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D e  R e D a c t i e
Een vleugje poëzie

Lichtpuntjes
een mens heeft perspectief nodig. activitei-
ten en gebeurtenissen om naar uit kijken. 
Mensen terugzien, ook. Met de vaccins, die 
jammer genoeg maar met mondjesmaat 
worden uitgerold, krijgen we stilaan zicht op 
wat lichtpuntjes. Het werd wel tijd, want een 
jaar lang verbleekten onze lente-, zomer-, 
herfst- en winterdagen tot doorslagjes van 
eenzelfde tijdsbesteding: eten ’s morgens 
en ‘s avonds, (te lang) voor de computer zit-
ten, stereotiepe wandelingen maken en ’s 
avonds voor de beeldbuis hangen.

Met mails, nieuwsbrieven en het Zilverblad 
probeerden we intussen contact te houden 
en voor wat afwisseling te zorgen. Maar het 
blijft toch wachten op de prik, om uit onze 
cocon te breken en opnieuw de vleugels 
open te slaan.

Zullen we samen aftellen?

de Redactie

Eerste keer 
Zilverblad?

Je bent lid van Groen en ouder dan 55. 
Dan ontvang je dit blad en ook de digitale 
nieuwsbrieven van GroenPlus. Waarom? Op 
je 55ste heb je veel ervaring opgebouwd. 
Kinderen hebben het ouderlijk nest ver-
laten. Je krijgt kleinkinderen. Je pensioen 
komt stilaan dichterbij. Je bekijkt opnieuw 
je maatschappelijke engagementen. Op die 
veranderende situatie wil GroenPlus, de ou-
derenwerking van Groen, inspelen. Met al-
lerhande interessante activiteiten.

als actief lid van Groen kan het zijn dat onze 
werking nog niet bij je aantikt. Geen pro-
bleem. 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.

(*) Zilverblad kan je ook lezen op onze web-
site www.groen-plus.be, onder de rubriek 
‘Het kan anders’.

Mieke Vogels
voorzitter

Boomerang

Dwarrelend  lachend
stoorden glinsterende vlokken
mijn dromen

de wind kleefde ze
tegen het raam 
weefde een smetteloos tapijt
dat kinderen verblijdt 

ze bouwden dwergen
en reuzen
handen en voeten
oren en neuzen

lachten tranen
en dromen

Nu zijn ze verdwenen
maar komen terug

met sneeuw

wie altijd weerkeert 
is nooit weggeweest

welkom zon

Foto: Oostrozebeke, De Ginste, Kwil
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Het werd een bonte verzameling van 
gedichten, geschreven door jonge 
honden en ervaren rotten in het vak. 
Hartverwarmend om in coronatijd 
dergelijke solidariteit tussen gene-
raties te zien.

Zwemlessen voor later bevat natuur-
lyriek, afgewisseld met oproepen 
over ijsberen, wieren en parkeer-
plekken, traditionele dichtvormen 
en videogedichten.

in de inleiding lezen we ‘als de des-
tructie van onze planeet de mense-
lijke verbeelding te boven lijkt te 
gaan, is het aan kunstenaars om die 
verbeelding open te trekken’. Kan 
kunst de natuur redden?

‘Beschermen wij met zorg 
wat rest.

Wikkend en wakend 
over evenwicht

en broos bestand 
blijven wij hameren

op wat gezegd moet zijn. 
Ons verweer

wordt woord en wortelt, 
schrijft zich

vast in wat niet 
verloren mag gaan.’

   
(uit : ‘Zorgvliet’ 

van Paul Rigolle)

Hoezeer hun stemmen in deze 
bloemlezing ook variëren in daad-
kracht, volume en toon, ze vra-
gen op hun manier aandacht voor 
een betere relatie tussen mens en 
natuur. Via poëzie willen de auteurs 
‘raken, aanslaan, moed en inspiratie 
geven’, om het mogelijk te maken dat 
we met elke vezel verbonden blijven 
met alles wat leeft.

‘Bloemen wil ik dragen
velden vol bloemen

(…)
ze mogen prikken, duwen,
barsten, onbuigzaam, taai
bloemen blijven bloemen

van alle dingen die ik draag
wil  ik enkel bloemen bloeden.’ 

(uit: ‘Bloemen’ 
van Amina Belörf)

Op een heel bijzondere manier biedt 
‘Zwemlessen voor later’ een unieke 
bijdrage aan de discussies rond kli-
maatverandering, biodiversiteit en 
covidwaanzin.

‘Laat onze zeeën koel 
en rustig stromen,

wij worden broos aan land 
of raken bezonken,
wij willen wieren, 

zijn onverstoorbaar,
wij zijn met zoveel.’

(uit: ‘Onderzees’ 
van Miek Zwamborn)

De opbrengst van de bundel gaat 
naar ‘One World tree Planting’ een 
internationaal, participatief net-
werk van praktische klimaatactivis-
ten. Ze ondersteunen de uitwerking 
van lokale klimaatprojecten, fond-
senwerving en de uitbouw van een 
lokale groene economie. Ze planten 
nieuwe bossen aan en herstellen 
bestaande, in samenwerking met 
lokale gemeenschappen en hebben 
veel aandacht voor het trainen van 
de plattelandsbevolking, in de tran-
sitie naar voedselbosbouw (agrofo-
restry).

G u i D O  D e  R a e c K 

‘Zwemlessen voor later’

‘Zwemlessen voor later’ is een geweldige poëziebundel van de Klimaat-
dichters, een groep van ruim 160 dichters uit Nederland en Vlaanderen 
die allen één zorg delen: de toestand van de aarde. Met poëzie in al haar 
verschijningsvormen strijden zij voor een klimaatvriendelijke wereld.

‘Klimaatdichters, 

Zwemlessen voor later’ 

Uitgeverij Vrijdag, 191p - € 20. 
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Waarom moet ik binnenkort 20’ lo-
pen naar een halte om mijn bus te 
halen? Moet ik straks écht overstap-
pen aan zo’n ellendige halteplaats? 
Waarom wordt mijn tramlijn afge-
schaft? En komt er in het weekend 
gewoon geen bus meer…

een greep uit de ongeruste reacties 
van tram- en busgebruikers die de 
nieuwe plannen van De Lijn -meestal 
via de pers!- te weten komen. Voor 
wie het nog weet: vanaf 1 januari 
2022 gaan die hervormingsplannen 
van De Lijn van start. Die werden 
de afgelopen jaren voorbereid in de 
15 vervoerregioraden (waar ook de 
lokale besturen inzitten) en liggen 
nu in het Vlaams Parlement voor 
definitieve goedkeuring.

Waarom moest het openbaar 
vervoer hervormd worden?
Mobiliteitsminister Stevaert (sp.a) 
hanteerde het principe van de 
‘basismobiliteit’: iedereen in Vlaan-
deren moest binnen de 750 meter 
een tram- of bushalte binnen bereik 
hebben. Vooral onder invloed van 
minister Weyts (N-Va) kwam er een 
nieuw principe: de ‘basisbereik-
baarheid’. Belangrijke maatschap-
pelijke locaties (zie verder) moeten 
optimaal bereikbaar zijn. De nieuwe 
plannen van De Lijn baseren zich op 
dit principe.

