensen realiseren het zich meestal
niet, maar wij hebben, waar dit mogelijk was, ook waardevolle bomen aangeplant. Zo hebben we de vergroening
van de dorpskernen gestimuleerd. In
nieuwe verkavelingen werd voor fietsers en voetgangers een veilige uitweg
voorzien. Allemaal accenten waaraan
wij in de toekomst willen vasthouden.’

Evert: ‘In dat verband denken wij alvast
aan een fietsparking bij de nieuwe
jeugdlokalen.’
Servaas: ‘Het is daarom ook goed dat
Evert nu al zitting heeft in Regionaal
Landschap Meetjesland, waar ik ondervoorzitter ben. Zo hebben we zes jaar
de tijd om de fakkel door te geven.’
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In een recent artikel in de
Britse kwaliteitskrant The
Guardian’ waarschuwen twee
topbankiers, de ene gouverneur van de Bank of England,
de andere van de Banque
de France, de internationale financiële sector dat
klimaatverandering negeren
geen optie meer is. Financiële
regulatoren, banken en verzekeraars wereldwijd moeten
dringend rekening houden met
klimaatrisico’s en hun beleid
omgooien. Als het aan Mark
Carney en François Villeroy
de Galhau ligt, moeten ze zelfs
een voortrekkersrol opnemen
om ervoor te zorgen dat de klimaatopwarming beneden de
2°C blijft, zoals afgesproken in
het klimaatakkoord van Parijs.

Meer weten?
Lees Partington,
R. ‘Mark Carney tells
global banks they cannot
ignore climate change
dangers’ - The Guardian,
17 april 2019. (Richard
Partington is The
Guardian correspondent
voor economie.)

Mark Carney, gouverneur Bank of England

Centrale
banken voor
klimaatvriendelijke
economie

De oproep van beide heren komt er
nu de bezorgdheid over de klimaatverandering groeit, scholieren overal
ter wereld brossen en klimaatmarsen
houden en burgeractiegroepen als
Extinction Rebellion steeds meer aanhang krijgen. De klimaatrisico’s zijn
dan ook niet van de minste. De financiële wereld zou daarom dringend
met climate change stress tests aan de
slag moeten, om ze correct in te schatten. Banken en verzekeraars zien nu
al een beduidende toename van het
aantal schadeclaims ten gevolge van
catastrofale hittegolven, droogtes en
overstromingen. Bovendien riskeren
de grote banken te blijven zitten met
waardeloze ‘gestrande activa’ als ze
blijven investeren in bedrijven die
fossiele brandstoffen ontginnen of
wier producten daarvan afhankelijk
zijn – dieselwagens, bijvoorbeeld – of
polluerende bedrijven tout court. De
recente duik in de verkoop van dieselwagens toont aan dat reallocatie
van kapitaal hoe dan ook nodig is.
Een ander voorbeeld is de vervroegde
ontmanteling van de Duitse kerncentrales, waartoe is beslist na de kernramp in Fukushima. Dit soort beslissingen verkorten de terugverdientijd
van het geïnvesteerde kapitaal. Tel
daar de ontmantelingverplichting bij
en weg is het rendement. Tenzij de
energieproducent de kosten weet af
te wentelen op de belastingbetaler,
wanneer hij schade lijdt door een

gewijzigde wetgeving. Maar zelfs dan,
zo waarschuwen beide centrale bankiers, zullen bedrijven en industrietakken die er niet in slagen zich aan
te passen aan de nieuwe koolstofarme
wereld, niet overleven. Threadneedle
Street – alias de Bank of England –
becijferde dat de klimaatverandering
de financiële sector maar liefst 20 biljoen dollar aan gestrande activa zou
kunnen kosten, een cijfer waar zelfs
grote bankiers van duizelen.

De open brief van Carney en de Galhau valt wellicht niet toevallig samen
met de publicatie van een rapport
van het Network for Greening the
Financial System (NGFS), een internationale groep van centrale banken
en financiële regulatoren, die alvast
de noodzakelijke stappen oplijst
waarmee de financiële sector de klimaatverandering moet aankunnen.
Dat rapport kreeg al positief commentaar van de progressieve denktank New Economics Foundation.
Die prijst het werk dat is geleverd
om het probleem te identificeren.
Rest de vraag of de financiële wereld
ook het juiste evenwicht zal vinden
tussen het identificeren van de problemen die zich aandienen en het
leiderschap om de nieuwe economie
gestalte te geven. Carney en de Galhau
lijken dat leiderschap alleszins te willen opnemen en dat is hoopgevend.
Maar hoe sterk staan zij?
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Bio-voeding
te duur?

We hebben recht op ons dagelijks brood en wat daarop
mag liggen. Maar de ‘gewone’
landbouw gaat niet vriendelijk om met onze aardbol. De
basisgedachte daarbij is, dat
er moet gestreden worden
tegen de natuur. Pesticiden en
insecticiden moeten belagers
van de velden houden. Kunstmest moet zorgen voor snellere
groei, ook al verzwakt het de
vegetatie. De aanpak vanuit
de bio-landbouw is anders:
samenwerken met de elementen die de natuur aanreikt, ze
niet uitputten maar voeden.
En rekening houden met het
evenwicht.

Het resulteert in lekkerder
smakende eindproducten.
De belangstelling voor biovoeding gaat in stijgende lijn
en de overstap wordt gemaakt
vanuit een bewuste keuze.
Maar dit gebeurt slechts als
de eigen beurs het toelaat. En
dat is jammer!

De markt en de productiewijze bepalen de prijs, terwijl we weten dat het verhaal
anders zou zijn bij een verrekening van de gevolgen voor
het milieu: het broeikaseffect,
de verstoring van het eco-

logisch evenwicht, de uitputting van de
aarde op lange termijn… Het zou helpen
als we ons een wat concreter beeld kunnen vormen van dat verschil.

Aan de universiteit van Augsburg is daarover recent een studie gemaakt, die ons
een becijferd beeld biedt als alle kosten
meegerekend worden.
Dan zien de reële prijzen er als volgt uit:
• Plantaardige producten:

* biologisch: .................................+ 6 %

* niet -biologisch: ...................+ 28 %

• Melkproducten:

* biologisch: ..............................+ 35 %
* niet -biologisch: ................+ 100 %

• Vleesproducten:

* biologisch: ..............................+ 82 %
* niet -biologisch: ................+ 196 %

Het sterkst wegen de ‘vergeten’ kosten
door bij de dierlijke producten. Die zijn
te wijten aan het voeder, de stikstof, de
stallen en hun verwarming en het CO2producerend metabolisme van de dieren.
Andere ‘vergeten’ meerkosten, die we
voor ons uitschuiven naar ‘morgen’, zijn
de subsidies en de belastingen.

In bio-veehouderij worden stikstofmestvrije planten gebruikt en minder industrieel krachtvoer. Soms leven de dieren
ook in open stallen.

Bij een eerlijke vergelijking zou het goedkopere prijsargument voor conventionele voeding wegsmelten. De prijsstijging
van conventionele voeding zou nog hoger
oplopen bij verrekening van de antibioticaresistentie, de milieueffecten van
pesticiden, het onverantwoord gebruik
van water en ook van plastic voor serres,
zoals in Almeria, ‘de Europese moestuin’.

Hoe zeer zou het milieu ermee gediend
zijn, mochten we allen biologisch eten,
wat in het verleden trouwens evident
was! Wat zou de gezondheid van zovelen ermee gediend zijn! Hoe zeer zouden
de bijen en andere nuttige insecten en de
vogels erbij winnen!
En dan praten we niet eens over het
vee! Het besef dat 1 dag zonder vlees
al 3% scheelt in onze ecologische voetafdruk, kan al voldoende reden zijn om
onze vleesconsumptie te verminderen, of
ze tenminste in vraag te stellen.