De basismobiliteit van Stevaert was 
inderdaad een te algemeen principe. 
in sommige landelijke gebieden 
rijden dikwijls lege bussen rond. 
Maar wat ervoor in de plaats dreigt 
te komen, doet de slinger helemaal 
de andere kant uitslaan. Het nieuwe 
plan concentreert zich op de opti-
male bereikbaarheid van bedrijven-
terreinen, scholen, ziekenhuizen en 
winkelcentra. Daardoor krijgen de 
gebieden tussen die centrale assen 
veel minder openbaar vervoer. Die 
gebieden worden bedacht met zg. 

‘Vervoer Op Maat’, met flexbussen en 
–taxi’s. Maar wat blijk nu? Daar is te 
weinig geld voor!

Minder mobielen dreigen dupe te 
worden
Visies mogen veranderen; maar als, 
na 10 jaar besparen, dit soort ver-
schuivingen eraan komen, komt 
dat neer op het herverdelen van de 
schaarste. Meer openbaar vervoer 
op centrale assen treft vooral lande-
lijke gebieden. Maar ook in steden 
wordt er gehakt in het openbaar ver-
voer: in antwerpen bv. is er nu meer 
openbaar vervoer naar het Haven-
huis, maar minder in Borgerhout.                                                                                        
Het management van De Lijn treft 
zeker kritiek, maar uiteindelijk is De 
Lijn afhankelijk van investeringen 
van de Vlaamse overheid. De her-
vormingsplannen moeten gebeuren 
met een gesloten beurs. Vandaar dat 
een lijn meer hier, een lijn minder 
daar betekent. Dat is  niet normaal in 
een tijdsgewricht dat om meer duur-
zame mobiliteit schreeuwt. en wie 
is daarvan de dupe? Juist, de min-
der mobiele en minder bemiddelde 
mens. De minder mobiele mens kan 

niet zomaar stappen of fietsen naar 
een verdere halte, of overstappen 
aan een dikwijls onbeschutte halte. 
en de minder bemiddelde mens 
heeft niet zomaar een auto om in te 
stappen. Gevolg: deze hervormings-
plannen pakken de minder mobiele 
mens zijn vervoersmiddel af en 
duwen de meer mobiele terug in de 
auto. Slotsom, de vervoersarmoede 
stijgt. en die komt bovenop andere 
–zoals financiële– armoede. Die neer -
waartse spiraal moet echt stoppen!

Groen doet er wat aan
Groen trekt resoluut de kaart van 
het openbaar vervoer. in de regering 
toont ecolo-minister Gilkinet zich 
een voorvechter van de trein en in 
Brussel zet elke Van den Brandt in 
op meer fiets. In de Kamer en het 
Vlaams parlement bijten Kim Buyst 
en Stijn Bex zich vast in trein, tram 
en bus. Maar ook in veel steden en 
gemeenten nemen Groene schepe-
nen en raadsleden het voortouw. 
Sommigen onder hen doen dat al 
heel lang; kijk maar naar onze eer-
ste twee burgemeesters, die elk een 
tramlijn doortrokken…

i N G R i D  P i R a

Onrust over vervoersplannen
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Als tram 6 zich aandient en de ruim-
te in je huis toeneemt, wordt het 
tijd voor keuzes. Ga je als koppel op 
zoek naar een ruime flat dicht bij de 
buurtwinkel en het openbaar ver-
voer? Overweeg je cohousing met 
bevriende stellen? Stel je de keuze 
nog even uit om je spelende klein-
kinderen alle ruimte te geven? Of 
exploreer je andere, klimaatvrien-
delijke mogelijkheden… 

iets dergelijks dachten voorma-
lig agalev-provincieraadslid Paul 
Mahieu en zijn vrouw Lies wellicht 
ook, toen zij voor de keuze stonden. 
Zij opteerden voor een 100% BeN-
woning. We vroegen Paul welke 
factoren voor hen doorslaggevend 
waren geweest. “Het begon”, zo bleek 
tot onze verrassing, “met de versleten 
knieën van Lies. Op zich niets onover-
komelijks, maar ons huis met zijn vele 
hoekjes en niveauverschillen werd 
voor Lies toch een probleem. eerst 
dachten we aan iets zonder trappen, 
een flat. Maar waar dan? In de stad, 
met winkels, cafés om de hoek? Met 
veel cultuur? Of toch liever in de 

buurt van onze oude chirovrienden? 
Het werden de vrienden. Ook het 
gevoel van toch een buitenmens te 
zijn speelde mee. We zouden dus in 
Olen blijven. Dat was de eerste stap.“ 

Maar een flat werd het uiteindelijk 
niet. Hoe dat kwam? 
“Goh, door een gelukkig toeval. er 
kwam een mooi perceel vrij naast 
een bos en toch dicht bij het cen-
trum van het dorp. Vlakbij is een 
dagopvang voor bejaarden en een 
kinderopvang. ietsje verder ook 
een rusthuis. er was plaats voor 
een compacte woning, groot genoeg 
voor een klein gezin. en er ston-
den ook mooie bomen. ideaal dus. 
Daarbij kwam dat onze schoonzoon 
werkt bij een bouwbedrijf dat reso-
luut inzet op volledig energieneu-
trale woningen.” 

Of het huis ook effectief BEN is? 
“O ja. Met overal luchtdichte isola-
tie en driedubbele beglazing is het 
hier permanent zo’n 22 à 23°! ide-
aal. Bovendien is de onderste laag 
van de woning deels in de grond 

gebouwd, wat nog eens klimatise-
rend werkt. Daar liggen de ruimtes 
waarin we niet wonen: gastenkamer, 
technische ruimte en polyvalente 
studio. aan één kant valt er daglicht 
binnen via een hoog raam, zodat 
we er toch natuurlijk licht heb-
ben. De sfeer is er heel apart. Goed 
voor de concentratie. De leefruim-
tes boven hebben dan weer volop 
licht. en we zien aan alle kanten uit 
op de tuin en de omgeving. Handig 
als we de kleinkinderen opvangen. 
Met ons bijna energieneutraal huis 
hoefden we ook geen gasinstallatie 
meer voor de verwarming. We heb-
ben een warmtepomp in de grond.”                                                                                                                      
Of dat niet een behoorlijk duur 
systeem is? “Goedkoop is het niet, 
maar het werkt prima en dat is het 
belangrijkste. Ook de ventilatie is 
goed. Onze luchtkwaliteit is uitste-
kend.“ Maar die warmtepomp ver-
bruikt toch wel elektriciteit? “Dat 
klopt, ja. Ook de kookplaat en het 
warm water, trouwens. We hebben 
ook zonnepanelen. Met terugdraai-
ende teller, zoals dat toen was.” Dus 
jullie zijn tevreden? “O ja, blij dat we 
dit gedaan hebben! Onze energie is 
zo goed als 100% duurzaam. en dat 
kon door BeN te bouwen.” 

Blijft de vraag voor de lezer of je ook 
een oud huis BeN kan maken, of het 
benoveren. Dat kan zeker! Wil je een 
idee hebben van de ingrepen die én 
je wooncomfort verbeteren én goed 
zijn voor je portemonnee, kijk dan 
op www.mijnbenovatie.be. Je vindt 
daar een heel bevattelijke uitleg over 
de vijf nuttigste ingrepen die je kan 
doen. Kijk zeker ook bij de nieuwe 
subsidies voor 2021. en wil je eerst 
overleggen met een onafhankelijke 
expert, contacteer dan de benovatie-
coach van je provincie. Die betaal je 
voor zijn advies, maar als je effectief 
benoveert, krijg je dat geld terug. 
65-plus en benoveren, ook dat is een 
goede combi!    

M a R L e e N  D e  V R y

65-Plus en helemaal BEN
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Op 10 februari overleed Luc Ver-
steylen. In dit Zilverblad geen zo-
veelste IM wel een verhaal over 
ontmoetingen met de eigenzin-
nige, tedere anarchist die Luc was.

Luc was een goeroe in de pure bete-
kenis van het woord: een spiritu-
ele leraar of gids. Midden de jaren 
’60 kwamen religie en kerk in zwaar 
weer terecht maar toch wist  pries-
ter leraar Luc  generaties van leerlin-
gen te bezielen met zijn eigen verta-
ling van het evangelie. Zijn preken, 
bezinningen, huwelijks- en doopri-
tuelen waren erg geliefd. in de oude 
brouwerij van Viersel creëerde hij 
voor vele jongeren een thuishaven, 
een oord om te bezinnen. Niet alleen 
voor de leerlingen van zijn Xaverius-
college ook voor vele andere jon-
geren uit de antwerpse lonkte de 
lokroep om deze vrijheidsplek te 
bezoeken. 

M i e K e  V O G e L S

Luc Versteylen 
Afscheid van een eigenzinnige, tedere anarchist

ik was 17 en samen met een vrien-
din liften we naar Viersel. We wer-
den er hartelijk ontvangen door een 
bloemenjongen. alles is vrij maar 
we maken wel een aantal afspra-
ken; mee eten bereiden, wat klusjes 
opknappen…

We maakten mee soep en dekten 
de tafels met dampende schotels. 
Luc kwam binnen en begon aan het 
gebed voor het eten: het mooie lied 
uit Mistero Buffo ‘de eerste op de 
wereld was Onze-Lieve-Heer’. Dat 
lied telt eindeloos veel strofen en 
dus was  de soep koud toen we ein-
delijk konden eten. Na het eten zat ik 
bij de stoof een diepzinnig gesprek 
te voeren met een jongen, we kon-
den fijn praten. Plots een tikje op 
mijn schouder. Luc maande ons aan 
om naar het bakhuis te gaan. Niets 
is verplicht maar het is wel de regel. 
We zitten in de koude ruimte. De 
bedoeling is dat we briefjes naar 

elkaar schrijven. Ik krijg een briefje 
met daarop ‘ik vind je lief’. Dat was 
niet de vrijheid die ik zocht.

Luc was ook een taalkunstenaar. 
Woorden als penis, masturberen, 
penetratie… we leerden ze in die 
periode van seksuele revolutie ken-
nen via het verboden ‘rode boekje 
van de scholier’. Ook Luc wilde sek-
sualiteit bespreekbaar maken, maar 
schuwde deze in zijn ogen harde 
woorden. in een lijvig boek, de Para-
dijservaring (1982) creëerde hij zijn 
eigen seksuele jargon. Penis werd 
stengel, masturberen hemelen en de 
echte daad werd de diepste draai.

toen ik in 1999 minister van Wel-
zijn werd, vond Luc dat ik niet de 
seksuele voorlichtingskrant van het 
Jac moest subsidiëren maar wel zijn 
Gulle gazet de ‘handleiding voor seu-
ten om te leren leven tussen kramp 
en schending’.

17 mei 2015: Uitreiking Groene Pluim 
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     ik mag niet klagen, want ik ben geen eerste-
jaarsstudent die geen vrienden in het hoger 
heeft kunnen maken door corona. ik mag niet 
klagen, want ik heb een kot waar ik tot rust 
kan komen. ik mag niet klagen, want ik hoef 
mij geen zorgen te maken over de financiering 
van mijn kot. ik mag niet klagen, want ik heb 
een goedwerkende laptop. ik mag niet klagen, 
want ik ben niet eenzaam. ik mag niet klagen, 
want ik heb geen tweede Wereldoorlog mee-
gemaakt.

     Wil dat dan zeggen dat ik niet mag klagen? 
We proberen elke bevolkingsgroep (jong ver-
sus oud), elke situatie (financieel stabiel of 
zeer wankel), elk aspect met elkaar te verge-
lijken; om zo uit te maken wie er het meeste 
afziet van deze crisis, om te beslissen naar wie 
het meeste aandacht moet gaan bij de versoe-
pelingen van de maatregelen.

     is het niet heel dapper dat studenten juist 
durven te klagen? Dat onze generatie eerlijk 
durft toe te geven dat ze het soms moeilijk 
heeft? Dat we onze kwetsbaarheid durven 
tonen? Wat heeft het nu voor zin om als oudere 
bevolking deze kwetsbaarheid van de jonge-
ren in vraag te stellen? Komt dit omdat het 
bespreekbaar maken van mentaal welzijn iets 
nieuws is voor de maatschappij? Maakt het 
ze ongemakkelijk? ik vraag me af waarom we 
steeds meer een wij-versus-zij-maatschappij 
aan het worden zijn, waarbij de solidariteit op 
de achtergrond komt te staan.

     ik ben een trotse, kwetsbare jongere met 
een goede thuissituatie, goede vrienden, een 
relatief gemakkelijk leven, maar toch heb ook 
ik het soms moeilijk. en dat is oké. Laten we 
mild zijn voor elkaar en voor onszelf. Ons 
openstellen, verdriet delen en blijven praten. 
Signalen doorsturen als het niet gaat en signa-
len opvangen. Lief zijn voor elkaar. elkaar vir-
tueel omarmen. Stoppen met anderen te doen 
twijfelen, als hun gevoelens wel legitiem zijn.

     ik herhaal het nog eens: lief zijn voor elkaar, 
nu meer dan ooit. 

feMKe Van DurMe (20)

Ik mag niet
 klagen

ik probeerde Luc duidelijk te 
maken dat zijn taal niet leefde 
bij de doorsnee jongeren. Hij 
heeft het me nooit vergeven, 
zeker niet wanneer ik een tijdje 
later de campagne ‘eerst blabla 
en dan boemboem’ lanceerde. 
Rechttoe rechtaan taal om jon-
geren aan te zetten tot praten 
over wil ik wel seks, hoe ga ik 
me beschermen…

Luc was visionair. in de olie-
crisis en de autoloze zondagen  
(begin jaren ’70) herkende hij 
meteen de gevolgen van de 
wilde ondoordachte welvaart. 
tegenover de ongebreidelde 
groei stelde hij de  waarden 
stilte, soberheid, samenhorig-
heid. Ze werden de basis van de 
beweging anders Gaan Leven 
en waren de motor voor acties 
om meer plaats te eisen voor 
voetgangers en fietsers, voor 
het behoud van ons erfgoed, en 
tegen de aanleg van grootscha-
lige infrastructuur.

De actievoerders van de bewe-
ging aGaLeV waren te her-
kennen aan de groene schijf 
(die staat nog steeds op mijn 
bureau) aan hun voorwiel, de 
plak van de ‘Groene fietsers’. 
De groene fietsers schilderden 
ooit zelf een fietspad op de rij-
weg. Luc belandde als verant-
woordelijke een nacht in ‘de 
Begijnenstraat’.