Een correcte prijszetting zou in de huidige vrijemarkteconomie misschien de
belangrijkste factor kunnen worden voor
een transitie.
Om al deze redenen stellen de Augsburgse onderzoekers dat beleidsacties
onmiddellijk te nemen zijn.
(Bron: Preisaufschläge auf
Erzeugerpreise bei Internalisierung externer Effekte. Dr.
N.Kohlschütter, Dr. T.Gaugler, Chr.
Stenzel. Universität Augsburg)
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Kemp, een natuurlijk
alternatief voor
fossiele
grondstoffen
“Wie de geschiedenis niet kent is gedoemd ze te herhalen”
(George Santayana, 1905).
George Santayana, een
Spaans-Amerikaans schrijver, dichter en filosoof sprak
ooit de wijze woorden: ‘Wie
de geschiedenis niet kent is
gedoemd ze te herhalen’. Wel,
dit citaat is van toepassing
op het gebruik van kemp,
ook wel kennep of hennep
genoemd.
Want wat hebben we geleerd
uit het gebruik van kemp
en andere planten? Dat er
oorlogen werden gevoerd
omwille van kemp. Dat er
zonder kemp geen grote
zeevaartmogelijkheden tot
stand zouden zijn gekomen.
Dat zonder ‘multinationals avant la lettre’ de handel in deze planten nooit
tot bloei zou zijn gekomen.
Wist je dat kemp zelfs de
levens- en woonstijl van de
Amerikaanse burgerij beïnvloedde? Met de opkomst
van de ‘Chemergy-beweging’,
die een nieuwe industrie in
samenwerking met de landbouw wou uitbouwen, was
er een mooie toekomst voor
kemp & co weggelegd.
Echter, de ontdekking van
petroleum als nieuwe grondstof gooide roet in het eten.

Op een stille maar sluwe manier zorgden
investeerders ervoor dat het gebruik
van planten als basis voor medicijnen
stelselmatig werd teruggedrongen. Even
later werd olie de basisgrondstof voor
een hele reeks afgeleide producten. En
ten behoeve van petroleum werd kemp
afgeschilderd als een duivels product,
als een risicoplant. Studies die het tegendeel bewezen werden genegeerd.
Dé doodsteek voor kemp was het feit
dat het Amerikaans congres in 1937 de
‘Marihuana Tax Act’ goedkeurde. Met
de eenvoudige VN-conventie op verdovende middelen van 1961 werd dit ook
internationaal kortgesloten.

De groene revolutie

Midden vorige eeuw noteren we de
zogenaamde ‘Groene revolutie’. Door het
gebruik van nieuwe zaden, pesticiden, …
werd de voedselproductie verhoogd. De
basis waren ‘fossiele grondstoffen’. Deelnemende bedrijven verwierven monopolies ten koste van de gewone boer, die
geen eigen zaden meer mocht vermeerderen. Onderdrukking en mensen afhankelijk houden was en blijft sindsdien een
constante. We kunnen hieruit besluiten
dat het alternatief voor fossiele grondstoffen in het midden van de vorige
eeuw de genadeslag kreeg.
Vandaag zijn de perceptie en vooral
de wetgeving de eerste obstakels die
getrotseerd moeten worden om kemp
de kansen te geven die het verdient. De
wetgeving inzake zaadvermeerdering

is er daar een van, waardoor het vrij
gebruik van wat de natuur ons schenkt
terug mogelijk wordt.

Met kemp & co de boer op

John D. Liu stelt dat we terug moeten
leren leven met de natuur. ‘Cradle tot
cradle’ en ‘ecodesign’ zijn modellen die
een goed kader vormen, om een transitiestrategie voor een economie op basis
van de natuur uit te werken.

Met kemp kan men op termijn van agrolandbouw naar biolandbouw omschakelen. In de agronomie is kemp een industrieel gewas dat landbouwers uitzicht
geeft op een basisinkomen. Trouwens,
meer natuur in het landschap is niet in
tegenspraak met economisch rendement. Integendeel, meer natuur is een
investering in biodiversiteit, het tegengaan van bodemuitdroging, ....
Tot slot nog dit. Wist je dat kemp een
betere grondstof is voor papier dan
bomen, dat bamboe een duurzaam alternatief is voor tropisch hardhout en dat
plantenolie als brandstof hout kan vervangen?

Et alors?

De mens is wel degelijk verantwoordelijk voor wat er momenteel fout loopt.
De natuur (kemp & co) heeft alles wat
we nodig hebben. Het is aan ons om de
prefossiele trend een nieuwe kans te
geven. Dit zal niet eenvoudig zijn, want
vele wetten staan deze droom in de weg.
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Europa
kan in 2050
gezond en
pesticidenvrij
eten!