Overal in europa ontstonden 
ecologische partijen en ook de 
beweging anders Gaan Leven 
evolueerde richting politieke 
partij. Luc werd nooit lid van 
de partij, bleef een bewegings-
mens. De partij zag hij als zijn 
kind. toen ik in 1985 samen 
met Jos Geysels de stap zette 
naar agalev was Luc daar niet 

echt gelukkig mee. Hij noemde 
ons klimoppers. Hij vond ons 
(ondanks onze christelijke ach-
tergrond) te links. Voor Luc was 
agalev niet links, niet rechts, 
maar averechts.

toen kwam onze aanvaring 
rond het dorp Doel. in 1998 
besliste de Vlaamse regering 
dat het dorp moest verdwijnen. 
trouw aan Luc’s gedachtegoed 
konden we tijdens de onderhan-
delingen in 1999 bekomen dat 
deze beslissing werd herbeke-
ken. Doel definitief redden zat 
er niet in, maar het dorp zou 7 
jaar langer blijven; een afbraak 
kon pas als zwart op wit werd 
bewezen dat de havenuitbrei-
ding nodig was. Luc had geen 
oren naar dit zwaar bevochten 
compromis en eiste in de pers 
dat agalev de regering zou ver-
laten. Dat heeft me altijd veel 
pijn gedaan. immers sindsdien 
leek het of agalev had beslist 
om Doel te laten verdwijnen.

Later bij een bezoek aan Vier-
sel hebben we gelukkig één en 
ander kunnen uitpraten. 

We botsten wel eens, maar mijn 
respect voor Luc is groot, zijn 
inzichten kunnen ook vandaag 
nog de weg wijzen. Net als aga-
lev moet Groen niet links, niet 
rechts maar averechts zijn. 

Zeker in deze coronacrisis staan 
de waarden stilte, samenhorig-
heid en soberheid meer dan 
ooit voor de samenleving die we 
nodig hebben. Luc besefte het al 
50 jaar geleden. alleen als we 
anders gaan leven met respect 
voor de draagkracht van mens 
en milieu zullen we deze aarde 
bewaren voor onze kinderen en 
kleinkinderen.
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Op fotojacht 
de natuur in

Weldra is het weer volop lente en dat 
betekent wel wat na een jaar corona 

Wandelen was altijd al een van de weinige vluchtroutes, 
maar met onze GroenPlusfotowedstrijd krijgt een ver-
blijf in de natuur ook een extra boost. We dokterden ook 
een reglement uit –je vindt het elders– en trokken naar 
een GroenPlusser die velen van ons verrast met zijn 
Facebookfoto’s van planten en dieren. We vroegen hem 
alvast om onze wedstrijd te jureren. Maar maak, voor je 
erop uittrekt, even kennis met Paul Van Dijck, in 2004-
2005 nog een erg actieve schepen in de stad Mortsel. 
Sinds zijn pensioen in 2014 trekt Paul bijna dagelijks 

de natuur in. Zijn eigenste plekje is Klein Zwitserland (KZ), 
een mininatuurgebied van 10 ha, geprangd tus-
sen een woonwijk, een KMO-zone en de spoor-
lijn Antwerpen-Brussel.

Maar hoe is het allemaal begonnen?
Begin de jaren ’70 sloot ik me aan bij de Jeugdbond 
voor Natuurstudie, de start voor tal van acties. Zo 
verzetten we ons in 1972 al tegen wegwerpverpak-
king. Via de actie tegen het Duwvaartkanaal kwam 
ik ook bij anders gaan Leven en bij de Groene 
Fietsers terecht… Na mijn pensionering in 2014 
raakte ik in contact met Roald Roos. Die draaide 
toen net een film over KZ. Met een gekregen foto-
toestel tuimelde ik mee in het verhaal.. De film 
viel uiteindelijk in de prijzen en is nog te bekijken 
op www.youtube.com/watch?v=SdqatOe6L2l. 

Roald bracht me de juiste fototechnieken bij, we bleven vrienden 
en zo groeide mijn hobby uit tot een passie. na de film 
bleef KZ mijn plekje, maar mijn actieradius breidde zich 
uit. alleen of met vrienden trek ik erop uit, te voet of met 
de fiets. Ik wil ook gebruikmaken van de trein om andere 
gebieden ‘aan te snijden’. 

Wat trekt Paul zo aan in de natuurfotografie?
Ze helpt me om gezond te blijven. tegelijk houd ik kritisch 
oog op het beheer van een gebied en geef ik signalen, als 
dat nodig is… Bij het ochtendkrieken naar een vogelconcert 
in het Rivierenhof, onvergetelijk! in de natuur vind ik, naast 
zoveel moois, ook heel watl rust.

Reegeit

Weidebeekjuffer

Goudveil

F O t O  P a u L  V a N  D i J c K , 

t e K S t  W a Lt e R  D e c O e N e
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Na onze wandelzoektochten in 2020 lanceren we 
nu, in aanloop naar het congres Biodiversiteit: 

Onze fotowedstrijd!
Hoe zie jij de biodiversiteit door jouw lens?  Waar heb jij oog 
voor? Bomen, planten, dieren, water. in de stad of op het plat-
teland. ergens tijdens een wandeling, in je eigen tuin of op 
jouw balkon.

Wat maakt je blij? Waar word je triest van ? een detail, een 
groter geheel, je krijgt alle vrijheid. Kortom, haal het artis-
tieke talent in je naar boven en bezorg ons je mooiste foto’s 
(max.5).

De wedstrijd loopt van 15 maart tot 1 augustus 2021.

Hoe insturen? Hoe wordt de winnaar aangeduid? Welke prijzen 
zijn er te winnen? Je leest het in het volledige reglement op 
www.groen-plus.be/bio_divers

In de natuur trekken is een, maar wat beweegt je om met een 
camera bloemen, planten en vogels ‘vast te leggen’?
Met mijn camera en foto’s beschouw ik me als een soort lokale 
natuurverslaggever. Mijn bekommernis én drive liggen in het 
bekendmaken van ‘gewone’ dingen, die iedereen kan waarnemen 
en ervan genieten. Soms spreek ik ook passanten aan en vertel 
hen wat ik juist gefotografeerd heb. Mensen appreciëren dat. 

Het blijft niet bij fotograferen alleen, je deelt je foto’s ook met 
je vrienden op Facebook, vaak vergezeld van een woordje toe-
lichting.
ik beschik niet over bijzondere kennis, maar de jarenlange erva-
ring en de passie helpen me wel. ik probeer ook nog altijd bij te 
leren!

Nu even over onze wedstrijd. Heb je voor mooie natuurfoto’s een 
dure camera nodig? 
Dat is zeker geen must. ik heb momenteel een beter toestel dan 7 
jaar geleden, maar met mijn eerste (gekregen) camera (van zo’n € 
400) maakte ik al foto’s waar ik nu nog altijd trots op ben. Nee, er 
komt vooral geduld, passie en vooral een blijvende verwondering 
voor de natuur bij kijken.

Grote bonte specht

Meeuwen

Steenuil

Voorjaarshelmbloem
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‘ABC van het Klimaat’ wil een antwoord, maar ook 
hoop geven in de tijden van crisis die we meemaken: 
corona, klimaat en daarbij onze levenswijze, onze toe-
komst, maar vooral die van de jongeren. Dit boek be-
spreekt niet enkel de problematieken in verband met 
beide crisissen, maar ook de vindingrijkheid om er iets 
aan te doen van sommigen over heel de wereld. 

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

‘ABC van het Klimaat’
H u G O  e N  i L S e  V a N  D i e N D e R e N , 

a M B e R  P a R i S

talrijke lokale initiatieven in de 
tekst tonen aan hoe klimaatbewuste 
mensen creatief zoeken naar oplos-
singen om te ontkomen aan de ver-
stikkende consumptie en de alles-
overheersende drang naar winst, ten 
koste van onze biotoop. Het gaat dan 
om burgers, maar ook om bedrijven 
en overheden die de ernst van de 
situatie inzien. Ze proberen iets te 
doen tegen de vele ontsporingen, te 
wijten aan de blindheid en kortzich-
tigheid van sommigen: de klimaat-
ontkenners, de uitsluitend op winst 
jagende bedrijven en de naïeve (of 
zijn het nalatige) overheden, die nog 
niet ten volle de ernst van de kli-
maatcrisis beseffen. Dit laatste was 
duidelijk het geval met de Verenigde 
Staten onder trump. Gelukkig heerst  
daar terug hoop, in tegenstelling met 
het Brazilië van Bolsonaro.

in het hoopgevende lijstje van men-
sen die weerwerk bieden mocht 
Greta thunberg zeker niet ont-
breken; maar ook minder beken-
den als een William Kamkwamba 
uit Malawi, of de native canadian 
autumn Peltier. uiteraard komen, 
naast personen, ook heel wat andere 

items voor in deze 150 pagina’s tel-
lende gids. Zo is er het drama van het 
Polynesische eiland tuvalu, het Ver-
drag van Parijs en de hoopgevende 
initiatieven van steden als Gent en 
Bogota. Maar ook van staten als cali-
fornië en Nieuw-Zeeland, dat het 
veel beter doet dan australië, waar 
de ontkenners het nog voor het zeg-
gen hebben.

‘aBc van het Klimaat’ biedt een 
lijst met 177 trefwoorden i.v.m. het 
klimaat in de ruimste zin van het 
woord. Het boek is ontstaan uit een 
samenwerking van drie generaties 
Groenen; met name activist van het 
eerste uur Hugo Van Dienderen, 
dochter ilse en kleindochter amber 
Paris. een andere kleindochter, 
Muse, voorzag het boek hier en daar 
van een schalkse tekening.

De meeste van de (alfabetisch 
gerangschikte) artikels worden 
afgesloten met een verwijzing naar 
literatuur, of een website in verband 
met het thema. Dit maakt van het 
boek een interessant instrument 
voor wie zich verder wil informeren.

‘aBc van het Klimaat’ straalt niet 
alleen angst uit, maar ook veel hoop. 
Het wil antwoorden geven over hoe 
zowel het corona- als het klimaat-
probleem kunnen worden bestre-
den, wanneer mensen vindingrijk 
zijn en samenwerken.

Dit boek is sterk aanbevolen voor 
alle generaties die bezorgd zijn voor 
onze moeder, de aarde. Het is een 
ideaal naslagwerk voor klimaat-
activisten in spe, dus voor heel de 
schoolgaande jeugd. Misschien kan 
het ook sommige blinden en andere 
klimaatontkenners een ander inzicht 
bezorgen.   

Het congres van GroenPlus 

over ‘Biodiversiteit’ (vorig jaar 

nog verplaatst naar het eerste 

weekeind van mei) gaat uitein-

delijk door op 1, 2 en 3 oktober. 

Noteer het alvast in je agenda!
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Woningen die een 50 jaar geleden 
zijn aangekocht, staan nu gemid-
deld te koop aan het tienvoudige 
van toen, wat het dubbele is van de 
consumptie-indexering. Het spel van 
vraag–en–aanbod is de enige regu-
lator.

De koper staat hierbij heel zwak. 
Koop je een strijkijzer, dan krijg je 
daar een garantiebewijs bij; bij de 
veel belangrijkere aankoop van een 
woning zijn de spelregels veel losser. 
Je hebt de kans het pand te bezichti-
gen, al of niet technisch geassisteerd 
en dat volstaat dan. Je moet wel snel 
beslissen, want wat verder staan ook 
kopers, die misschien eerder een 
bod gaan doen. is dat eerlijk?

Zo constateer ik dat het vele kopers 
ontgaat als er asbest aanwezig is. De 
verkoper hoeft dat niet te melden. 
Dat gaat wettelijk in 2022 verande-
ren. Waarom dan eerst? (Verwijde-
ring is een onwelkome kost, maar 
verplicht in 2034.)

Technisch attest nodig
Bij de verkoop van een woning zou 
daarom een voorafgaandelijk opge-
maakt verslag, een ‘staat van bevin-
ding’ van een expert ter beschikking 
moeten zijn van elke kandidaat-
koper. er zijn bij oudere woningen 
te veel zaken die de nodige tijd en 
expertise vragen om ze te evalueren; 
zoals bescherming tegen opstijgend 
vocht, vochtinsijpelingen, houtrot, 
etc. Betere info is nodig. De Vlaamse 
overheid weet dat 1/3 van het 
woningbestand niet in orde is. 

Ze werkt daarom sinds 2018 aan 
een woningpas voor elke woning. 
Maar die kan je nu enkel raadplegen 
voor je eigen woning. Die woningpas 
zou bij tekoopstelling moeten vrijge-
geven worden. Bovendien bevat die 
enkel gekende documenten, zoals 
een bouwaanvraag als die recent 

e t i e N N e  H O e c K X

Te dure vastgoedprijzen!

genoeg is. Dus uitgerekend van de 
oude, slecht geïsoleerde woningen 
mis je die essentiële informatie, ten-
zij een conformiteitattest is aange-
vraagd.

Raming van de isolatiekosten 
een zeer belangrijk element in de 
prijszetting van een gebouw is ook 
de isolatiegraad ervan. De laatste 
jaren is een energieprestatiecertifi-
caat (ePc) bij verkoop verplicht. een 
zeer goede zaak is dat in de versie 
vanaf 2019 daaraan een (vrijblij-
vende) raming is gekoppeld. er blijft 
echter een lacune die dient bijge-
stuurd. een verkoper met een 10 jaar 
oud ePc-verslag is niet verplicht de 
huidige versie aan te bieden, zodat 
die belangrijke raming ontbreekt 
voor de koper. Makelaars daaren-
tegen storen zich ten onrechte aan 
de nieuwe versie, omdat het de ver-
koopprijs negatief beïnvloedt. 

Wat is de echt kostprijs?
De kandidaat-koper moet de totaal-
prijs kennen van aankoop + nota-
riskosten + nodige isolatiewerken + 
andere verbouwingen. Bij een oude 
woning impliceren die isolatiewer-
ken al vlug een extra € 100.000 aan 
verbouwingskosten.

Dit alles maakt dat aan de huidige 
verkoopsprijzen het totale kosten-
plaatje voor een aangekochte oude 
woning zelfs hoger kan liggen dan 
voor een nieuwe woning! Om als 
koper het nodige te kunnen inschat-
ten is dus volledige informatie bij de 
verkoop essentieel.