Heel Europa pesticidenvrij
laten eten, volgens de Franse
denktank Iddri is dat perfect
haalbaar, zelfs vóór 2050.
Of het ook kan voor de hele
wereld is een andere vraag.
Te veel mensen zijn nog chronisch ondervoed, anderen
kampen met obesitas. Toch is
voor iedereen genoeg gezond
en duurzaam voedsel produceren geen sinecure, zo blijkt!
Westerlingen moeten alvast
meer groenten, noten en granen eten en veel minder vlees.
Eerst het goede nieuws
voor Europa. Onze landbouw laten draaien zonder
synthetische meststoffen
en pesticiden en met minimale
methaanuitstoot,
het is perfect mogelijk en
bovendien een belangrijke
opsteker voor onze natuur
en biodiversiteit. Dat laat
Iddri weten in een studie
die op 16 april is gepubliceerd. Kwaliteitsvol en
klimaatvriendelijk voedsel en milieubescherming
sporen zelfs perfect! We
hoeven niet eens echt veggie te gaan. Wel moeten we
naar veel minder vlees en
beduidend meer granen,
noten en groenten. Grof-

weg komt dat neer op een beafburger
en twee porties vis per week; naast
dubbel zoveel peulvruchten en noten
dan we gewend zijn. Een dagelijks
glas melk, wat kaas en boter en twee
eieren per week zijn oké. Voor onze
gezondheid is dit menu ideaal. Voor de
intensieve veeteelt natuurlijk niet. Die
is nu verantwoordelijk voor grote hoeveelheden methaangas en voor massale
ontbossing voor veevoederteelt in de
tropen. Herkauwers laten we daarom
het best grazen op moeilijk cultiveerbare natte of juist stenige gronden, bv.
in natuurgebieden, waar gevarieerd en
kruidenrijk voedsel is en extra veevoeder niet hoeft. We planten er extra heggen en inheemse bomen aan, goed voor
de biodiversiteit. Voor de veeteelt is dit
een drastische transitie. Toch geeft dit
juist aan lokale vleeswaren van hoge
kwaliteit een nieuwe boost. Herkauwers natuurgebied laten begrazen is
bovendien een win-winoperatie. Op
betere bodems telen we dan oude en
nieuwe soorten granen, peulvruchten,
noten, groenten en fruit. Experten stellen dat de hele EU hiermee in 2050 kwaliteitsvol en gevarieerd zal eten, terwijl
we toch nog granen, melkproducten en
wijn zullen kunnen uitvoeren.

Op wereldschaal is het verhaal iets complexer, omdat 820 miljoen mensen nu
permanent honger lijden en nog eens 2
miljard ondervoed zijn. Eén persoon op
vijf overlijdt hierdoor vroegtijdig. Daarnaast lijden ook 2 miljard mensen aan
obesitas. Voor een goede gezondheid

zijn gemiddeld 2500 calorieën per dag
nodig. Niet meer, vandaar dat de consumptie van rood vlees en van suikers in
het westen moet halveren -maar elders
juist toenemen!- terwijl die van groenten, fruit, noten en peulvruchten moet
verdubbelen. Wij in de EU moeten zelfs
vijf maal meer noten en peulvruchten
eten en maar een kwart van het rood
vlees dat we nu verorberen. Elk bord
eten zou voor de helft uit groenten
en fruit en voor een derde uit volle
granen moeten bestaan. Dit ideale
menu, uitgedokterd door epidemiologen, lijkt verdacht sterk op het menu
van de vele eeuwelingen op Okinawa.
Het is dus gegarandeerd gezond en
ook goed voor de biodiversiteit, omdat
lokale plantensoorten er een belangrijke rol in krijgen. Hoog tijd dus om
met z’n allen gezond en klimaatvriendelijk te gaan eten!