Bij zowel jonge als oude kopers zie 
ik dat velen genoodzaakt zijn tot het 
uiterste van hun mogelijkheden te 
gaan voor de aankoop. te laat komt 
dikwijls het besef dat de dure aan-
koop de nodige verbeteringswerken 
blokkeert. Dit probleem is een uitge-
lezen thema voor een consumenten-
bond. 

De regering hoopt, mede via het 
Renovatiepact, de klimaatdoelstel-
lingen te halen, maar  daarvoor zijn 
deze remmende factoren nefast. Het 
is dus ook in het algemeen belang 
dat de immobiliënmarkt zich daar-
aan aanpast. 

ik hoop dat de aangehaalde tekor-
ten zo vlug mogelijk worden gecor-
rigeerd. Dat kan via wetgeving, maar 
daar hoeft niet op gewacht.
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In het winterse Oostende, vlakbij het 
standbeeld van Leopold II wandel 
ik met Herman Lodewijckx onder de 
zuilengalerij van de Thermen. Her-
man is GroenPlusser, gastprofessor 
Afrikaanse Filosofie en Traditionele 
Afrikaanse Religies. 

Herman, vertel eens hoe je eigen-
lijk tot de Afrikaanse filosofie bent 
gekomen? 
Wel, na mijn studies vertrok ik met 
de vrijwilligersorganisatie Volens 
als lesgever naar congo (toen Zaïre). 
Ik gaf er filosofie. Van het begin af 
was ik gefascineerd door de ken-
nis van enkele congolese collega’s 
en hun kijk op de afrikaanse filoso-
fie. Ik ging les bij hen volgen, kwam 
andere denkers tegen en kreeg een 
heel andere kijk. Niet alleen van de 
afrikaanse samenleving, maar ook 
op onze westerse wereld. ik dook 

K R i S  F i e R e N S

Dekolonisering 
van de geesten 

in die geschiedenis en dat heeft me 
nooit meer losgelaten.

Door de Black Lives Matter bewe-
ging is het thema racisme en het 
effect van kolonialisme opnieuw 
aan de orde. Hoe komt het dat die 
dekolonisering zo op de voorgrond 
treedt? 
De roep naar dekolonisering is al 
veel ouder. Het is een cyclische 
beweging. Wat niet wil zeggen dat 
we ze niet opnieuw ter hand moeten 
nemen. in die zin is de dekolonise-
ringbeweging vandaag een impuls.  

ik wil toch even verwijzen naar het 
verleden. en haal twee auteurs aan 
die het begrip dekolonisering naar 
boven hebben gebracht. al in 1967 
publiceerde de congolese politi-
cus Mabika Kalanda (1932-1995) 
‘La remise en question – Base de la 

décolonisation mentale’. Hij verwijst 
naar de noodzaak van een mentale 
switch. Hij was erg affirmatief: deko-
lonisering, het zich losrukken van 
België met de juridische overdracht 
van het beheer van de kolonie naar 
de congolezen volstaat niet.  

een andere auteur is de Keniaan 
Ngugi Wa thiong’o (°1938), met 
‘Decolonising the mind. the politics 
of Language in african Literature’ 
(1986). Ook voor hem is dekoloni-
sering meer dan een juridische over-
dracht. De economische hegemonie 
van de moederlanden (westerse lan-
den) ging gewoon verder, met bv. de 
vrije exploitatie van grondstoffen. 
De geest van de mensen werd door 
de kolonisatoren bepaald. Ze namen 
de koloniale ideeën als norm in het 
dagelijkse leven, via onderwijs en 
taal, over. 
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Wat is dan die ‘authenticité’?
Het koloniale denken komt tot ons 
door het onderwijs, de religie, de 
taal. De taal met haar begrippen en 
woorden is niet onbelangrijk. Ze 
drukken gevoelens en appreciaties 
uit. Het westers denken, via taal en 
onderwijs, oefent op afrikanen veel 
invloed uit. Daarom de roep naar 
identiteit en authenticiteit, naar een 
eigen invulling, een eigen taal. Daar 
was aandacht voor aan de univer-
siteit van Kinshasa, door teksten 
te vertalen in inlandse talen en zo 
inlandse talen te herwaarderen als 
mogelijkheid om te filosoferen en te 
schrijven.

Ondertussen is er een evolutie. Veel 
afrikaanse filosofen denken na over 
taal en de eigen kennis. Maar eigen-
lijk zat het koloniaal denken ook in 
het westen natuurlijk. typisch: het 
is meer spreken over, dan met de 
andere.

Dekolonisering is ook hier aan de 
orde, zoals je zegt. Wat houdt dat in? 
Wat betekent dat voor ons? 
Het gaat in hoofdzaak om het ver-
haal, ‘het discours’. in elk verhaal 
speelt macht. Wie vertelt het ver-
haal, wat wordt er verteld, over wie 
gaat het, aan wie en wanneer wordt 
het verteld? Macht speelt impli-
ciet een belangrijke rol, zoals wij 
allemaal weten. Zo is heel veel van 
de geschiedenis door mannen ver-
haald; terwijl vrouwen amper aan 
bod kwamen, noch als subject, noch 
als object. De geschiedenis van het 
gewone volk wordt amper beschre-
ven. in het koloniale discours gaat 
het dus over de macht van de kolo-
nisatoren die hùn verhaal vertel-
len en je hoort amper de stem van 
de gewone congolezen. Na de WO i 
kreeg je een verering van Leopold ii, 
stichter van Belgisch-congo, bren-

ger van beschaving, bestrijder van 
de (arabisch) slavernij, enz. Overal 
verschenen heroïsche beelden en 
boeken. Kijk eens wat wij kleine 
Belgen doen, wij brengen overal de 
beschaving. Die boodschap brachten 
we tot de jaren ’60. 

en plots, na 1960, verandert het 
discours. in plaats van beschaven 
wordt het ontwikkelen! een aantal 
afrikaanse auteurs vraagt zich af: 
moeten wij in dezelfde zin evolu-
eren als het Westen? Of mogen we 
zelf de richting van onze evolutie 
bepalen? De macht, de hegemonie 
over ‘onderontwikkelde’ landen’, 
later de ‘derde wereld’, bepaalde de 
richting van de evolutie. en dat zait 
er diep in.  

Je hoort het vandaag nog: wij heb-
ben de beschaving gebracht, wij 
hebben ze ontwikkeld, voor struc-
tuur gezorgd… Klopt ten dele, maar 
we hebben ook niet goed geluisterd. 
We hebben niet gevraagd wat de 
congolezen wilden. Dat is wat we 
vandaag moeten doen. Luisteren 
naar het verhaal van de congolezen, 
de afrikanen en bij uitbreiding naar 
het verhaal van mensen uit de afri-
kaanse diaspora onder ons.  

Moeten we de beelden en verwijzin-
gen naar Leopold II en het discours 
van de beschaving verwijderen uit 
het straatbeeld?  
Je moet dat duiden. en ook het 
andere verhaal vertellen. Verwijde-
ren komt niet meer ter sprake. Wel 
bezinningsplekken over de geno-
cide. Hetzelfde geldt voor de kolo-
nisering. Verwijder het beeld van 
Leopold hier achter ons, dan stopt 
ook de discussie en het praten over 
de kolonisering. Nu heb je de gele-
genheid om met je klas op wandel 
te gaan. Dat gebeurt de dag van van-

daag meer dan je denkt. Gidsen krij-
gen ook vorming en opleiding om 
het verhaal te plaatsen en uit te leg-
gen. Het is een proces, een kans en 
een gelegenheid om bij de mensen 
een ander verhaal ingang te doen 
vinden. Maar het blijft  een complex 
verhaal.