Meer hierover?
Lees Gérard, M. ‘Nourrir l’Europe
sans pesticides, un objectif réaliste.’
(Le Monde, 19-04-2019) en ‘Food in
the Anthropocene: the EAT–Lancet
Commission on healthy diets from
sustainable food systems.’ (The Lancet, 16-04-2019)

14

Proef van het heerlijke Hageland!
Dit jaar organiseert GroenPlus Vlaams Brabant
een toffe fiets- en wandeltocht. Van woensdag 31
juli tot/met zaterdag 3 augustus verkennen we
het Hageland, tussen Diest en de grens met Antwerpen. Het wordt een zoektocht naar biodiversiteit en we doen dat zowel te voet, met de fiets als
met de auto.
We overnachten en ontbijten in onthaalcentrum ‘De Pelgrim’ in Scherpenheuvel. De accommodatie is er
‘basic’, maar netjes; met lavabo in de
kamer en douche op de gang. Voor
de warme maaltijden ’s avonds verhuizen we naar eetcafé ‘De Heerlyckheid’, een sociale economieproject
onder de toren van de basiliek.
Wat doen we overdag?

We fietsen en wandelen en bezoeken
sociale en ecologische projecten die
een Groene Pluim verdienen. Ze ontvangen die samen, tijdens een gezamenlijk persmoment. ‘Het Bolhuis’
van Kurt Sannen (Molenstede) en
‘De Heerlyckheid’ zijn er alvast 2 van.
Praktisch

In de Pelgrim is er slechts plaats
voor 30 deelnemers. Wacht dus niet
te lang om je in te schrijven.

De deelnemingsprijs (3 overnachtingen, ontbijt
en avondmaal)
bedraagt € 220.
Verzeker je van
deelname door
overschrijving
van € 50 voorschot op rekening
BE80 9731 0878 0177 van GroenPlus
Vlaams Brabant, met vermelding ‘Fiets
tocht Diest’.

Een gewone of een elektrische fiets
kan je huren in het station van Diest.
Van daaruit is het een 7-tal km fietsen
tot Scherpenheuvel. Transport van je
bagage van Diest naar Scherpenheuvel
wordt voorzien.
Parking voor auto’s en fietsen terplekke
is ruimschoots voorzien.

Schrijf je bij voorkeur in via het formulier dat je online vindt op
w w w. k r i te r i o n . b e / 4 d a a g s e /
inschrijvingen.php. Het kan ook
telefonisch bij Marc Peetermans, via
0495/59.94.61. Op de link vind je
ook een gedetailleerd programma.

Uiterste inschrijvingsdatum: 30
juni, voor zover het maximum aantal
deelnemers niet eerder bereikt is.

Daguitstap Rotterdam
Op 6 juli organiseert GroenPlus provincie Antwerpen een daguitstap naar Rotterdam. We bezoeken
er de transformatie naar een sociale en ecologische stad.
Vertrek met bus om 08u30 u aan het
station Antwerpen-Berchem (Borsbeeksebrug). Aldaar terug om 19u30.

Prijs: € 55 (incl. vervoer, middagmaal,
gidsen) Programma: We bezoeken
Blue City, een broedplaats voor innovatieve bedrijven die hun reststromen
op elkaar aansluiten, waardevolle
producten maken van elkaars ‘afval’
en zo een voorbeeldstad voor de circulaire economie realiseren.
We middagmalen in restaurant
‘Spirit’, in de Groene Passage. Het
idee achter ‘Spirit’ is simpel: goed
eten maken, dat beter smaakt. Beter
in je mond, in je hoofd én in je hart. In

de Groene Passage
staan mens-, dieren milieuvriendelijk winkelen
centraal. Via het
oude centrum
wandelen we
naar DakAkker.
Bovenop het Schieblock is het eerste
grote, oogstbare
dak in Nederland
gerealiseerd, de
grootste dakboerderij van Europa. We
nemen de bus naar de drijvende koeienstal ‘Floating Farm’, een circulair bedrijf
met 40 koeien. We ronden ons bezoek af
in Dakpark Rotterdam.

Inschrijving: Voor 25 juni aanmelden bij Luc Swerts en overschrijven
op rekening GroenPlus Antwerpen
– BE45 5230 8030 7789, met vermelding ‘Rotterdam’.
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Zien we mekaar op het Zomerweekeind?
23, 24 en 25 augustus is het weer zo ver. Dan strijken Groen en GroenPlus neer in Floreal Nieuwpoort. Algemene informatie hierover ontvang je
nog via Groen, maar nu reeds nodigen we je uit
voor een informatief en ontspannend weekeindje
aan zee.
Dit is ons GroenPlus programma:
• We plannen een debat over ‘Bang
zijn om oud te worden?’