Hoe komen we in het reine met het 
verleden? 
We mogen niet in hetzelfde euvel 
vervallen als onze voorvaderen. Het 
oude discours vervangen door een 
nieuw. Dìt is nu hèt nieuwe verhaal 
dat moet verteld worden. Het ver-
haal van de kolonisatie en de deko-
lonisering zal nooit af zijn, omwille 
van de complexiteit. Dat verhaal is 
ergens gestart in de geschiedenis, 
we kunnen dat niet terugdraaien. 
er moet over gesproken worden, 
we moeten erover dialogeren. als 
mensen erover kunnen spreken, kan 
men inderdaad wat genuanceerder 
zijn, wat meer begrip hebben en niet 
direct veroordelen.   

De mensen in de afrikaanse dias-
pora willen gewoon erkend wor-
den als mens, in de volheid van de 
betekenis. Het minimum dat je kan 
doen is erkenning geven, in dialoog 
gaan. Het viel me op dat tijdens de 
hoorzittingen voor de impeachment 
van trump, veel sprekers met afri-
kaanse en Latino- of aziatische roots 
eigenlijk gewoon een pleidooi hiel-
den als amerikaan. Zo voelen ze zich 
ook: lid van de amerikaanse bevol-
king met een eigen stem. Zo ook 
hier. Jonge mensen van afrikaanse 
oorsprong willen erkend worden, 
terwijl we nog dikwijls die koloniale, 
paternalistische reflex hebben. fun-
damenteel gaat het om erkenning en 
evenwaardigheid. 
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Wereldwijd staan 1 miljoen soorten 
op uitsterven. In Vlaanderen is 1 op 
3 van de gekende soorten bedreigd, 
het biodiversiteitverlies gaat sneller 
dan ooit. Willen we onherstelbare 
schade voorkomen, dan moet het in 
de komende 10 jaar gebeuren. We-
tenschappers zeggen dat we ons al 
in het midden van de zesde grote 
massale uitsterving bevinden. 60% 
van de wereldwijde dierenpopulatie 
is sinds 1970 verdwenen.

Van de 44.000 soorten in Vlaande-
ren is voor 95% de toestand niet tot 
slecht gekend. uit de Rode lijsten 
die per soortgroep worden opge-
maakt, om na te gaan in hoeverre ze 
bedreigd zijn, blijkt dat 7% van de 
soorten die hier voorkomen uitge-
storven is, 30% gaat dezelfde richting 
uit. Met de europees be schermde 
natuur in Vlaanderen gaat het ook 
niet erg goed. 59 soorten in Vlaan-
deren moeten meer in detail opge-
volgd worden. Slechts 9 van die 59 
soorten bereiken momenteel een 
gunstige staat van instandhouding. 
Natuurpunt meldt dat 86% van de 
habitat en 42% van de soorten zich 
in ‘zeer ongunstige staat’ bevinden.                                                                         
een rapport van het instituut voor 
Natuur en Bos uit 2014 meldt dat op 
basis van de verspreidingsgegevens 
van planten, amfibieën en reptielen, 
broedvogels, dagvlinders, libellen, 
sprinkhanen en krekels er een soor-
ten-hotspot-kaart is samengesteld. 
De hoogste soortenrijkdom is terug 
te vinden in de Kempense regio, de 
laagste in het deel van West-Vlaan-
deren dat gedomineerd wordt door 
akkerland.

Vlaanderen is geen eiland in europa. 
in heel europa hebben huisvogels, 
insecten en zoogdieren te maken met 
een dramatische achteruitgang. Het 
europees Milieuagentschap (eMa) 
verstrekt milieu-informatie aan regi-
onale, nationale en europese beleids-

B a R t  S t a e S

Een ander landbouwbeleid 
voor de biodiversiteit 

makers en het brede publiek. Het is 
gevestigd in Kopenhagen en wordt 
geleid door de Vlaming Hans Bruy-
ninckx.  Het eMa stelt in haar rappor-
ten dat de landbouw de belangrijkste 
oorzaak is van de achteruitgang van 
de soorten en de habitat in europa. 
Het verlies aan biodiversiteit en de 
klimaatverandering bedreigen nu 
ons toekomstig vermogen om voed-
sel te produceren en daarmee ook het 
levensonderhoud van de boeren.

De europese belastingbetaler 
be taalt jaarlijks € 58 miljard aan het 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 
(GLB). Dat is € 114 per eu-burger. 
talloze rapporten van de europese 
Rekenkamer, het eMa en weten-
schappelijke experts tonen aan dat 
het GLB praktijken financiert die erg 
schadelijk zijn voor de biodiversi-
teit, het klimaat, het water, de lucht 
en de bodem. Slechts 7% van het 
landbouwgeld gaat naar het milieu. 
Daarbovenop komt dat het huidige 
europese landbouwbeleid ook slecht 
en onrechtvaardig is voor boerende 
boeren en boerinnen. Bijna 75% van 
de jaarlijkse € 58 miljard aan onder-
steuning wordt toegekend op basis 
van onvoorwaardelijke ‘inkomens-

toeslagen’ per hectare. 80% van dat 
geld gaat naar de bovenste 20% van 
de begunstigden. Dat zijn meestal 
bedrijven die in de normale, inten-
sieve landbouw zijn opgesloten. in 
Vlaanderen zijn de cijfers iets milder. 
20% grotere bedrijven in oppervlakte 
krijgen 54% van de landbouwgelden.

Op 10 november startten het euro-
pees Parlement, de Raad van Minis-
ters van landbouw en de europese 
commissie de onderhandelingen 
over een nieuw europees land-
bouwbeleid voor de periode 2022-
2027. Zal dat nieuwe landbouwbe-
leid inzetten op vrijwaring van de 
biodiversiteit? Zal het nieuwe land-
bouwbeleid zorgen voor meer steun 
en voldoende inkomen voor boeren 
en boerinnen, die de doelstellingen 
van de Green Deal inzake klimaat 
en biodiversiteit actief ondersteu-
nen? Zal tegen 2027 al het europese 
landbouwgeld ingezet worden voor 
een rechtvaardige transitie, opdat 
(jonge) boeren kunnen investeren 
in de toekomst? De onderhandelin-
gen lopen nog en worden vermoe-
delijk in juni 2021 afgerond. Daar-
over leest u meer in een volgend 
Zilverblad.
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€ 6,70 opslag bij mijn januari-pen-
sioen. Gedeeld door 31 dagen = pfff.
Doe geen moeite, mijn calculator re-
kende het uit. Voor u, en om u geluk-
kig te maken: 21,61 cent per dag.