Ann Peuteman (Knack) vroeg het
zich al af in haar boek ‘Grijs gedraaid’.
Robert Geeraert schreef samen met
o.a. Wim Distelmans een boek over
levensmoeheid, een actueel thema
bij ouderen.

Tussendoor lezen we opbeurende
stukjes uit het geweldige dagboek
van Hendrik Groen, rusthuisbewoner van 83 ¼ jaar: ‘Pogingen iets van
je leven te maken’.

• ‘Biodiversiteit,
veel meer dan
bloemetjes en
bijtjes!’
- Waarom
verdwijnen er
zoveel soorten ?

- Waarom is dat erg ?

- Wat kunnen we zelf doen om soorten te beschermen? …

Vlaams parlementslid Chris Steenwegen, ex-Natuurpunt, is onze gids.

Deze workshop bereid voor op het
GroenPlus congres over
Biodiversiteit in november 2020

• Met de film ‘Ademloos’ staan we
stil bij de gevolgen van asbestvergiftiging.

Noteer alvast dat we op 22 september deelnemen aan de 12de Memorial Willy Vanderstappen. Willy
woonde in Kapelle-op-den-Bos,
was o.a. Groen provincieraadslid en
streed jarenlang tegen asbestose,
de ziekte die hem uiteindelijk fataal
werd.

Na Freiburg en Kopenhagen…
Loos-en-Gohelle en Nord-Pas-de-Calais!
Met GroenPlus bezochten we eerder al de eco-steden Freiburg en Kopenhagen. Daar voegt zich dit
jaar, van 17 tot/met 19 september een driedaagse
studiereis in Noord-Frankrijk aan toe.
De economische activiteit in NPdC
werd vanaf de industriële revolutie
gekenmerkt door steenkool, metallurgie en textiel; met als bloeiperiode 1945-1975. Daarna startte de
teloorgang, tot een tiental jaar geleden. Toen werkte de Amerikaanse
econoom Jeremy Rifkin een masterplan uit voor een transitie van de
regio.

• de modernistische Villa Cavrois,
ontworpen door
architect Robert
Mallet-Stevens
(1929-1932), is
gelegen in een
prachtig natuurpark.

We bezoeken o.a.

• de Grande Synthe, in de schaduw van
Duinkerken, een stad uit de hoogbloei
van de staalindustrie.

Hoe die transitie intussen verloopt,
willen we samen bekijken.

• de Villa Cavrois, Loos-en-Gohelle
en de Grande Synthe in transitie.

• Loos-en-Gohelle met oude mijnterrils, oorlogsmonumenten, een gebied
in transitie.

Meer informatie? Meld je
bij luc.debuyst@yahoo.com,
0495/26.58.96 en je ontvangt alle
praktische details (treinreis tot
Saint-Omer, verblijf, programma en
deelnameprijs).

Werf mensen
voor GroenPlus!

Gebruik het Zilverblad om mensen
bij Groen(Plus) te betrekken. Je
kan het blad achterlaten in de
bib, bij de dokter of op een plaats
waar mensen samenkomen. Als
je een artikel tegenkomt dat een
vriend of een kennis kan interesseren, bezorg het hem/haar, of
vraag een extra nummer aan.
Extra nummers kan je opvragen 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 verschijnen bij de steller ervan.

Colofon
Zilverblad is een uitgave van GroenPlus
voor 55+ leden van Groen. Het blad
verschijnt in maart, juni, september en
december en wordt bij drukkerscollectief
De Wrikker cvba gedrukt op cyclusPrint
papier van 100% gerecycleerde vezels.
www.dewrikker.be.
Verantwoordelijk uitgever: Hugo Van
Dienderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82,
1070 Brussel.
Eindredactie: Walter Decoene.

FRANS ROGGEN

Ik kan de CO² zien met mijn ogen toe
(En dat is nog niet eens het ergste!)