Vogels
iedere ochtend zit een koppel tortels 
op de reling van mijn gelijkvloers ter-
ras te wachten op beweging van dat 
levend wezen, een man in kamerjas 
met een oude pet op. Langs een smal 
pad vindt hij het tuinhuis en komt 
er buiten met manna, dat seffens 
met een sierlijke boog uit de lucht 
zal neerdalen. Het koppel krijgt 
gezelschap van een klad kauwen 
en doet zich tegoed aan de zaden 
en de gebroken maïs die dat wezen 
iedere maand koopt, speciaal voor 
hen. een emmer met dertig porties 
vogelontbijt met een prijskaartje 
van € 4,70 (15,16 cent/dag). Daarna 
trakteren die vogels zichzelf op een 
drankje dat dagelijks ververst wordt 
met regenwater dat het dak van het 
tuinhuis verzamelt. Dat wezen voelt 
zich gelukkig. Zijn dag kan niet meer 
stuk. Hij zal de onheilsberichten ver-
dringen. tenminste toch proberen. 
Dat gelukkig wezen ben ik en nie-
mand gaat mij dat afpakken.

Bloemen en vlinders
nu zijn ze moe gefladderd, vergaard 
met groenrestjes en op rust in het 
compostvat. Ze zullen daar tussen 
hun vrienden de tijd afwachten, 
wetend dat hun nakomelingen vol-
gend jaar terugkomen, op dezelfde 
plaats en met meer dan voldoende. 
Mijn sedums ‘Herbstfreude’ hebben 
dit jaar gebloeid van juli tot half okto-
ber en onder een deugddoende zon 
genoten van een kleurrijk en fladde-
rend spektakel dat zich boven hun 
kruinen afspeelde. De lepidopteras-
familie, zeg maar vlinders, bestaat uit 
meer dan 490.000 soorten, inclusief 
motten. Ze leven maar twaalf maan-
den. tijdens dat korte leven zijn er 

J O R i S  W i L L a e R t

Oud zijn en gelukkig

fladderaars die uitblinken door hun 
variatie aan kleuren. Geen enkele 
schilder kan die uit zijn penseel tove-
ren. een groot gezin uit die kleurrijke 
familie heeft mij vier maanden laten 
genieten van hun kleurenspel en mij 
tussentijds doen vergeten dat een 
onzichtbare vijand op de loer ligt om 
onze gezondheid te pluimen.

Mensen
‘Ja, maar ’t zal nie blaave duren’. in 
haar Brussels dialect, ons Oma; een 
tweede moeder voor mijn kinderen, 
de beste vriend van haar vijf klein-
kinderen en voor altijd vertrokken 
op minder dan vier jaren van de 100 
die ze zou worden, dixit de huisdok-
ter. Ze zag het vooral zwart. Het ang-
stige leven in de 2de Wereldoorlog, 
de deportatie naar Duitsland van 
haar echtgenoot, de longziekte die 
hij opdeed in de loopgraven en zijn 
vlucht in de pintjes hadden haar 
gemaakt tot iemand die schrik had 
voor wat kon komen, zou kunnen 
komen. iedere ochtend zat ze samen 
bij ons in de keuken van het grote 
gedeelte van de kangoeroewoning 
–de eerste in het Meetjesland– om 
te ontbijten. Die keer, toen de zon al 

lang wakker was, probeerde ik haar 
aandacht te trekken op de zonover-
goten weide naast onze woning. Die 
creëerde daar een paradijs voor de 
kippen met hun baas en zijn echte-
lijke verplichtingen, voor mama geit 
met zoon en de pony met dochter. 
iedereen gelukkig. ‘Kijk eens  oma, 
hoe mooi de zon alles maakt.’ Het 
antwoord kent u.

(Niet) bang zijn
Ga ik morgenvroeg nog wakker wor-
den? Lang geleden stelde ik mij soms 
die (domme) vraag. er moest nog van 
alles gebeuren en mijn Line zou dat 
misschien niet alleen aankunnen, de 
kinderen zouden mij geen raad meer 
kunnen komen vragen, de kleinkin-
deren zouden hun zelfgemaakte 
hebbedingetjes niet meer aan mij 
komen tonen. ik heb die ongelukkige 
gedachte kunnen verdringen. Niet 
met een slaappilletje, maar door te 
teren op de gelukkige momenten 
van de voorbije uren. en in de hoop 
dat ik in de komende dagen opnieuw 
de vrolijke minuten aaneen zou kun-
nen spinnen. Misschien moet ik het 
tv-journaal wegzappen en genieten 
van de lentezon. 
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interesseren, bezorg het hem/haar, of 
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F R a N S  R O G G e N

De kracht van het gebed

De burgemeester is bezorgd voor de joodse gemeenschap. Hij vreest voor een golf 
van antisemitisme, omdat onze vrome medeburgers vinden dat samen bidden 
veel effectiever is dan in je kot blijven.

In 1918 ging het gebed ook boven de wet. Dus organiseerde een Spaanse bisschop 
een noveen, met aanbidding van de relieken van Sint-Rochus. Dat was al eeuwen 
dé remedie tegen pest, cholera en andere epidemische toestanden. Het kleinste 
kind wist dat. Na afloop van de pandemie kreeg hij een medaille voor zijn heldhaf-
tigheid in de strijd tegen de ziekte. Dàt begrijpt Onze Kampioen van de Verlichting 
niet. Stond niet in de eindtermen.

J.M.H. Berckmans noemde mij ooit een fanatieke Agaleffer. Waarom? Geen idee. 
Nonkel pater wilde mij niet in het klooster, want dan zou ik de anderen én mezelf 
ongelukkig maken met mijn fanatisme. Er zijn paters en er zijn paters. Nonkel 
noemde zijn zus -mijn tante Lies- Klokje van de Ossenweg. Zo vroom was ze. Maar 
Tante Lies was niet achterlijk. Elke vakantie bleef ik wel eens in een roestige prik-
keldraad hangen. Tante Lies waste die wonde dan grondig uit. Met javel! En met 
haar vinger in de wonde. Daarna gingen we op ons knietjes voor TeiligHart. Want 
anders kreeg je de klem en daar gaat een mens dood van. Ze telde ook de calorieën 
die ik tot mij nam en zorgde ervoor dat ik genoeg vitaminen binnenkreeg. 

Zo modern was ze. Soms was het lekker. ‘Een mens graaft zijn graf met zijn ferket’, 
zei ze. Maar, alles gebeurde omdat Ons Heer dat liet gebeuren. Laat daar geen 
misverstand over bestaan. Er valt zelfs geen mus uit de hemel als Hij dat niet wil. 
Ge moogt gerust zijn. Tante Lies was genoemd naar haar overgrootmoeder, die 
tijdens de Cholera van de Jaeren ’60 de menschen ging verzorgen in het dorp. Een 
superverspreider noemen ze zo iemand tegenwoordig.

Je hoort ze niet meer de katholieken. Sommigen zien dat als een teken van volwas-
senheid. Ik noem dat geloofsafval, ook al wordt er hier en daar geprutteld over 
de Nachtmis. Maar men legt zich (morrend) neer bij wat paus Frank decreteert, 
want je weet maar nooit. Niet echt een Geloof dat Bergen verzet!

In de synagoge staan ze wel wat steviger in hun schoenen! Maar ’t is duidelijk: als 
Onze Lieve Heer het zou willen, was het al lang gedaan met COVID-19 en knipte 
mijn vader nog altijd mijn teennagels. Ben ik nu een anti-vaxxer? 

De opperrabbijn van zijn kant gaf de nazi’s geen kans, sloot voor drie weken de 
sjoel en liet zich samen met de Burgemeester testen. Een man van mijn hart. 

De rabbijn bedoel ik.