Ons Lief kan je niet verdenken van overdreven maatschappelijke betrokkenheid,
dacht ik. Ze heeft een ironische kijk op mens en werkelijkheid en dat is goed, want
dan lacht er nog eens iemand als ik mij verspreek. Bij mijn in-laws wisten ze dat ik
een groene was. Schoonpa had in ’t Pallieterke gelezen dat ik van den AMADA was.
Ik heb een donkerbruin vermoeden dat hij dit van dr. Goebbels heeft. Tot een Berufsverbot is het net niet gekomen. (Lang geleden! Jeugd, waar zijt gij heen gevaren?)
Na vijfenveertig jaar in dezelfde familie verraste Lief mij met de vraag of ze mee
mocht gaan klimaatbetogen. An offer you can’t refuse. Ik ging even goeiedag zeggen
aan the bomma’s en the bompa’s, Jos Geysels groette ik met de mededeling dat hij
de verkeerde kant op liep, afijn ik was mijn eigen grappende en grollende zelf. En
toen namen we onze plaats in tussen vijfduizend man jonkvolk. ‘Die gasten zijn toch
echt niet te schatten’, wist ons Lief. ‘Geweldig’, zei ik, ‘en dan dat Zweeds meiske, die
Jeanne d’Arc van onze tijd’
De Nobelprijs voor de
Vrede van volgend jaar
kan haar niet meer ontsnappen! Dat geeft hoop,
newa Lief. Ik vind die Greta
geweldig. Met haar moet
het toch goed komen, met
ons klimaat’. Ons Lief glimlachte. Ik klonk weer grappig, denk ik.
Anuna besteeg het podium.
Ik begreep er geen woord
van, maar ik wist waar het
over ging en ik juichte mee.
Zoveel bezieling! Ze is fantastisch, dat ziet iedereen. Maar het enige wat Wevers te
zeggen had, was dat ze maar beter terug naar school kon gaan. Anuna haalde haar
schouders op. Van mij een welgemeende ‘Fuck you!’ Tegen een kalief mag je niet té
beleefd zijn, vind ik. Ik begreep haar.

Werkten mee aan dit nummer: Joris
Willaert – Mieke Vogels – Gerda Sallaets
- Walter Decoene – Rita Van de Voorde
– Etienne Hoeckx – Paul Van der Linden
– Marleen De Vry – Remi Heylen – Frans
Roggen.

Lief eet geen rundvlees meer, broeikasgas! Dus dat ruftende kalf boeide niet. ’t Is al
erg genoeg. Ze heeft ‘Van Gils en Gasten’ gezien met Anuna en Gwendolyn de Spin.
Niet te geloven. ‘Ja Anunake doe maar verder, kind. Braaf, braaf. Dat soort vet geworden neerbuigendheid. Je zag de verbijstering in het meiske haar ogen. Hoe durfde ze,
de Rut!

Redactieraad: Catherine Stepman - Elle Van
Loy - Etienne Hoeckx - Frans Roggen – Hugo
Van Dienderen – Joris Willaert -Marleen De
Vry – Rita Van de Voorde - Walter Decoene.

Ik had ‘De Onbewoonbare Aarde’ niet mogen lezen. Het komt niet goed als ze niet
willen, mijnheer. Als het kalf verdronken is misschien wel; maar dat is zo’n zwaar
rotbeest, dat krijg ik niet op mijn eentje in de Schelde.

Foto’s: Walter Decoene – Luc Debuyst – Liesbet
Croughs – Paul Van der Linden.

Ik vind het zo godsgruwelijk erg. Wij lieden moeten niet aan politiek doen, maar een
roodgroene tsunami ontketenen, om de prullevisie-studio’s, de stadhuizen en parlementen met hun schijnheilige economische huisjes te overspoelen!

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

Maar ondertussen leggen de Duitschen bruinkool tussen hun boterhammen, zit
Troemp handelsoorlogje te voeren met de wereld en vindt hij de klimaatramp fake
news. En die arme Greta Thunberg heeft de CO2-catastrofe voor ogen. Ze ziet de CO².
‘Maar dat is niet waar‘, zeggen de bonte koeien van de Wetteloosstraat, want CO²
kan je niet zien. Dat zijn haar autismespectrum-stoornissen!
Dan maar met zijn allen naar Scherpenheuvel of Beauraing. Te voet of op ons knieën?
Voorlopig met ons Lief en ons Anuna naar Brussel en deze keer met zijn allen, de
Koning en de Paus voorop. Gewapend als het moet!

